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งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาแนวทางการ
จัดการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษาว ัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากสมาชิกในชุมชน จาํนวน 
245 ราย ซ่ึงจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-Test กบั One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 
สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยูใ่นเชิงบวก ไดแ้ก่ ดา้นสังคม
วฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม แต่ในขณะท่ีด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ถึง
ผลกระทบเชิงลบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม มีผลต่อการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีแตกต่างกันทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ผลท่ีได้จากงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถช่วยช้ีแนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืเพื่อลดผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีส่งผลถึงในเชิงลบและช่วยส่งเสริม
ผลกระทบการท่องเท่ียวในเชิงบวก อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาในชุมชน 
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ABSTRACT 
 
Title of Thesis Perception of Demography toward on Religious Tourism to 

Improve Sustainable Tourism: A Case Study of                           
Wat Samanrattanaram, Chachoengsao 

Author Miss Thanikan Marin 
Degree Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year 2016 
 
 

The purposes of this research were to evaluate the perception of local community toward 
the impacts on religious tourism concerning economics, socio-cultural and environment, and to 
find out the means for sustainable tourism management. The tools used in the case study of Wat 
Samanrattanaram, Chachoengsao were drawn from questionnaires. The samples consisted of 
245 members living in local community around Wat Samanrattanaram, Chachoengsao. The data 
collected were analyzed by basic statistics as frequency percentage, mean, standard deviation and 
Independent T-test with One-Way ANOVA. The result of the analyses suggested that the 
perception of local community toward the impacts on religious tourism was positive in terms of 
social culture and environment, but negative in dimension of economics. The result of hypothesis 
tests revealed that the personal characteristics of local community as gender, age, status, 
education level, career, monthly income and last domicile affected the different awareness toward 
the impacts on religious tourism concerning all three dimensions, economics, socio-cultural and 
environment. The findings of the research enabled the means for sustainable tourism management 
to decrease the negative impacts on religious tourism and to increase the positive ones. The 
importance is it didn’t affect the religious tourism destination of the local community either. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านไดก้รุณาช่วยเหลือ
ใหข้อ้มูลคาํปรึกษา ขอ้แนะนาํและความคิดเห็นในการทาํวิจยั ดงันั้นผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวารี นามวงค์ ผูซ่ึ้งสละเวลา    
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงคอยให้คาํปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และช่วยแกไ้ขปัญหาระหว่างการจดัทาํ
วทิยานิพนธ์ อีกทั้งสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจลูกศิษย ์ตลอดจนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปได ้

ขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ ผูซ่ึ้งกรุณาให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ความรู้ และ
ความช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนจนเสร็จส้ินตาม
วตัถุประสงค ์รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของคณะการจดัการการท่องเท่ียวทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการ
ประสานงานและงานเอกสารต่างๆ ดว้ยดีเสมอมา  

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีได้อนุเคราะห์ทุนการศึกษา               
ประเภท 2 ในการศึกษาต่อระดบัมหาบณัฑิต ซ่ึงทาํให้ ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสในการศึกษาต่อ และไดน้าํ
ความรู้จากคณะอาจารยท่ี์ไดถ่้ายทอดความรู้มาพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์เล่มน้ีจนสาํเร็จ 

ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีของวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงช่วยเหลือในการ
ให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี รวมทั้งคนในชุมชนวดัสมาน
รัตนาราม ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นกัศึกษา คณะการจดัการการท่องเท่ียว โดยเฉพาะรุ่นท่ี 5 ภาคปกติ 
และมิตรสหายท่ีใกลชิ้ดทุกท่าน ท่ีไดม้อบมิตรภาพอนัดี คอยเป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือดว้ย
ความยนิดีในทุกๆ เร่ืองมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและทุกคนในครอบครัว ท่ีให้โอกาสคร้ังสําคญั
ในการศึกษาต่อปริญญาโทคร้ังน้ี ตลอดจนสนบัสนุนและอยูเ่บ้ืองหลงัความสําเร็จจนวิทยานิพนธ์น้ี
เสร็จสมบูรณ์ไปดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 

ในปัจจุบนั การท่องเท่ียงเชิงศาสนากลายเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมาก ซ่ึงทราบกนัดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นการท่องเท่ียวเชิงพุทธ เน่ืองจากมีวฒันธรรมท่ี
น่าสนใจและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติพร้อมท่ีจะให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและไดศึ้กษา
ไปพร้อมกนั (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2550: 3) ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัวดั แหล่งโบราณสถาน และสถานท่ีปฏิบติัธรรม เน่ืองจากเป็นไปตามคติ
ความเช่ือท่ีถือว่าการได้มาสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ร่วมทาํบุญ บริจาคทาน จะนาํความเป็นสิริ
มงคลสู่ชีวิตและครอบครัวของผูท่ี้ไดไ้ปสักการะขอพร (กรมศาสนา, 2557) จากการรายงานของ
สุดาทิพย ์(2555) กล่าวไวว้่า ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงศาสนาหรือทวัร์ไหวพ้ระทาํบุญ ณ วดัสําคญั
ต่างๆ จดัว่าเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวสําหรับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจพิเศษท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากในประเทศไทยพบวา่ “วดั” เป็นทรัพยากรสําหรับการท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นอารยธรรมและ
วถีิชีวติของทอ้งถ่ินอนัเป็นแหล่งรวมขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
รวมทั้งเช่ือมโยงความเป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชนและการตั้งฐานของชุมชนอีกดว้ย ดงันั้นการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาจึงเป็นการเดินทางไปยงัศาสนสถานเพื่อการแสวงบุญหรือปฏิบติักิจกรรมทาง
พทุธศาสนา รวมถึงการเยี่ยมชม สัมผสั และศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทอ้งถ่ินนั้นๆดว้ยจิตสาํนึกแห่งการอนุรักษ ์(โสภณ สุขสาํอางค,์ 2554) 

จากสํานกังานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ไดร้วบรวมขอ้มูลสําคญัดา้นการท่องเท่ียวในปี 2556 
โดยในปีท่ีผา่นมานั้นคนไทยเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 64.7 ซ่ึงในปี 2555 มีผูเ้ดินทาง
ท่องเท่ียวร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยมาก
ท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวเชิงศาสนา ร้อยละ 56.9 ดงัในแผนภูมิต่อไปน้ี 
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ภาพที ่1.1 ร้อยละของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเดินทางท่องเท่ียวจาํแนกตามกิจกรรมท่ีทาํ

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557.  
 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาและวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2558-
2561) อีกทั้ ง สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม ในโครงการไหวพ้ระเสริมสิริมงคล 9 มหามงคล เมืองแปดร้ิว 
ซ่ึงช่วยกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวทางศาสนาประเภททวัร์ไหวพ้ระทาํบุญ 9 วดั โดยจดัโปรแกรม
การเดินทางท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมให้กบัพุทธศาสนิกชน นกัท่องเท่ียว และประชาชน
ทัว่ไปใหส้ามารถเดินทางท่องเท่ียวไดภ้ายในหน่ึงวนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวดัสมานรัตนาราม ซ่ึงเป็น
วดัท่ีไดรั้บการพฒันาและบูรณปฏิสังขรณ์อย่างต่อเน่ือง และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดจากการสร้างองค์
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข อีกทั้งยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ อาทิ หลวงพอ่องคด์าํ, หลวงพ่อโต, หลวง
พ่อประทานพระ, พระราหู เป็นตน้ นอกจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแลว้วดัแห่งน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ เช่น 
ล่องเรือชมแม่นํ้ าบางปะกง ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ เป็นตน้ และยงัมีตลาดท่ีมีการคา้ขายตลอดทุก
วนั จึงกล่าวได้ว่าวดัสมานรัตนารามได้รวบรวมส่ิงต่างๆ เอาไวอ้ย่างครบครันทั้งความเช่ือท่ี
หลากหลาย และกิจกรรมทาํบุญตามจุดต่างๆ รวมทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และสถานท่ีสําหรับพกัผอ่น
หย่อนใจให้กับนักท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้เป็นท่ีรู้จกัเฉพาะในหมู่คนไทยในประเทศเท่านั้น แม้แต่
ชาวต่างชาติก็นิยมเดินทางมากราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเป็นจาํนวนมาก ทาํให้วดัแห่งน้ีสามารถสร้าง
รายไดแ้ละทาํให้วดัพฒันาไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (พิภทัรา แจ่มรุจี, 2557) จากสํานกังานสถิติจงัหวดั



3 

ฉะเชิงเทรา (2558) ไดส้าํรวจผูเ้ดินทางท่องเท่ียววดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ในวนั
ธรรมดาคือวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว ประมาณ 31,680 คน ส่วนในวนัหยุดคือวนั
เสาร์และวนัอาทิตยมี์จาํนวนนักท่องเท่ียว ประมาณ 72,120 คน โดยในภาพรวมในสัปดาห์จะมี
นกัท่องเท่ียว รวม 103,800 คน ซ่ึงนบัวนัจะเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียววดัสมาน
รัตนารามอยา่งต่อเน่ือง 

จากขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนั “วดั” ไดเ้ปล่ียนฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภท 
ศาสนสถาน (พระมหาสุเทพ ผิวเผือด, 2545) เม่ือพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนภายในวดั พบว่าบทบาทของวดัท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงไปเป็นแหล่งท่องเท่ียวจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งในดา้นบวกและลบต่อพระภิกษุสงฆโ์ดยตรง เช่นการท่องเท่ียวทาํให้คนเดินทางมาวดั
เพิ่มข้ึน แต่จาํนวนคนท่ีมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบภายในวดั ชุมชนท่ีอยู่โดยลอ้มวดั
ยอ่มไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเช่น การเกิดข้ึนของตลาดภายในบริเวณวดั เช่น 
การใหบ้ริการสินคา้ อาหาร และของท่ีระลึก แก่ผูเ้ดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางอาชีพของคนในชุมชนจากอาชีพดั้งเดิมเปล่ียนเป็นอาชีพคา้ขาย คนรับจา้ง เป็นตน้ 
นบัว่าเป็นผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจไปสู่คนในชุมชน ทั้งน้ีผลกระทบดา้นสังคม
วฒันธรรมของชุมชน เช่น อตัราความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ความเปล่ียนทางดา้น
โครงสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ความเปล่ียนแปลงของค่านิยมแบบดั้ งเดิม เป็นต้น 
นอกจากน้ีปัญหาการจดัการขยะ การบาํบดันํ้าเสีย ปัญหามลภาวะดา้นเสียงและฝุ่ นในวดัหรือชุมชน
ก็นับว่าเป็นผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีผ่านมี
การศึกษาถึงเร่ืองผลกระทบจากการท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่บริเวณวดัท่ีได้รับการ
พฒันาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
ได้แก่ พระมหาสุเทพ ผิวเผือด (2545) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัและชุมชน กรณีศึกษาวดัไผโ่รงววั จงัหวดัสุพรรณบุรี” และประภสัสร ผอ่งใส 
(2556) ศึกษาถึง “ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมจากการท่องเท่ียวในวดัพระมหาเจดียช์ยั
มงคลต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ตาํบลผานํ้ ายอ้ย อาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด” ซ่ึงยงัมีงานวิจยัจาํนวน
ไม่มากนกัท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ของชุมชนต่อผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํไปเสนอเป็นแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน อีกทั้ง การศึกษาคร้ังน้ีมีความสําคญัในหลายดา้นๆ ประการแรก ไดแ้ก่ ผล
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ของการศึกษาสามารถช่วยช้ีแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในแง่เชิงลบ
และส่งเสริมผลกระทบจากกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเชิงบวกท่ีเป็นผลดีต่อคนในชุมชน ประการ
ท่ีสอง เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยนืในเร่ืองของการบริหารจดัการ
กิจกรรมของวดัและชุมชนเพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีคุณภาพต่อไป และประการ
ท่ีสาม เพื่อเพิ่มศกัยภาพการตลาดการท่องเท่ียวในอีกดา้นหน่ึงของเมืองไทยซ่ึงเป็นการสร้างรายได้
ให้กบัผูป้ระกอบการในชุมชนให้มีรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองและเพิ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพไม่ส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและคนในชุมชน 
 

1.2 ค าถามงานวจิัย 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม และจะมีแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงศาสนาใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เพื่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียววดัให้เกิดความย ัง่ยืน ดังนั้ น
งานวจิยัจึงประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

1.3.1 เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

1.3.3 เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมาน
รัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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1.4 ขอบเขตการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง การรับรู้ของประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน 
กรณีศึกษา: วดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบไปดว้ยขอบเขตการวจิยั ไดแ้ก่ 

 
1.4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้กาํหนดขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

กรณีศึกษาวดัสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 11 บา้นแหลมพระยาจาก ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อ แม่นํ้าบางปะกง 
ทิศใต ้ ติดต่อ หมู่ท่ี 9, 10 ต.บางแกว้ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ หมู่ท่ี 1 ต.บางแกว้ 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ หมู่ท่ี 12 ต.บางแกว้ 

 

 
 
ภาพที ่1.2  แผนท่ีบา้นแหลมพระยาจาก หมู่ท่ี 11 
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปด้วยสมาชิกในชุมชนบริเวณวดั

สมานรัตนาราม ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ก่ ชาวบา้น ผูป้ระกอบการใน
ชุมชน เช่น พอ่คา้แม่คา้ ร้านคา้ ร้านอาหาร แผงลอย เป็นตน้ และเจา้หนา้ท่ีของวดั จาํนวน 245 คน 

 
1.4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
งานวิจยัน้ีประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาดงัต่อไปน้ี ศึกษาถึงการประเมินการรับรู้

ของชุมชนต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวฒันธรรม 
ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ของสมาชิกในชุมชนท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จะนาํมาเสนอเป็นแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาใหเ้กิดความย ัง่ยนืในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 - กุมภาพนัธ์ 2559 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 7 เดือน    
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะนาํมาสรุปถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวทั้งทางลบและทางบวก เพื่อให้
เกิดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ตลอดจน
ด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอถึงแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาให้แก่ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และท่ีสําคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวในวดัท่ีเหมาะสมกับ
ประชาชนในทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถแบ่งประโยชน์ท่ีไดรั้บออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

 
1.5.1 ด้านวชิาการ (Academic)  
คือ ผูว้ิจยัหรือนกัวิชาการสามารถนาํงานวิจยัช้ินน้ีไปศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน และในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ด้านส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน เป็นตน้ และสามารถนาํไปพฒันาหลกัความรู้เพื่อใชป้ระกอบการศึกษาในดา้นวชิาการต่อไป 
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1.5.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
คือ ผูว้ิจยัได้ทราบถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีต่อวดัและชุมชน ได้แก่ 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถนาํไปเสนอต่อผูดู้แลวดั 
(ศาสนสถาน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา เพื่อนาํผลการศึกษาแนว
ทางการจดัการและการป้องกนัแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
นาํไปปรับปรุงและพฒันาให้แก่ผูป้ระกอบการและผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสม เพื่อเกิดผล
กระทบทางลบน้อยท่ีสุด และส่งเสริมผลกระทบทางบวกให้ยงัคงอยู ่อีกทั้ง องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กรมการท่องเท่ียว กรมการพฒันาชุมชน และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นตน้ สามารถนาํ
ผลการวิจยัไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบาย และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาอย่างมีคุณภาพซ่ึงตระหนกัถึงผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา
และคนในชุมชนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชแ้นวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี คือ แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงศาสนา แนวคิด
ผลกระทบของการท่องเท่ียว แนวคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติประชาชนในท้องถ่ินกับการ
ท่องเท่ียว แนวคิดปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ บริบทพื้นท่ีท่ีศึกษา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงศาสนา  
 

การเดินทางแสวงบุญในทางประวติัศาสตร์มีมาอย่างยาวนาน การท่องเท่ียวเชิงศาสนาจึง
เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจในความศรัทธาทางศาสนาและมีจิตใจเด็ดเด่ียวกบัการแสวง
บุญ แต่ปัจจุบนักิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงแต่การแสวงบุญอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัเป็นการ
เดินทางไปยงัสถานท่ีทางศาสนาเพื่อเยีย่มชม อบรมจิตใจ และการพกัผอ่น เป็นตน้ หลายประเทศให้
ความสําคญักบัการพฒันาและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางศาสนาและวฒันธรรม ทาํให้
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงกลบักลายเป็นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวระดบัชาติเพื่อในการแสวงบุญ 
(Mu et al., 2007) ในขณะเดียวกนั ศรัญยา วรากุลวทิย ์(2551) ไดก้ล่าวถึง การท่องเท่ียวเชิงศาสนาวา่
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่ชนิดหน่ึงของผูแ้สวงบุญในการเดินทางดว้ยความศรัทธา เช่น ในยุคมืด 
(Dark Age) เป็นตน้ ประชาชนนิยมเดินทางเพื่อแสวงบุญ (Pilgrim) ไปยงัสถานท่ีท่ีเป็นความเช่ือใน
ศาสนาของตน จึงกล่าวไดว้า่ศาสนาเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว
ของพระพุทธศาสนิกชนเพื่อนมสัการสถานท่ีประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของ
พระพุทธเจา้ ในประเทศอินเดีย เนปาล และศรีลงักา โสภณ สุขสําอางค ์(2554) กล่าวไวว้า่ สําหรับ
ในประเทศไทยนั้น ศาสนาและวฒันธรรมมีความเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมและวฒันธรรมบางส่วนมีท่ีมาจากศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติไทยและมี
อิทธิพลต่อสังคมไทยมาช้านาน แต่ละชุมชนจะมีวดัเป็นศูนยก์ลาง วดัจึงเป็นแหล่งรวมศิลปะและ
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ความรู้ในแขนงต่างๆมากมาย เช่น จิตรกรรมฝาผนงั ตาํรายาสมุนไพรแผนโบราณ เป็นตน้ บทบาท
ของวดัท่ีสําคญัในปัจจุบนัคือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน สวยงาม และเงียบสงบ 
ทาํให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย และสร้างความนิยมให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียววดักันเป็น
จาํนวนมาก กิจกรรมทางศาสนาในวดัอีกประการหน่ึงประชาชนนิยมการเดินทางไปทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า ถวายพระพุทธรูป ถวายฉตัร นมสัการสถานท่ีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

นอกจากนั้น Rotherham (2007) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงศาสนา หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิญญาณและความตอ้งการในการศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือ
และศาสนาโดยการเดินทางท่องเท่ียวเชิงศาสนา นกัท่องเท่ียวนอกจากไดรั้บความสงบสุขทางจิตใจ
จากการแสวงบุญการขอพรจากเทพเจา้ นกัท่องเท่ียวยงัไดรั้บความรู้จากการศึกษาศาสนสถานและ
ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจกรรมเทศกาลต่างๆทางศาสนา ณ สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยม
ชม และรวมถึงการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ เท่ียวชมภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ณ ศาสน
สถาน การคน้หาประสบการณ์เชิงวฒันธรรม  

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและศาสนา สามารถนาํมาซ่ึงขอ้สรุปของ
การท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดงัภาพท่ี 2.1 ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 
ภาพที ่2.1  ววิฒันาการของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
แหล่งทีม่า: Smith, 1992. 
 

จากภาพท่ี 2.1 แสดงให้เห็นว่า จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาคือการแสวงบุญ 
(Devout Pilgrims) ของผูท่ี้มีความเล่ือมใส และศรัทธาในศาสนา เทพเจา้ ไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
(Sacred Space) เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนามีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบตามจุดประสงค์ในการเดินทางของมนุษยท์าํให้การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นรูปแบบหน่ึง
ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หรือ Secular Tourism โดยผูท่ี้สนใจเส้นทางท่องเท่ียวนั้น อาจ
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ไม่ใช่ผูท่ี้มีความนับถือหรือศรัทธาในศาสนานั้นๆ แต่ตอ้งการเดินทางเพื่อความใฝ่รู้ ศึกษาความ
แตกต่างของศาสนา (Smith, 1992) 

ดงันั้น สรุปไดว้า่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงศาสนา นบัเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียว
สําหรับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจพิเศษท่ีไดรั้บความนิยมจาํนวนมากในประเทศไทย เพราะตามคติ
ความเช่ือท่ีถือว่าการไดม้าสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จะนาํความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต อีกทั้งเป็น
การพกัผอ่นหยอ่นใจและไดบุ้ญกุศลไปพร้อมกนั 
 

2.1.1 ทรัพยากรการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ศาสนาในปัจจุบนัมีความสําคญัในการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีส่ิงดึงดูดความสนใจและความ

เล่ือมใสศรัทธา ในฐานะทรัพยากรการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมส่ิงท่ีน่าสนใจ
และดึงดูดใจภายในวดัเพื่อประโยชน์ทางการท่องเท่ียวไว ้ดงันั้น โสภณ สุขสําอางค์ (2554 อา้งถึง
ใน มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช , 2546: 16) กล่าวไวว้่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนา หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี
ความสําคญัในฐานะเป็นหลกัฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา ทาํให้ทราบถึง
ความเป็นมาและความเจริญกา้วหน้าของทอ้งถ่ินนั้นตั้งแต่สมยัโบราณ และส่ิงท่ีเป็นมรดกตกทอด
มายงัคนรุ่นหลงั โดยอาจจะแบ่งยอ่ยได ้2 ประเภท คือ 1)โบราณสถานและโบราณวตัถุ หมายถึง 
โบราณสถานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์ป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ซ่ึงมี
อาย ุมีลกัษณะการก่อสร้างหรือมีหลกัฐานท่ีเป็นประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ ส่วนโบราณวตัถุ
เป็นสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของโบราณทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือ
เป็นช้ินส่วนของโบราณสถาน ซากสัตว ์หรือซากพืชเป็นประโยชน์ต่อศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือ
โบราณคดี ท่ีมีอาย ุมีลกัษณะ หรือมีหลกัฐานท่ีเป็นประวติัของสังหาริมทรัพย ์(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548) 2) ศาสนสถาน หมายถึง เป็นสถานท่ีแสดงถึงลทัธิความเช่ือความศรัทธาของมนุษยท่ี์มีต่อ
ศาสนา รวมถึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนสถานมีคุณค่าทางจริยธรรมและ
วฒันธรรม นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวศาสนสถานมีเป้าหมายเพื่อศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
ศาสนา ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เยี่ยมสักการะ หรือเพื่อความสงบทางจิตใจ  (โสภณ สุข
สาํอางค,์ 2554) 
 

2.1.2 รูปแบบของการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีไดรั้บความสนใจจาก

นกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกถูกมองวา่เป็นดินแดนแห่ง
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ศาสนา ศูนยก์ลางของการแสวงบุญ และเทศกาลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางศาสนา (เตริน ทนั ฮา, 2557) 
จากจุดประสงค์เดิมเป็นเพียงการแสวงบุญ หรือเดินตามเส้นทางทางคน้หาเทพเจา้ในตาํนานตาม
ความเช่ือของมนุษย์ โดยปัจจุบนัแหล่งโบราณสถานท่ีเก่ียวข้องทางศาสนากลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว ผูค้นอาจจะเดินทางไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคท์าง
ศาสนาเป็นหลกั แต่ยงัมีจุดประสงคข์องการเดินทางพกัผอ่น เรียนรู้ หรือคน้พบความหมายของชีวิต 
Papathanassis (2011), Nieminen (2012) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาไว ้            
4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1) Pilgrimages and Tour คือ การเดินทางเพื่อแสวงบุญเป็นรูปแบบเดินทางหลกัของ
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาโดยนกัท่องเท่ียวต่างให้ความสําคญัเพื่อศึกษาถึงประสบการณ์ดา้นศาสนา
พิธีกรรมและประวติัศาสตร์ของศาสนาต่างๆ 

2) Missiomary and Volunteer Travel คือ การเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนารวมทั้ง
เป็นอาสาสมคัรให้ความช่วยเหลือพื้นท่ีหรือจุดปลายทางดว้ยการสอนหนงัสือ ให้ความรู้ การรักษา
โรค การสนบัสนุนและพฒันาคุณภาพชีวติทอ้งถ่ิน 

3) Religious Events คือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม เทศกาลทางศาสนา ซ่ึงเป็น
รูปแบบ การท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัโดยส่วนมากจะมีความเก่ียวขอ้งกบัผู ้
จดัจาํหน่ายบริการดา้นการท่องเท่ียว (Supply) ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ตัว๋เคร่ืองบิน บริษทั
นาํเท่ียว เป็นตน้ 

4) Fellowship Travel คือ การท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมุง้เนน้การสร้างประสบการณ์
และคน้หาความหมายแก่ชีวติของกลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือความศรัทธาทางศาสนาคลา้ยคลึงกนั 

อีกทั้ง SIGA (2012) ไดก้ล่าวถึง การจาํแนกการท่องเท่ียวเชิงศาสนาออกเป็น 9 ประเภท ดงั
ตามตารางท่ี 2.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1  การจาํแนกประเภทของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความหมาย 
1. Pilgrimages 
 
 
2. Missionary Travel 

การแสวงบุญเป็นการเดินทางไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทาง
ศาสนาดว้ยความเช่ือ ความศรัทธา และเล่ือมใสในศาสนา
นั้น แมว้า่เป็นการเดินทางไปดว้ยความยากลาํบากก็ตาม 
การเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนา และยงัเป็นการสนบัสนุน
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ และ 



12 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความหมาย 
 
3. Leisure (Fellowship) Vacations 
 
4. Faith-based Cruising 
 
5. Crusades, Cooventions and Rallies 
6. Retreats 
7. Monastery Visits and Guest-Stays 

 
8. Faith-based Camps 
 
 
9. Religious Tourist Attraction 

สาธารณสุขในพื้นท่ีต่างๆ 
การเดินทางท่ีมุ่งเน้นการพกัผ่อนและคน้หาความหมาย
ของชีวติ ผา่นเส้นทางท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
การเดินทางพกัผ่อน และศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวทาง
ศาสนาทางเรือ 
การเดินทางเพื่อประชุมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทางศาสนา 
การพกัผอ่น และรักษาโรคโดยใชว้ธีิการทางศาสนา 
การเยี่ยมชมศาสนาสถาน และมีการพกัคา้งคืน ณ ศาสนา
สถาน 
การจดัแคมป์เรียนรู้ แลกเปล่ียน และเผยแพร่ศาสนา ส่วน
ใหญ่เป็นการจัดแคมป์ระหว่างเยาวชนมาจากนานา
ประเทศ 
การเดินทางท่องเท่ียว เยี่ยมชม ศึกษาศาสนสถานโดย
ส่วนมากจะเป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ และเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัชีวติ 

 
แหล่ทีม่า: SIGA, 2012. 
 

สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น
รูปแบบการท่องเท่ียว Religious Tourist Attraction คือการเดินทางท่องเท่ียว เยีย่มชม และการเรียนรู้ 
โดยสามารถศึกษาวฒันธรรมทางศาสนาตามความเช่ือต่างๆ ไปพร้อมกนั เน่ืองจากวดัเป็นศูนยร์วม
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามเช่ือทางศาสนาต่างๆ และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอีกดว้ย 
 

2.1.3 ผลกระทบทางการท่องเทีย่วเชิงศาสนา  
การศึกษาส่วนใหญ่มีการวดัผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ตามท่ี Shine (2003) 

กล่าวไวว้า่ สถานท่ีทางศาสนาจะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากกระแสการเดินทางของนกัท่องเท่ียว
ท่ีนบัถือศาสนา (Religious Tourist) และไดเ้สนอโมเดลของพลวตัการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ซ่ึงจะ
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เข้าใจถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจ้าของท้องถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ผลกระทบของการท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 2.2 อธิบายถึงผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของผูเ้ป็น
เจ้าของท้องถ่ิน เน่ืองจากการพบกันโดยตรงของผูม้าเยือนกับสถาบันทางศาสนา(Religious 
Institutions) อีกทั้งยงัส่งผลกระทบทางออ้มต่อเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Local Economy) และทางดา้น
สังคม (Society) ส่ิงแรกท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดของผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงศาสนาคือ การไปเยี่ยมชม
สถานท่ีทางศาสนาและการพบกนัของผูม้าเยอืนกบัสถาบนัทางศาสนา  นอกจากสถาบนัทางศาสนา
แลว้นั้น สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิมกัจะถูกรายลอ้มดว้ยธุรกิจในเชิงศาสนาและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ตวัแทนบริษทันาํเท่ียว โรงแรม โรงพยาบาล และการหางานให้กบัคนใน
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การขายสินคา้ท่ีเป็นของท่ีระลึกทางศาสนา ยกตวัอยา่ง นํ้ ามนต ์รูปบูชา 
และธูปเทียน ซ่ึงทาํให้มีรายไดม้ากข้ึน ดงัเช่น ในเมือง Assisi ประเทศอิตาลี และเมือง Lourdes 
ประเทศฝร่ังเศส (Fleisher, 2000) การท่องเท่ียวเชิงศาสนาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยกนั
เหมือนกบัการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การสร้างงาน การเติบโตของประชากร และการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ สถานท่ีแสวงบุญของนิกายคาทอลิก ในเมือง Lourdes เป็นตวัอย่างท่ีดี
ของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีผลต่อการเติบโตจาํนวนนกัท่องเท่ียว ในปัจจุบนัเมือง Lourdes มีผู ้
มาแสวงบุญจาํนวน 6 ลา้นคนต่อปี จาก 140 ประเทศท่ีแตกต่างกนั (Lourdes, 2007) ในเมือง 

Czestochowa ประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองท่ีมีประชากรประมาณ 250,000 คน แต่ดึงดูดผูแ้สวงบุญ
ถึง 4.5 ลา้นคน ต่อปี ซ่ึงเห็นไดจ้ากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลมาจากการเป็นสถานท่ีใน
การแสวงบุญ (Gray, 2008) 

ในสถานท่ีทางศาสนาบางแห่งมีการมาเยือนเป็นเวลาร้อยปีและมีผลกระทบจากการพฒันา
ช่วงระยะเวลายาวนาน แต่บางคร้ังสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิมักถูกค้นพบอย่างรวดเร็วนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของคนในทอ้งถ่ินเช่นกนั Terzidou et al. (2008 อา้งถึงใน Vokonic, 1992, 1996, 2002) 
ไดอ้ธิบายถึง การคน้พบสถานท่ีท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (Holy Shrine) ในปี 1981 ส่งผลให้เกิดการเติบโต
อย่างรวดเร็วของท่ีพกัแบบส่วนตวัและภาวะเงินเฟ้อของราคาท่ีดิน ยกตวัอย่างของศาสนาอิสลาม
รายไดส่้วนใหญ่เกิดจากผูแ้สวงบุญเดินทางไปยงันครเมกกะ (Mecca) ซ่ึงเป็นเสาหลกัท่ีสองในดา้น
เศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงรองมาจากนํ้ ามนั การแสวงบุญสร้างรายไดปี้ละประมาณ 8 
พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมากกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ประเทศซาอุดิอาระเบียมีการลงทุน 
35,000 พนัลา้น เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูแ้สวงบุญท่ี
เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ (Umra) หรือพิธีทาํฮจัญ ์(Hajj) (Salih, 2003) 

 
 



14 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพที ่2.2  ผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
แหล่งทีม่า: Shinde, 2003: 93. 
 

อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและดา้นสังคม เน่ืองจากจาํนวน
มหาศาลของนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอาจจะมีส่วนร่วมใน กระบวนการของการนาํวฒันธรรมมา
เป็นสินคา้ (Commoditization) และการปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม (Acculturation) ยกตวัอย่างเช่น 
การแสวงบุญท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนในศรีลงักาเป็นกลุ่มการท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นการผสมผสาน
กนัระหวา่งการพกัผอ่นและการแสวงบุญ  (Singh, 2005) ในเมือง Vrindavan เป็นศูนยก์ลางของการ
แสวงบุญทางศาสนาฮินดูท่ีมีช่ือเสียงในประเทศอินเดีย ซ่ึงมีการพฒันาด้านการเขา้ถึงและความ
พร้อมดา้นการขนส่งไดเ้ขา้มาแทนท่ีรูปแบบประเพณีดั้งเดิมของการแสวงบุญท่ีเดินดว้ยเทา้ เพื่อนาํ
กลุ่มผูแ้สวงบุญไปสู่สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของผูม้าเยือนและ
การเติบโตของการเดินทางแสวงบุญ ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวทั้งผูจ้ดัการดา้นโรงแรมและ
การท่องเท่ียวได้พฒันาในบริเวณใกล้เคียงของวดัท่ีมีช่ือเสียง เป็นการช้ีให้เห็นถึงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีเติบโตและการทาํให้ลดน้อยลงในบรรยากาศอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ในความเป็นจริงนั้น การ
เปล่ียนแปลงจากพิธีกรรมทางศาสนาในทอ้งถ่ินนาํไปสู่งานเทศกาลระดบัชาติจะมีความขดัแยง้และ
ปัญหาท่ีเพิ่มสูงข้ึนสาํหรับประชากรในทอ้งถ่ิน (Crain, 1992)  ในอีกแง่มุมหน่ึง ผลกระทบดา้นบวก
เกิดจากนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนากระตุน้ผูท่ี้อยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินเพื่อแสวงหาการอนุรักษส์ถานท่ี
ทางศาสนาและเทศกาล ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเหตุผลทางศาสนาอยา่งเดียว แต่เพื่อท่ีจะรักษากระแสการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวไวด้ว้ย (Cohen, 1992) ยกตวัอยา่ง ในเมือง Lisbon ในแต่ละปีของวนัท่ี 13 
มิถุนายน เป็นวนัเฉลิมฉลองเซนตแ์อนโทน่ี (St. Anthony) ศาลากลางเมืองส่งเสริมงานแต่งของคู่

Physical 

environment 
Local Economy 

Society (Residents) 

Religious 

 Institutions 

Visitors 

Local 
 Government 
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บ่าวสาวท่ีมีฐานยากจน ในปี 2000 คู่บ่าวสาวประมาณ 2000 คน ไดแ้ต่งงานท่ีโบสถ์และมากกว่า
หน่ึงพนัคนมาเขา้ร่วมเดินขบวนพาเหรดอยา่งสนุกสนาน (Tilson, 2001) 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า สถานท่ีทางศาสนานอกจากจะเป็นสถานท่ีสําหรับเพื่อการแสวงบุญแลว้ 
ยงัสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในทอ้งถ่ิน ดงันั้นผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาจึงมีทั้งผลดี
และผลเสียกบัคนในทอ้งถ่ิน  
 

2.1.4 ปัญหาและแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ในปัจจุบนัการพฒันาและขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ซ่ึงทาํให้เพิ่ม

โอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางทั้งในดา้นการลงทุน
พฒันาธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ในทางกลบักนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็นาํมาซ่ึง
ผลกระทบดา้นลบต่อแหล่งท่องเท่ียงทั้งในแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา ตามท่ี SIGA (2012) ได้
กล่าวถึงปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดงัน้ี 

1) ปัญหาดา้นความสามารถในการรับรองรับนกัท่องเท่ียว คือ การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัศาสนสถาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่ีเก่ียวขอ้งทางศาสนาหรือฤดูการท่องเท่ียวเป็นเหตุผล
หน่ึงของการเพิ่มข้ึนจาํนวนนักท่องเท่ียวประกอบกบัการขาดการบริหารจดัการนักท่องเท่ียวจึง
ส่งผลเสียต่อสถานท่ีท่องเท่ียวและส่ิงก่อสร้างทางศาสนา 

2) ปัญหาดา้นการจดัการขยะ คือ เป็นปัญหาดา้นความสามารถรองรับนกัท่องเท่ียว
คือ ปัญหาขยะและมลพิษในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปัญหามลพิษทางเสียงจากพาหนะขนส่งในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3) ปัญหารายได้จากการท่องเท่ียว คือ รายได ้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียวเป็นประเด็นท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือมีการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี เช่น การส่งเสริมการ
ลงทุนหรือการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผูท่ี้ไดรั้บส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

4) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ คือ การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถ
สร้างรายไดแ้ละนาํเม็ดเงินเขา้สู่พื้นท่ีในระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้น อาจจะมีปัญหาดา้นภาษีขององค์กร
หรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งหรือปัญหาของการฉอ้โกงเงิน เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Rotherham (2007) กล่าวว่า การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนานาํมาซ่ึงความขดัแขง้ระหวา่งผลประโยชน์ทางธุรกิจและการรักษาคุณค่าทางจิตวิญญาณของ
ศาสนาสถานโดยในกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนานั้น ศาสนสถาน เช่น โบสถ์หรือ
วิหารเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัท่ีดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวแต่กลบัไดรั้บผลตอบแทนหรือ
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รายไดใ้นรูปแบบของเมด็เงินนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมสนบัสนุนอ่ืนๆในบริเวณรอบๆ
สถานท่ี เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจขายของท่ีระลึก ฯลฯ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา SIGA (2012) ไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา โดยนกัท่องเท่ียว
สามารถวางแผนเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงศาสนาในบริเวณใกลเ้คียงกนั 

2) การสร้างประสบการณ์องคร์วมดา้นการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีน่าจดจาํนอกจาก
นกัท่องเท่ียวจะเดินทางไปยงัศาสนสถานดว้ยจุดมุ่งหมายในการแสวงบุญและพกัผ่อน สงบจิตใจ 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงศาสนาควรมีการสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีหลากหลายเช่ือมโยงกบัศาสนสถานและ
เร่ืองราว ตาํนานเก่ียวขอ้งทางศาสนา 

3) การส่งเสริมการตลาดสําหรับการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดว้ยการนาํจุดเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของพื้นท่ีเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณีโบราณ 
เป็นตน้ 

4) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 
5) ผลผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและมุ่งเน้นการพฒันาการอนุรักษ์สถานท่ี

อยา่งสมดุล 
6) การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและการวางแผนการจดัแบ่งผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจท่ีเป็นธรรมต่อผูท่ี้ไดรั้บส่วนไดส่้วนเสีย 
7) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาผา่นหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเหมาะสม โดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียว อาจจะมีการกาํหนดนโยบายสนับสนุนการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาในพื้นท่ี การบูรณาการศาสนสถาน การจดัทาํการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ดา้น
การท่องเท่ียว 

8) การจดัราคาของแพค็เกจการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งเหมาะสม 
9) การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเกิดข้ึนจากความศรัทธาในคุณค่าของศาสนสถาน ความ

เคารพในประเพณีวฒันธรรมท่ีอยู่ในศาสนสถานนั้นๆ ดงันั้น การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ตอ้งคาํนึงการอนุรักษคุ์ณค่าดั้งเดิมของสถานท่ีและการสานต่อมรดกทางวฒันธรรมไปสู่คนรุ่นหลงั 

10) การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้วยการส่งเสริมการตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศผ่านการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาระหว่างประเทศและการท่องเท่ียว
ศาสนาระหวา่งภูมิภาค 

สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัชุมชนท่ี
อาศยัอยู่ในรอบๆ ศาสนสถานและการทาํความรู้จกั ศึกษา เรียนรู้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในศาสนสถาน
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โดยตรง เช่น เจา้อาวาสดูแลวดั หรือนกับวช เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวยงัสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
ชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางศาสนา หรือแมแ้ต่การสอบถาม
พูดคุยเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตของทอ้งถ่ิน และทศันคติของชุมชนท่ีมีต่อศาสนสถาน (เตริน ทนั ฮา, 
2557) ดงันั้น การวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาควรให้ความสําคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน
กบัการท่องเท่ียวเชิงศาสนาเพื่อสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาต่อทอ้งถ่ิน 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื  
 

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนไดพ้ฒันามาจากแนวคิดดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
จากการประชุมของสหประชาชาติ ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (The United Nations 
Conference on Environment and Development) หรือการประชุม EARTH SUMMIT ท่ีกรุงริโอเดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) วา่
เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มทุกรูปแบบ ไม่วา่จุดหมายปลายทางจะเป็นท่ีใด 
จะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) เป็นกลุ่มขนาดเล็กทั้งในเมืองและชนบท ซ่ึงสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) กล่าววา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการป้องกนัและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลัง  ซ่ึงการท่องเท่ียวเช่นน้ีมีความหมายถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม และรักษาระบบนิเวศดว้ย  

นอกจากน้ี ทฤษฎีพื้นฐานของการวดัความย ัง่ยืนคือ "มิติของความย ัง่ยืน" โดย Cottrell, 
Duim, Ankersmid and Kelder (2004) อา้งถึงใน กรอบแนวคิดของ Swarbrooke (1990) ซ่ึงหลกัการ
ของความย ัง่ยืนสามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติระบบนิเวศ (Ecological) มิติสังคมวฒันธรรม 
(Social-cultural) และมิติเศรษฐกิจ (Economical) สอดคลอ้งกบั Swain and Mishra (2012) อา้งถึง 
UNWTO (2004) มิติของความย ัง่ยืนทั้ง 3 มิติ จะเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืนใน
ระยะยาว ซ่ึงจะช่วยป้องกนัจากรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท รวมถึงการ
ท่องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism)  

ในขณะเดียวกนัการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน Okech (2010 อา้งถึงใน Ahh et al., 
2002) ได้กล่าวว่า เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติตั้ งแต่รุ่นปัจจุบนัไปจนถึงอนาคต ซ่ึงเน้น
เก่ียวกบัวฒันธรรมและชุมชนท่ีมีความหลากหลาย โดยมีการใชก้ฎระเบียบทางสังคมและความเป็น
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ธรรมในการวางแผนให้เกิดความมัน่คง การพฒันาแบบยัง่ยืนได้ถูกนําไปใช้กับการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่องเท่ียวท่ีอาศยัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละวฒันธรรม 
แนวทางการพฒันาแบบยงัยืนเพื่อการท่องเท่ียวเป็นส่ิงสําคัญของการวางแผน เน่ืองจากการ
พฒันาการท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักท่องเท่ียว, ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน ข้ึนอยู่กับสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติหรือมรดกทางวฒันธรรม ดงันั้น หากการท่องเท่ียวจะกา้วสู่
ความย ัง่ยนืได ้ก็ควรท่ีจะพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และขอ้ตกลงระหวา่งคนในชุมชน  

อยา่งไรก็ตาม Okech (2010 อา้งถึงใน Cooper et al., 1998) ไดส้รุปวา่ การท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีต่างๆควรท่ีจะมีความย ัง่ยืน ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไม่เพียงแต่เรียกร้องให้ภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวพัฒนาเฉพาะศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ควรท่ีจะตระหนกัถึงดา้นสังคมและวฒันธรรมในพื้นท่ีต่างๆ ดว้ยเช่นกนั  

 
2.2.1 แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 
แนวทางในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมี 2 ประการคือ การสร้างสมดุล

ระหวา่งความตอ้งการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกบัความจาํเป็นในการอนุรักษท์รัพยากรเพื่อ
สนองความตอ้งการในอนาคตโดยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นการผลกัดนั 
และสนบัสนุนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (สํานกัพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2556 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 23-24; บุญเลิศ 
จิตตั้งวฒันา, 2548) ประกอบดว้ย 

2.2.1.1 การสร้างสมดุลระหวา่งความตอ้งการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกบั
ความจาํเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อการใช้งานในอนาคตโดยพยายามควบคุม
ผลกระทบทางลบให้มากท่ีสุด ซ่ึงการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน รัฐ นักวิชาการ     
นักอนุรักษ์ รวมถึงนักท่องเท่ียว ท่ีจะตอ้งร่วมมือในการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่อย่าง   
จาํกดัให้รอบคอบท่ีสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต ดงันั้น การจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวตามแนวทางน้ีจดัให้มีการดาํเนินการ และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวใน
ขอบเขตความสามารถในการรองรับทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การจดัการตามขีดความสามารถในการ
รองรับทางส่ิงแวดล้อม หมายถึง การจดัการโดยยอมให้มีจาํนวนคนมากท่ีสุดท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ และไม่ทาํใหป้ระสบการณ์ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บนัน่มีคุณภาพลดลงจนไม่อาจยอมรับได ้
2) การจดัการตามขีดความสามารถในการรองรับทางดา้นการตลาด การจดัการโดยไม่ยอมให้มี
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จาํนวนคนเพิ่มข้ึน จนถึงระดบัท่ีไปขดัขวางความสามารถของทรัพยากรการท่องเท่ียวในการท่ีจะให้
ประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพแก่นกัท่องเท่ียว เพราะหากเกินขีดความสามารถในการรองรับแลว้ ตลาด
การท่องเท่ียวจะถึงจุดวิกฤต 3) การจดัการตามขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน หมายถึง 
การจดัการตามขีดความสามารถในการรองรับซ่ึงจะแตกต่างไปตามลกัษณะของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว การจดัการน้ีจะตอ้งพยายามไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ เพราะหากเกินขีด
ความสามารถแลว้ ชุมชนในบริเวณนั้น จะรู้สึกถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้

2.2.1.2 การผลกัดนัและการสนบัสนุนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ง 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยองค์ประกอบท่ีสําคญัต้องนํามาพิจารณาก็คือ การสร้าง
จิตสํานึกเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน และการกระจายรายได ้แต่การท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีจะต้องพิจาณาสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจาํเป็นตอ้ง มีการจดัการแบบองคร์วม, การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งมีขีดความสามารถในการสร้างกาํไรเพื่อความอยูร่อด และประโยชน์ของชุมชน, 
การให้เคารพต่อวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนต่างๆ รวมถึงความหลากหลายและมรดกทาง
วฒันธรรม, กระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยาเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง และส่ิงสําคญัทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนกัท่องเท่ียวจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ความรับผิดชอบ และปกป้องทรัพยากรการท่องเท่ียวไว ้ 2) การผลกัดนัให้มีมาตรการเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่  มาตรการทางสังคม, มาตรการทางธรรมชาติ,  
มาตรการทางการเมือง, มาตรฐานเศรษฐกิจ, มาตรการทางการจดัการ เช่น การแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้
ประโยชน์ การจดัทาํป้ายบอกทาง และการจดัทาํคู่มือการท่องเท่ียว เป็นตน้ และการควบคุม เช่น 
การจดัรถ/เรือรับส่งตามตารางเวลา การจดัให้มีผูเ้ขา้ชม การจดัระบบการจราจรให้รถไม่ติดขดัและ
ปลอดควัน การจัดฝึกอบรมบุคลากรเป็นต้น  (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2556 อา้งถึงใน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545: 23-24; บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2548) 

ดงันั้น การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงตอ้งมีการอนุรักษ ์การพฒันา และการปรับปรุง
ทรัพยากรท่องเท่ียวใหค้งสภาพเดิมท่ีสุด หรืออาจไปสู่สภาพใหม่ท่ีดีข้ึนแต่ยงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไว้
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการตอบสนองความพอใจของนกัท่องเท่ียวและดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดิน
ทางเขา้ไปเยี่ยมเยือนอย่างต่อเน่ือง บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 58-61) กล่าวถึง ขั้นตอนในการ
จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืทั้ง 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1) การจดัแบ่งเขตพื้นท่ีในทรัพยากรท่องเท่ียว (Zoning) 
2) การกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในแต่ละเขตของทรัพยากร

ท่องเท่ียว  
3) การจดักิจกรรมเสริมในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมแบบยัง่ยืนใน

ทรัพยากรท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลินเพิ่มมากข้ึน 
4) การประเมินขีดความสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวแต่ละเขตพื้นท่ีของทรัพยากร

ท่องเท่ียวเพื่อกาํหนดปริมาณนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆ 
5) การให้การศึกษาถึงผลกระทบของการพฒันาการท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดล้อมแก่

เจา้หน้าท่ีรัฐ เจา้ของทรัพยากรท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในทรัพยากรท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษใ์นทรัพยากรท่องเท่ียว 

6) การจดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการรับรู้ เช่น 
แนะแนะประวติัและเขตพื้นท่ี แนะนาํกิจกรรมท่องเท่ียวและบริการท่ีมีให ้เป็นตน้ 

7) การจดัหางบประมาณในการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวให้เพียงพอ จึงจะตอ้งใช้
งบประมาณจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีตอ้งหางบประมาณให้เพียงพอเพื่อการพฒันา
ทรัพยากรท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548: 58-61) 

ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยืนโดยใชห้ลกั
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ปิยะพร วงษ์ศิริ, 2555 อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2545) ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้นกัท่องเท่ียวให้เกิดการเรียนรู้
และสัมผสักบัวฒันธรรมท่ีมีวถีิชีวติแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งท่องเท่ียว 

2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ โดยไม่
ก่อให้เ กิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ซ่ึงมีการจัดการอย่างย ั่งยืน 
(Sustainably Managed Tourism) เพื่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsibly Travel) 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3) องค์ประกอบด้านองค์กร เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงการงมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผนปฏิบติัตามแผน
และร่วมไดรั้บประโยชน์อยา่งสมํ่าเสมอ คอยติดตามและตรวจสอบรวมถึงร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากร
การท่องเท่ียวอนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน 

4) องค์ประกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
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ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง นกัท่องเท่ียว ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  
 

2.2.2 หลกัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยนื (Principles of Sustainable Tourism) 
การท่องเท่ียวมวลชน (Mass Tourism) หรือการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางการท่องเท่ียว จึงจะตอ้งมีหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพื่อ
ลดผลกระทบดา้นลบให้นอ้ยท่ีสุด ตามท่ี องคแ์ห่งความห่วงใยในการท่องเท่ียว (Tourism Concern, 
1992) รําไพพรรณ แกว้สุริยะ (2546: 36-38) และบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวถึง หลกัการ
จดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ควรมีองคป์ระกอบ 10 ประการ ดงัน้ี 

1) การอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainably) 
2) การลดการบริโภคท่ีมากเกินความจํา เป็นและการลดของเสีย (Reducing 

Overconsumption and Waste) 
3) การรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 

(Maintaining Diversity) 
4) การประสานการท่องเท่ียวเขา้กบักรอบการวางแผนพฒันา (Integrating Tourism 

into Planning) 
5) การสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economies) 
6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) 
7) การปรึกษากับผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถ่ิน (Consulting 

Stakeholders and the Public) 
8) การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) 
9) การทาํการตลาดดว้ยความรับผดิชอบ (Marketing Tourism Responsibility) 
10) การดาํเนินการวจิยั (Undertaking Research)  

จากองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้สรุปไดว้า่องคป์ระกอบ
ของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเป็นขั้นตอนในการวางแผนการจดัการต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีระบบ ตั้งแต่กระบวนการคิดอย่างมีจิตสํานึกต่อธรรมชาติ การปฏิบติั
อย่างมีจิตสํานึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่กระบวนการคิดอย่างมีจิตสํานึกต่อธรรมชาติ การ
ปฎิบติัอย่างมีจิตสํานึกต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีระบบ ตั้งแต่
กระบวนการคิดอยา่งมีจิตสาํนึกต่อธรรมชาติ การปฏิบติัอยา่งมีจิตสาํนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ อีกทั้งพฒันา
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บุคลากรและคู่มือขอ้มูลบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะไดห้าทางป้องกนัผลกระทบดา้น
ลบท่ีอาจเกิดข้ึนหรือกาํลงัเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุดและย ัง่ยนิท่ีสุดบนพื้นฐานของความสมดุลของทุกภาค
ส่วน ในขณะเดียวกัน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2547) ได้กําหนดถึงแนวทางในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกันคือ การคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทาง
กายภาพชุมชน ซ่ึงจะตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและตอ้งก่อให้เกิด
การกระจายรายได ้(ผลประโยชน์) อย่างเท่าเทียมกนั และท่ีสําคญัการจดัการพื้นท่ีตอ้งเป็นไปดว้ย
ความยนิดีของประชาชนในชุมชนในพื้นท่ีนั้น 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบของการท่องเทีย่ว 
 

การท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากเป็นช่องทางใน
การสร้างรายไดแ้ละการหมุนเวียนของเงินตราระหวา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัเร่ิมเป็นท่ียอมรับว่า
การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
ให้กบัทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกนั Mason (2003) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรม
มนุษยไ์ดส่้งผลกระทบท่ีสาํคญัในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก ซ่ึงทาํปฏิกิริยาต่อกนักบั
สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ฉะนั้นจึงจะตอ้งมีการคาํนึงถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมา อาจกล่าวไดว้่าผลกระทบของการท่องเท่ียวมีทั้งผลดีและผลเสีย ซ่ึงผลกระทบจะ
รับรู้ได้ว่าเป็นผลดีและผลเสียนั้ นข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมพื้นท่ีและผู ้สังเกตได้ถึงผลกระทบ 
ยกตวัอยา่งเช่น โรงแรมในพื้นท่ีกบักิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถมีทั้งผลดีและผลเสียสําหรับคนใน
ทอ้งถ่ิน การสร้างงานท่ีมากข้ึนในพื้นท่ีทอ้งถ่ินอาจจะเป็นผลดี แต่ในทางตรงกนัขา้มแมว้่าจะสร้าง
งานมากข้ึน แต่อาจจะเป็นงานไม่ประจาํและไดค้่าแรงตํ่าซ่ึงอาจจะเป็นผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
ในทอ้งถ่ินได ้(Mason, 2008) 

เม่ือกล่าวถึงผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยทัว่ไปมกัจะมองถึงผลกระทบดา้นบวก
และด้านลบ เช่น ผลกระทบด้านการเพิ่มรายได้ การสร้างงาน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นผลกระทบการท่องเท่ียว แมแ้ต่
หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเองก็ไม่คาดคิดถึงผลกระทบในดา้นน้ีมาก่อน 
อีกทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากธุรกิจการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั  
ขณะเดียวกนัการกระจายรายได้จากการแหล่งท่องเท่ียวเหมือนจะไม่ได้ตกลงถึงมือประชาชนใน
ท้องถ่ินเท่าท่ีควร ในผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม บางแหล่งท่องเท่ียวท่ีเคยมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ เกิดความเส่ือมโทรมลงมาก จากการศึกษาพบวา่นกัวิชาการส่วนใหญ่ไดจ้าํแนกผลกระทบ
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จากการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ดา้น คือ ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ผลกระทบดา้นสังคมวฒันธรรม และ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ปิยะพร วงษศิ์ริ, 2555) 

จากการศึกษาพบว่านกัวิชาการส่วนใหญ่มกัจาํแนกผลกระทบจากการท่องเท่ียวออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถนาํขอ้ดี
และขอ้เสียดงักล่าวมาจาํแนกออกเป็นผลกระทบ ไดด้งัน้ี 
 

2.3.1 ผลกระทบของการท่องเทีย่วทางด้านเศรษฐกจิ  
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความเก่ียวข้องในด้านสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน

หลกัทรัพย ์และฐานะความเป็นอยูข่องชุมชนหรือประเทศชาติ โดยผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อเศรษฐกิจท่ีสําคญั คือ การเปล่ียนแปลงจากทาํสวน ทาํนา ทาํไร่ ทาํงานในโรงงานหันมาเป็น
คนงานด้านการท่องเท่ียวหรือทาํกิจการท่องเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนอาชีพของ
ประชาชนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ดงัเช่นวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจและตอ้งการศึกษาสูญ
หายไป อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานประชาชนบางกลุ่มตอ้งเปล่ียนอาชีพ หรือไม่ก็อพยพยา้ย
ถ่ินท่ีอยู่ เพราะชีวิตความเป็นอยู่ (ประภสัสร ผ่องใส, 2556) ซ่ึงนกัวิชาการไดแ้นะนาํว่าการ
ท่องเท่ียวไดใ้ห้ผลประโยชน์แก่ชุมชนและธุรกิจในทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม (Mason, 2008; 
Matheison and Wall, 2006) ดงัภาพท่ี 2.3 ไดส้รุปใจความสําคญัถึงผลกระทบของการท่องเท่ียว
ทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงอธิบายผลกระทบทางตรงท่ีไดม้าจากการใชจ่้ายเงินโดยตรงของนกัท่องเท่ียว
ดงัเช่นท่ีร้านอาหาร ผลกระทบทางออ้มเกิดข้ึนเม่ือร้านอาหารซ้ือสินคา้และบริการจากธุรกิจอ่ืนและ
จ่ายเงินเดือนใหก้บัลูกจา้ง ซ่ึงคนเหล่านั้นก็สามารถนาํเงินค่าแรงไปใชเ้พื่อซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ
ต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม ถ้าร้านอาหารได้รับสินค้าและบริการนอกพื้นท่ีดังนั้ นเงินก็จะไม่มี
ผลกระทบทางออ้มต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่2.3  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว  
แหล่งทีม่า: Soontayatron, 2010 อา้งถึงใน UNEP, 2001. 
 

ตามท่ีกล่าวไว ้ผลกระทบทางการท่องเท่ียวสามารถพิจารณาได้จากผลดีและผลเสีย ใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกบัการท่องเท่ียว Matheison and Wall (2006) ได้
พิจารณาถึงผลกระทบทางบวกจากการจา้งงานและการส่งเสริมรายไดข้องการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ รายไดข้องรัฐบาล และการพฒันาระดบัภูมิภาค ดงันั้นความสําคญัของการท่องเท่ียวต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โสภณ สุขสําอางค์ (2554) สรุปไดว้า่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ เป็น
แหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชําระเงินระหว่าง
ประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและการจา้งงาน ก่อให้เกิดการกระจายรายได ้การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน และการท่องเท่ียวยงัทาํใหเ้กิดการกระตุน้การผลิตอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ผลเสียของการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจตามท่ี Pearce (1989) Mason (2008) และ 
Swain and Mishra (2012) ไดก้ล่าวไว ้3 ประการ คือ ประการแรก ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 
เกิดจากการเพิ่มข้ึนของราคาท่ีดิน บา้น และสินคา้บริโภคก็มีผลมาจากการท่องเท่ียว ประการท่ีสอง
ปัญหาตน้ทุนเสียโอกาส (Opportunity Costs) เป็นตน้ทุนของการขยายภาคการท่องเท่ียวมากกว่า
รูปแบบอ่ืนๆของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และประการท่ีสาม ปัญหาภาวะพึ่ งพาเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวท่ีมากเกินไป (Over-Dependence on Tourism) สามารถเกิดข้ึนในรัฐขนาดเล็กท่ีรัฐบาล
มองว่าการท่องเท่ียวเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาประเทศ อีกทั้ง Page and Connell (2009) และ 
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Swain and Mishra (2012: 31-33) ไดก้ล่าวถึงผลเสียทางเศรษฐกิจอีก 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาช่วง
ฤดูกาล (Seasonality) เน่ืองจากการจา้งงานท่ีมากเกินไปในฤดูกาลท่องเท่ียว เม่ือถึงช่วงหมดฤดูกาล
ท่องเท่ียวทาํใหค้นไม่มีงานทาํ เกิดการวา่งงาน และปัญหาการร่ัวไหล (Leakages) เน่ืองจากความไม่
เพียงพอทั้งสินคา้ บริการ และเทคโนโลยีของแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงมีจาํเป็นในการ
นาํเขา้มาเพิ่มมากข้ึน ยกตวัอยา่งผลกระทบทางดา้นลบของการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วใน
ประเทศเนปาลเป็นความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินเพื่อไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสามารถ
พบไดใ้นวดัท่ีสาํคญัของศาสนาพุทธและฮินดู ซ่ึงวดัไม่ไดเ้ป็นแค่ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวแต่ยงั
ใช้เพื่อกิจกรรมทางศาสนา ผูท่ี้ต้องการใช้วดัเพื่อกิจกรรมทางศาสนาได้รับผลกระทบจากฝูง
นกัท่องเท่ียวซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพของอาคาร อีกทั้งผูค้นเหล่าน้ีจะกลายเป็น
เศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพาการท่องเท่ียวรวมถึงผูใ้ห้บริการ เช่น คนขายของท่ีระลึก คนเร่ขายของ หรือ
แมแ้ต่ขอทานทุกช่วงอาย ุ(Mason, 2008) 

นอกเหนือจากผลกระทบท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีผลกระทบอ่ืนๆจากการท่องเท่ียวของ
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

ผลกระทบดา้นบวกจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
1) ช่วยกระตุน้ให้เกิดการคิดคน้นาํทรัพยากรท่ีไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นสินคา้ท่ีระลึก

จาํหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวนบัไดว้า่เป็นการสร้างอาชีพและสร้างงานใหแ้ก่คนในชุมชน 
2) เม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้ไปจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการผลิตของชุมชนดั้ งเดิมจะเป็นการผลิตแบบ
การเกษตร เม่ือชุมชนท้องถ่ินเกิดเป็นการท่องเท่ียวจึงมีการลงทุนผลิตสินค้าและบริการการ
ท่องเท่ียวเป็นสาเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน และเม่ือชุมชน
ทอ้งถ่ินไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจการเกษตรสู่เศรษฐกิจการท่องเท่ียว
แลว้ จึงทาํใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 

3) เป็นการนาํรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน คือ เม่ือชุมชนมีการสร้างอาชีพและการจา้งงาน
จากการท่องเท่ียวยอ่มก่อใหเ้กิดรายไดสู่้ชนบททอ้งถ่ิน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดน้าํเงินไปใชจ่้ายซ้ือ
สินคา้และบริการการท่องเท่ียวจากชุมชน ทาํใหมี้รายไดเ้ขา้สู่ชุมชน 

4) เกิดการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค คือ เม่ือชุมชนทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
หมายถึงการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาสร้างความเจริญแก่ชุมชนทอ้งถ่ินใน
ภูมิภาค 

5) การท่องเท่ียวช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวของชุมชนอันเป็นเคร่ืองช้ีถึงสถานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนในทอ้งถ่ินวา่มีความกินดีอยูดี่ 
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6) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระตุน้การผลิตดา้นอ่ืนๆ ของชุมชน
ทอ้งถ่ิน คือ เม่ือชุมชนทอ้งถ่ินมีรายไดต่้อหัวของประชากรสูงข้ึนทาํให้ประชาชนทอ้งถ่ินสามารถ
นาํรายไดไ้ปใชจ่้ายไดม้ากข้ึน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นการกระตุน้ใน
การนาํทรัพยากรของทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์เพิ่มมากข้ึน 

ในส่วนของผลระทบดา้นลบจากการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ บุญเลิศ จิต
ตั้งวฒันา (2548) ไดแ้สดงปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 

1) เกิดปัญหารายไดเ้ป็นฤดูกาลของชุมชนทอ้งถ่ินจึงก่อให้เกิดรายไดข้องชุมชนท่ี
ไม่สมํ่าเสมอข้ึนลงตามฤดูกาลท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวนอ้ย (Low Season) ก็จะ
มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวนอ้ยลงดว้ย ซ่ึงเป็นเหตุใหชุ้มชนไม่สามารถพึ่งพารายไดจ้ากการท่องเท่ียว
เป็นรายได้หลกั เพราะจะมีความเส่ียงสูง และยงัก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานนอกช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวอีกดว้ย 

2) เกิดปัญหาคุณภาพของแรงงานของชุมชนทอ้งถ่ิน คือ เม่ือทอ้งถ่ินมีการท่องเท่ียว
เกิดข้ึนทาํให้ตอ้งการแรงงานดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึนเป็นเหตุให้เกิดการถ่ายเทแรงงานจากชุมชน
ทอ้งถ่ินอ่ืนเขา้มาทาํงานในแหล่งท่องเท่ียว และมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีด้อยคุณภาพเข้ามาด้วยซ่ึง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการท่องเท่ียวโดยส่วนรวม อีกทั้งตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการพฒันาแรงงานให้มี
คุณภาพมากข้ึน 

3) เกิดปัญหาราคาค่าครองชีพแก่ชุมชน คือ เม่ือชุมชนทอ้งถ่ินมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึน
ย่อมต้องการสินค้าและบริการทางการทางการท่องเท่ียวมากข้ึน เพื่อสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโก่งราคาสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวให้
สูงข้ึน เกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในทอ้งถ่ินทาํให้ค่าครองชีพของทอ้งถ่ินสูงข้ึนตาม นอกจากน้ียงัทาํให้
ราคาท่ีดินในชุมชนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการแยง่กนัประมูลซ้ือท่ีดินมีทาํเลเหมาะสมกบัการท่องเท่ียว
ยิง่ทาํใหเ้กิดเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน 

4) เกิดปัญหาการแก่งแยง่ผลประโยชน์กนัในชุมชน นาํมาซ่ึงการแข่งขนัในการผลิต
และจาํหน่ายสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเป็น
เหตุให้เกิดการแก่งแย่งประโยชน์ในหมู่ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวของชุมชนซ่ึงอาจมีการตดั
ราคาและยอมขาดทุนซ่ึเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

5) เกิดปัญหาส่วนแบ่งผลประโยชน์อนัควรได้ของชุมชนท้องถ่ิน เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวอาจเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มาดาํเนินธุรกิจการท่องเท่ียวในชุมชน ทาํให้ชุมชน
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในอัตราค่อนข้างน้อย ซ่ึงในความถูกต้องแล้ว
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งตกอยูก่บัคนในชุมชน 
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2.3.2 ผลกระทบทางด้านสังคมวฒันธรรม 
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทางดา้นสังคมวฒันธรรมนั้น ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัไวห้ลายท่าน ซ่ึง

ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบทั้งทางดา้นสังคมและวฒันธรรมไปพร้อมๆ กนั ดงัท่ี ปิยะพร วงษศิ์ริ (2555) 
ได้กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมย่อมมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม และในทาง
กลบักนัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมยอ่มมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงันั้นเป็นเร่ืองยาก
ท่ีจะแยกอธิบายเร่ืองวฒันธรรมและสังคมออกจากกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาวิจยับางกลุ่มไดแ้ยก
ผลกระทบด้านสังคมและวฒันธรรมออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อเกิดประโยชน์ขององค์ความรู้
ทั้งส้ิน 

2.3.2.1 ผลกระทบทางบวกดา้นสังคม 
แนวคิดเก่ียวผลกระทบดา้นบวกทางดา้นสังคมวฒันธรรม (วาสนา วงษ์จารุพงษ์, 

2553; บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548 สรุปไดด้งัน้ี 
1) เกิดการเปล่ียนแบบแผนการประกอบอาชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน คือเกิด

ธุรกิจท่องเท่ียวข้ึนเพื่อสนองตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทาํให้ประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เปล่ียน
จากอาชีพการทาํเกษตรแบบเดิมมาสู่อาชีพด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะเป็นอาชีพหลกัใหม่หรือ
อาชีพเสริม อีกทั้ง การท่องเท่ียวช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญทางสังคมแก่ชุมชน เช่น ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ก่อให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนในการสร้างส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงเป็นการพฒันาความเจริญใหแ้ก่สังคมในชุมชน 

2) ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนทาํให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และอาํนาจซ้ือมากข้ึน มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อีกทั้งเป็นการช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

3) เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชนคือ เม่ือมีการ
ท่องเท่ียวเกิดข้ึนจึงก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและการจา้งงาน ซ่ึงผูป้ระกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียว
ตอ้งการความมัน่คงของครอบครัวจึงมีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหข้นาดของครอบครัวเล็กลง 

4) การท่องเท่ียวช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัคนใน
ชุมชน เน่ืองจากการท่องเท่ียวจะช่วยเปิดโอกาสใหมี้การสร้างสรรคส์มาคมข้ึนระหวา่งนกัท่องเท่ียว
กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนการรับรู้ซ่ึงกนัและกนั 

5) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการสร้างความสามคัคีให้แก่สังคมในชุมชน ทาํ
ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่า เกิดความรัก และความหวงแหนทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในการร่วมมือพฒันาและ
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อนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนร่วมกนัเพื่อให้คงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง 
และมีส่วนกระตุน้การมีส่วนร่วม ความภาคภูมิใจ ความรักถ่ินฐานของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

6) การท่องเท่ียวช่วยป้องกนัการอพยพยา้ยถ่ินของคนในชุมชน คือ เม่ือมี
การท่องเท่ียวเกิดข้ึนยอ่มก่อใหเ้กิดการสร้างอาชีพและการจา้งงานในชุมชน ซ่ึงโดยธรรมชาติมนุษย์
มกัจะรักถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง เม่ือมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมในชุมชนของตนก็ไม่
อยากยา้ยถ่ินไปทาํงานท่ีอ่ืน 

7) การท่องเท่ียวช่วยเสริมสร้างการศึกษาแก่ชุมชน คือ เม่ือมีการท่องเท่ียว
ทาํใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการดา้นการศึกษามากข้ึน เพื่อพฒันาตวัเองให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีโลกทศัน์ 

ผลกระทบด้านลบทางด้านสังคมวฒันธรรม ซ่ึงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน (ชนิศา ครูจา
นุวฒัน์, 2546) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการมีค่านิยมผิดๆ เน่ืองจากอาจเกิดข้ึนจากการ
เลียนแบบของนักท่องเท่ียว หรือเกิดความเข้าใจผิดเช่น ไม่อยากทํางาน อยากไปเท่ียวแบบ
นกัท่องเท่ียว โดยไม่เขา้ใจว่านกัท่องเท่ียวนั้นไดท้าํงานเก็บเงินเพื่อมาเท่ียว นิยมบริโภคสินคา้จาก
ต่างประเทศหรือค่านิยมอ่ืนๆ ค่านิยมมุ่งเนน้การคา้และวตัถุ เช่น เม่ือถูกขอถ่ายรูปจะเรียกเงิน หรือ
การหนัหลงัใหอ้าชีพเกษตรกรรมและหนัไปประกอบอาชีพรับจา้งแทน เป็นตน้ 

2) การท่องเท่ียวทาํให้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวล่มสลาย ซ่ึงเกิดจากการ
ทาํงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นการทาํงานท่ีหาเวลาแน่นอนตายตวัไม่ได้ ไม่มีวนัหยุดท่ี
แน่นอน บางคร้ังต้องไปทาํงานต่างประเทศหรือต่างจังหวดั หรือบางคร้ังต้องทาํงานในเวลา
กลางคืน เช่น งานโรงแรม งานพนกังานสายการบิน ทาํใหไ้ม่มีเวลาอยูก่บัครอบครัวเท่าท่ีควร 

3) การท่องเท่ียวทาํให้เกิดปัญหาศีลธรรม เน่ืองจากเม่ือมีนกัท่องเท่ียวเขา้
ไปแออดัมาข้ึนเท่าไร ก็มีแนวโนม้จะส่งผลกระทบใหศี้ลธรรมตกตํ่าลงเท่านั้น กิจกรรมดา้นลบท่ีมกั
เกิดข้ึนเสมอคือ การเอารัดเอาเปรียบนกัท่อง ปัญหาโสเภณี การพนนั สารเสพติด อาชญากรรม 

4) การท่องเท่ียวนั้นทาํให้เกิดปัญหาค่าครองชีพสูงข้ึน เน่ืองจากสินคา้และ
บริการจะข้ึนราคาเม่ือมีนกัท่องเท่ียวไปมาก ผลก็คือคนในทอ้งถ่ินตอ้งบริโภคและอุปโภคสินคา้ท่ีมี
ราคาแพงไปดว้ย โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายไดน้้อย เช่น เกษตรกร หรือกรรมกรรับจา้ง ทาํให้คน
กลุ่มน้ีมีรายไดไ้ม่พอจ่าย เกิดภาวะหน้ีสิน และมีคุณภาพชีวติตํ่าลง 

5) การท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในสังคม เน่ืองจากในพื้นท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว มกัไดรั้บการพิจารณาพฒันาดา้นส่ิงสาธารณูปโภค/สาธารณูปการก่อน ทาํให้คนใน
พื้นท่ีอ่ืนไม่ไดรั้บบริการ หรือไดรั้บบริการช้าไปอีก นอกจากน้ีเม่ือสร้างข้ึนมาแลว้คนฐานะไม่ดีก็
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ไม่สามารถใช้บริการได ้เพราะไม่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจพอ ทาํให้เกิดความรู้สึกวา่ถูกเอาเปรียบ
และมีความรู้สึกเป็นปรปักษก์บันกัท่องเท่ียว 

อีกทั้ง มธุรส ปราบไพรี และคณะ (2551) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม
ไวด้ว้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 

1) วฒันธรรมพื้นบา้นเปล่ียนแปลง วฒันธรรมพื้นบา้นในจงัหวดัต่างๆถูก
ขดุคน้ข้ึนมาแลว้มีแนวคิดท่ีจะอนุรักษไ์วม้ากข้ึน เช่น การเล่นเพลงเรือ งานสงกรานตเ์ชียงใหม่ งาน
บุญบั้งไฟมีการดดัแปลงโดยมุ่งท่ีจะจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดดู้ เนน้ความสวยงามและหวงัผลใน
รูปตวัเงินเกินไปโดยไม่คาํนึงถึงรูปแบบวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม วฒันธรรมท่ีจอมปลอมหรือ
ผดิเพี้ยนไปจากขอ้เทจ็จริง 

2) ดา้นศาสนา หรือสถานท่ีทางศาสนามีนกัท่องเท่ียวชมมากข้ึน หากมอง
ในดา้นบวกจะช่วยใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจศาสนา คาํสอน สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ทาํให้เกิดการยอมรับ
วา่เราเป็นประเทศท่ีมีศาสนาและวฒันธรรม แต่ถา้มองในเชิงลบคือ ยิ่งมีการเขา้วดัชมวดัหรือศาสน
สถานมากเกินไป การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม ทิ้งขยะมูลฝอยไว ้ซ่ึงทาํให้ศาสนสถานก็สกปรกเส่ือม
โทรมมองดูแลว้ไม่ดีงาม 

3) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสินคา้ท่ีระลึก ไม่ควรผลิตสินคา้ท่ีระลึกเพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวโดยหวงัผลเป็นตวัเงินมากกว่าท่ีจะอนุรักษ์เอกลกัษณ์ของสินคา้
พื้นเมืองเอาไว ้เพราะจะทาํใหศิ้ลปกรรมและสถาปัตยกรรมสูญหายหรือเปล่ียนรูปไป  

อาจกล่าวไดว้า่ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทางดา้นสังคมวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินและผูม้าเยือน (Mason, 2008) เม่ือผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน
ไดส้ร้างความเขา้ใจท่ีดีใหแ้ก่ผูม้าเยอืนก็จะไปนาํสู่ผลดีของการท่องเท่ียวโดยเฉพาะดา้นสังคม ส่วน
ในผลกระทบทางลบเกิดข้ึนเม่ือการปฏิสัมพนัธ์นาํไปสู่ความเลวร้ายและการสูญเสียวฒันธรรมแบบ
ดั้งเดิมและคุณค่าท่ีดีทางสังคม เห็นไดจ้ากการท่องเท่ียวในระดบัประเทศจะนาํไปสู่อิทธิพลของ
วฒันธรรมตะวนัตกส่งผลถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กนัจะก่อให้เกิดความอ่อนแอ
ทางวฒันธรรม อีกทั้งในกระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์กนัผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินจะสูญเสียความ
เป็นตวัตนและความคิดริเร่ิมหรือเรียกว่าการผสมผสานทางวฒันธรรม (Acculturation) อย่างไรก็
ตาม ด้านบวกของการท่องเท่ียวจะช่วยในเร่ืองของการสนับสนุนทางการเงินและการอนุรักษ์
ประเพณีแบบดั้งเดิมโดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Swain and Mishra, 2012: 33-35) 

ถึงแม้ว่าเป็นส่ิงยากท่ีจะเห็นความแตกต่างระหว่างผลกระทบทางสังคมและ
วฒันธรรม เน่ืองจากผลกระทบทางดา้นสังคมวฒันธรรมของการพฒันาการท่องเท่ียวจะคลอบคลุม
ไปถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
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(Soontayatron, 2010 อา้งถึงใน Dredge, 2001) การท่องเท่ียวสามารถนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีดี
และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในดา้นสังคมและวฒันธรรม 
การเปล่ียนแปลงสามารถเห็นไดท้ัว่ไปของการพฒันาทางสังคม ไดแ้ก่ รายได ้การศึกษา การดูแล
สุขภาพ โอกาสการจา้งงาน และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทอ้งถ่ิน (Mason, 2008) แต่ใน
อีกแง่หน่ึง การเปล่ียนแปลงอย่างไม่เต็มใจสามารถเกิดข้ึนได้ เช่น ส่ิงท่ีทา้ทายของความทนัสมยั
ไปสู่สังคมท่ีมีคุณค่าแบบดั้งเดิม การเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวหรือการ
ปรากฏตวัของกลุ่มผูมี้อาํนาจทางเศรษฐกิจ (Soontayatron, 2010 อา้งถึงใน Getz, 1983)  

โดยธรรมชาติของทั้ งผู ้มาเยือนและผู ้เ ป็นเจ้าของท้องถ่ินเป็นส่ิงท่ีสําคัญใน
ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรมของการท่องเท่ียว Soontayatron (2010 อา้งถึง
ใน Burns and Holden, 1995) ไดก้ล่าววา่ เม่ือมีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งวฒันธรรมของผูม้า
เยือนและวฒันธรรมของผูเ้ป็นเจ้าของทอ้งถ่ินซ่ึงมีผลมาจากผลกระทบท่ีมากข้ึน การท่องเท่ียว
สามารถส่งเสริมและนําไปสู่การเคล่ือนไหวทางสังคมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงของการจา้งงานจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ก่อใหเ้กิดผลในรายไดสู้งมากข้ึนและอาชีพท่ีดีข้ึน 

นอกจากน้ี การวดัผลกระทบการท่องเท่ียวในดา้นสังคมวฒันธรรมสามารถเขา้ใจ
มากข้ึนจากทฤษฏีการพฒันาโดย Doxey (1975 อา้งถึงใน Swain and Mishra, 2012: 35-36) ซ่ึงเป็น
โมเดลดชันีการรบกวน (Irritation index) จะแสดงให้เห็นถึง 4 ระดบัความไม่พอใจของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน และเป็นส่ิงท่ีปรากฏออกมาจากผลกระทบการท่องเท่ียวของผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ความเขา้ใจอาจจะได้รับมาจากพฤติกรรม ทศันคติ และการรับรู้ของคนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
นกัท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 2.4 ต่อไปน้ี ระยะท่ี 1 หรือเรียกวา่ ช่วงพึงพอใจ (Euphoria) เป็นระยะท่ี
นกัท่องเท่ียวยงัมีจาํนวนนอ้ยท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงไปสู่คนในทอ้งถ่ิน ระยะท่ี 2 เรียกวา่ ช่วงของ
ความเฉยชา (Apathy) ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวกลายเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงมากข้ึน นกัลงทุนต่างชาติเร่ิม
ท่ีจะลงทุนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เกิดการจา้งงานในชุมชนทอ้งถ่ิน ระยะท่ี 3 เรียกวา่ ช่วงการ
รบกวน (Annoyance) เม่ือแหล่งท่องเท่ียวได้พฒันาไปอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนต่างๆ คนใน
ทอ้งถ่ินเร่ิมท่ีจะมีความรู้สึกในทางลบและแสดงออกถึงความน่ารําคาญต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเองอาศยัอยู ่และระยะท่ี 4 เรียกวา่ ช่วงเกิดความขดัแยง้ (Antagonism) เม่ือ
ความไม่พอใจของคนในทอ้งถ่ินมีมากข้ึนและเร่ิมท่ีจะกล่าวโทษในการพฒันาการท่องเท่ียวในทาง
ลบ ทาํใหเ้กิดการต่อตา้นระหวา่งคนในทอ้งถ่ินกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  
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ภาพที ่2.4  การวดัดชันีการรบกวน Doxey (1975) 
แหล่งทีม่า: Soontayatron, 2010. 
 

อีกทั้ง พบว่ามีการกล่าวถึงทฤษฏีการวดัดัชนีการรบกวนของ Doxey (1975) ใน
งานวิจยัต่างๆ (Peter, 2008; Alister and Geoffrey, 1982; Terzidou, Stylidis and Szivas, 2008; 
Mathieson & Wall, 1982; Swain and Mishra, 2010) สําหรับงานวิจยัท่ีผา่นมาไดน้าํไปประยุกตใ์ช้
ทฤษฏีน้ี ไดแ้ก่ Socio-cultural Changes in Thai Beach Resorts: a case study of Koh Samui Island, 
Thailand (2010) 

ในขณะท่ี Soontayatron (2010) ไดอ้ธิบายถึงการศึกษาผลกระทบการท่องเท่ียวต่อ
ทศันคติของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงโมเดลดชันีการรบกวนของ Doxey (1975) เป็นหน่ึงท่ีมีผูค้น
รู้จกัมากท่ีสุดและไดน้าํมาประยุกต์ใช ้ซ่ึงในสังคมไทยเป็นไปไดท่ี้ระดบัการรบกวนไม่อาจไปถึง 
เน่ืองจากมีการหลบเล่ียงลักษณะการเผชิญหน้ากันด้วยความใจเย็น ตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในทศันคติของคนไทยไปสู่ส่ิงท่ีไม่คาดคิด ดงัคาํกล่าวว่า 'อะไรจะเกิดก็
ตอ้งเกิด' (Soontayatron, 2010 อา้งถึงใน Knutson, 1998) ระยะแรกคนไทยยนิดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
และนักลงทุนอยู่ในช่วงพึงพอใจ (Euphoria) เม่ือเวลาผ่านไปจาํนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวเป็นเชิงพาณิชยม์ากข้ึนอยูใ่นช่วงของ
ความเฉยชา (Apathy) ซ่ึงผลกระทบของการท่องเท่ียวเกิดข้ึนได้แก่  การจราจรติดขัด 
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อสังหาริมทรัพยแ์ละสาธารณูปโภคท่ีมากเกินไป และอตัราการเกิดอาชญากรรมสูงข้ึน ดงันั้นคน
ไทยท่ีมีความใจเยน็สูงจะไม่แสดงออกถึงความรําคาญ แต่เม่ือหลีกเล่ียงความโกรธไม่ไดก้็นาํไปสู่
ผลกระทบการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี Schluter and Var (1988) กล่าวถึง ผลกระทบการท่องเท่ียวในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมเก่ียวกบัทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้อยูอ่าศยั
เป็นคนท่ีไดรั้บกาํไรทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว ทั้งรายไดแ้ละการจา้งงาน ดั้งนั้นอุตสาหกรรม
ข้ึนอยูก่บัการจดัการอยา่งเหมาะสมต่อนกัท่องเท่ียวและการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีดี แต่ในอีกแง่มุม
หน่ึง ถา้เกิดการแข่งขนัในทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ของผูท่ี้อยู่อาศยั คนในทอ้งถ่ินจะเห็นว่า
ผลกระทบทางการท่องเท่ียวส่งผลถึงทางลบมากข้ึน และ Mathieson and Wall (1982) กล่าวไวว้า่ 
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นการเน้นถึงความสําคัญของการคาํนึงถึงนักท่องเท่ียว 
(Tourist) ผู ้เป็นเจ้าของท้องถ่ิน (Host) และความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนและประเภทของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาการรับรู้ของผูท่ี้อยู่อาศยัท่ีมีต่อ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา ซ่ึงทศันคติของผูท่ี้อยูอ่าศยัและการรับรู้ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้ง
กบัความสําคญัทางเศรษฐกิจและการเดินหน้าในการพฒันาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง มีความเติบโตรวดเร็วและไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้

2.3.2.2 ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวท่ี

เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและไม่ส้ินสุด อนัเกิดมาจากฝีมือมนุษยห์รอเกิดจากธรรมชาติซ่ึงทาํให้เกิด
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางดา้นการท่องเท่ียวตามมาอยา่งชดัเจน เช่น ปัญหาแหล่งท่องเท่ียว
สกปรก ขยะมูลฝอย การรุกลํ้าพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างเพิง แผงลอยขายเคร่ืองด่ืมหรือ
ของท่ีระลึกทางการท่องเท่ียว การเส่ือมโทรมและการถูกทาํลายทางประวติัศาสตร์ การทาํลายและ
การสูญหายของศิลปวตัถุ การปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่เหมาะสม การต่อเติมสร้างใหม่
ไม่สวย ขดัหูขดัตา ทาํลายสภาพภูมิทศัน์ เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเหล่าน้ีมีผลต่อการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยท์ัว่ไปและยงัส่งผลถึงการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนด้วย 
(วาสนา วงษจ์ารุพงษ์, 2553 อา้งถึงใน ผลกระทบการจดัการการท่องเท่ียว, 2553) แต่สําหรับการ
ท่องเท่ียวในเมืองใหญ่ อาจจะมีผลกระทบทางดา้นคมนาคม เช่น ปัญหาการจราจรติดขดั เสียงดงั 
เขม่า ฝุ่ นละอองท่ีทาํลายบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงมีผลต่อสภาพจิตและความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวได ้(วาสนา วงษจ์ารุพงษ,์ 2553) 

นอกจากน้ี Mathieson and Wall (1982) ให้ความเห็นวา่การเขา้มาของนกัท่องเท่ียว
อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวไดด้งัน้ี 
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1) มลภาวะทางสถาปัตยกรรม (Architectural Pollution) เกิดจากความ
พยายามในการจดัสร้างแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ให้มีแหล่งบริการต่างๆ เช่น โรงแรมท่ีใหญ่โตโดดเด่น
แตกต่างกนั รวมทั้งเกิดปัญหาจากสาธารณูปโภคต่างๆ ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกนั เกิดเป็นทศันอุจาด 
(Visual Pollution) ความงดงามตอ้งสอดคลอ้งกนัทางสถาปัตยกรรม 

2) โครงสร้างพื้นฐานรับภาระมากเกินไป (Overloading of Infrastructure) 
เกิดจากแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งไม่สามารถให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่
นกัท่องเท่ียว และคนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเพียงพอจะเกิดปัญหามลภาวะในส่ิงแวดลอ้ม และปัญหา
สุขภาพของผูท่ี้อยูอ่าศยั 

3) การแบ่งแยกของผู ้ท่ีอยู่อาศัยในท้องถ่ิน (Segregation of Local 
Residents) เกิดจากการแบ่งแยกของผูท่ี้อยู่อาศยัดั้งเดิมในทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียว เน่ืองจากการเขา้
มาใชบ้ริการในสถานบริการหรือสาธารณูปการในโซนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวมกัใชค้่าใชจ่้ายสูงกวา่
ปกติสําหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงไม่เหมาะกบัคนในทอ้งถ่ิน ทาํให้คนในทอ้งถ่ินจึงเลือกใช้บริการท่ี
สะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่ 

4) การจราจรติดขดั (Traffic Congestion) มกัเกิดข้ึนเม่ือมีนักท่องเท่ียว
จาํนวนมากเดินทางมาใชบ้ริการยงัแหล่งท่องเท่ียวดว้ยเส้นทางเดียวกนั 

นอกจากน้ีแนวคิดเ ร่ืองผลกระทบของการท่องเท่ียวด้านส่ิงแวดล้อมในแง่
ผลประโยชน์และความกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1) การท่องเท่ียวช่วยสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ทอ้งถ่ินก่อให้เกิดการกระตุน้ให้คนในชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีดึงดึงนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มมากข้ึน 

2) การท่องเท่ียวช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เพราะชุมชนเห็นคุณค่า
ของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียว จึงช่วยกนัรักษาสภาพภูมิทศัน์และสามารถอาศยั
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว มาใชใ้นการสนบัสนุนดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอีกดว้ย 

ผลกระทบของการท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มในแง่ลบและความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนต่อ
ชุมชน 

1) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวและ
มลภาวะในชุมชน เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาขยะเป็นพิษและมลภาวะทางเสียง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี
ลว้นมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทั้งส้ิน 

2) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดปัญหาการทาํลายภูมิทศัน์ของชุมชนท้องถ่ิน 
กล่าวคือมีการสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างข้ึนในชุมชน ซ่ึงอาคารและส่ิงก่อสร้างบางแห่ง
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ก่อให้เกิดปัญหาการทาํลายทศันียภาพอนัสวยงามของชุมชน บางแห่งก็มีลกัษณะไม่กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มเกิดม (ธีรวดี จาํเดิม, 2549: 23-25) 

สรุปไดว้า่ผลกระทบทางการท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดผลกระทบทางบวกและทางลบ ซ่ึงสถาบนั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวถึงผลกระทบการ
ท่องเท่ียวทางบวกท่ีชุมชนจะไดรั้บประโยชน์ มี 2 ประการ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เกิดการสร้าง
งาน, การพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการการท่องเท่ียว, เกิดระบบตลาด, เกิดการผลิต
วตัถุดิบของทอ้งถ่ินเพื่อป้อนระบบตลาด, สร้างแหล่งรายไดใ้หม่ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และเพิ่ม
รายไดใ้ห้แก่ครัวเรือนในชุมชน นอกจากน้ี ชุมชนจะไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวในทางดา้น
สังคม ไดแ้ก่  มีการพฒันาในทางสร้างสรรค์, การติดต่อทางสังคมเป็นรูปแบบมากข้ึน, เกิดสัญญา
ทางสังคมจากการตกลงในสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว, 
ไดรั้บการพฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้, การสาธารณสุขไดรั้บการ
พฒันาใหดี้ข้ึน และการเอาใจใส่ต่อการบริการทางสังคมมากข้ึน  

จากแนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อชุมชนท่ีไดก้ล่าวมาจะเห็นวา่การพฒันาการท่องเท่ียวทาํ
ให้เกิดประโยชน์และโทษต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนนั้น ผูว้ิจยัเช่ือวา่ในแต่
ละชุมชนก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงความแตกต่างนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันอยู่ภายในบริบทของแหล่งชุมชนนั้ นๆ ซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ทาํการศึกษาและคน้หาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบจากการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อทศันคติประชาชนในท้องถิ่นกบัการท่องเทีย่ว 
 

ทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) หมายถึงสภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด
ความรู้สึก และแนวโนม้ของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทาง 
ใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะตอ้งอยู่นานพอสมควร และยงัเป็นตวัตดัสิน
พฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
การตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบุคคลอ่ืนๆ ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถ
เรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใช้ประสบการณ์ (Gibson, 2000: 102 อา้งถึงใน วาสนา วงษ์จารุพงษ์, 
2553) สามารถท่ีจะแบ่งประเภทของทศันคติไดถู้กศึกษา ไดแ้ก่ (อจัฉรา เหมะธุลิน, 2550 อา้งถึงใน 
วาสนา วงษจ์ารุพงษ,์ 2553) 
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2.4.1 ทศันคติเชิงนิมาน หรือ ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในลกัษณะพึงพอใจ และเห็นชอบดว้ย เป็นทศันคติท่ีชกันาํให้บุคคลแสดงออก มี
ความรู้สึกหรือหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราว หรือองคก์ร สถาบนั 
นโยบาย และอ่ืนๆ 

2.4.2 ทศันคติเชิงนิเสธ หรือ ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่ชอบ ซ่ึงจะทาํใหบุ้คคลนั้นหลีกเล่ียงท่ีจะเขา้ใกล ้เป็น 
ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย ไม่รับความเช่ือถือไวว้างใจ อาจเกิดความเคลือบ 
แคลงระแวงสงสัยต่อบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราว หรือองคก์ร สถาบนั นโยบายและอ่ืนๆ 

2.4.3 ทศันคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลอายหรือไม่มีความคิดเห็น 
ต่อผูอ่ื้น เร่ืองราว หรือ องค์กรสถาบนั โดยส้ินเชิง จนกลายเป็นความรู้สึกน่ิงเฉยต่อส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้น 

การท่องเท่ียวมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนและสถานท่ีท่ีสําคญัอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการพฒันาแลว้จะมีผลกระทบทางลบเกิดข้ึน ซ่ึงควรท่ีจะทาํให้ลดนอ้ยลงและตอ้งอยู่
ในเกณฑท่ี์เหมาะสมดว้ยความร่วมมือของผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน จากการศึกษาพบวา่ทศันคติของผูท่ี้
อยูอ่าศยัท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสําคญั ท่ีจะดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวต่างถ่ินให้เดิน
ทางเขา้มา และยงัส่งผลถึงการเลือกแหล่งท่องเท่ียว (Pearce, 1987) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของ
ผูท่ี้อยูอ่าศยัสามารถอธิบายไดถึ้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม หรือจะเป็นปัจจยั
ภายในและภายนอกคือปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งหมด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับคน
โดยเฉพาะ ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมกล่าวถึงประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุน้ีเป็นผลท่ีดีต่อนกัท่องเท่ียวและการพฒันาการท่องเท่ียว 
แต่ในอีกแง่หน่ึง ถา้การแข่งขนัเพื่อทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ิน
มีแนวโนม้เห็นการท่องเท่ียวในทางลบมากข้ึน (Terzidou et al., 2008) ในการพิจารณาผลกระทบ
ทางสังคมและวฒันธรรม Mathieson and Wall (1982) ให้ความเห็นวา่นกัท่องเท่ียวตอ้งยอมรับและ
มีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบัคนในทอ้งถ่ิน ถ้านักท่องเท่ียวแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ผูเ้ป็น
เจา้ของทอ้งถ่ินจะมีปฏิกิริยาในทางลบ นอกจากน้ี จาํนวนลดลงของนกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มส่งผล
ให้เกิดผลกระทบลดลงเช่นกนัและการปฏิสัมพนัธ์อยา่งเป็นมิตรระหวา่งผูม้าเยือนกบัผูเ้ป็นเจา้ของ
ทอ้งถ่ินจะมีมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมระหวา่งคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว
เป็นหน่ึงของปัจจยัหลกัในผลกระทบ การพิจารณาโดยผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน ทศันคติของประชาชน
ในทอ้งถ่ินและการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กบัความสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กนั เป็นท่ี
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สังเกตไดว้่าแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งมีการพฒันาไปสู่ความเจริญอย่างรวดเร็วซ่ึงไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมได้ ผลท่ีตามมาของผลกระทบทางสังคมมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากข้ึนในพื้นท่ี
นั้นๆ (Mathieson and Wall, 1982) การศึกษาส่วนใหญ่อธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
สังคมและประชากรศาสตร์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน (Terzidou et al., 2008 อา้งถึงใน Allen et al., 
1993; Liu and Var, 1986) ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ซ่ึงเป็นการอา้งถึงอิทธิพลท่ีมีต่อ
ทศันคติของประชาชนทอ้งถ่ินไปสู่การท่องเท่ียว ดงันั้น จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองผลกระทบ
การท่องเท่ียวนั้นพบว่าการประเมินผลกระทบของการท่องเท่ียวได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
 

ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก Demo = People คือ 
ประชาชน หรือ ประชากร Graphy = Writing up, Description หรือ Study คือ การศึกษาศาสตร์  

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตวั
และการเปล่ียนแปลงประชากร ในเชิงท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ 
ปัจจยัทางประชากรอาจเป็นได้ทั้ งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม (พรพิณ ประกายสันติสุข, 2550: 21) 

แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ เป็นแนวคิดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการทาํให้
ความเขา้ใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของประชาชน เน่ืองจากประชากรเป็นทั้งผูบ้ริโภคและ
ผูผ้ลิต สามารถนาํการศึกษาคาดการณ์ทางประชากรศาสตร์ มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตเพื่อวิเคราะห์
แนวโนม้ต่อโครงสร้างสังคมท่ีแตกต่างเพื่อการวางแผน และตดัสินใจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลกให้ดีข้ึน ลกัษณะประชากรศาสตร์
สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์และพฤติกรรมของสังคมได ้ (สันทดั เสริมศรี, 2541: 39) ซ่ึงมีผูใ้ห้
นิยามความหมายของประชากรศาสตร์ ดงัน้ี ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และณรงค์ เทียนส่ง (2521: 2) ไดใ้ห้
ความหมาย ประชากรศาสตร์ คือ ศาสตร์ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือจาํนวนของคน ท่ีมีอยูใ่น
แต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวัของประชากร และ
องคป์ระกอบต่างๆ ของประชากร อีกทั้ง ผสุดี ธรรมรักษ ์(2525: 33) กล่าวถึง ปรากฏการณ์ ต่างๆ ท่ี
เกิดจากคนกลุ่มหน่ึง ท่ีมีความสาํคญัต่อการวางนโยบายสาํคญัต่างๆของประเทศ เน่ืองจากประชากร
เป็นทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต สามารถนาํขอ้มูลประชากรมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาส่ิงต่างๆ ทั้งน้ี
ขอ้มูลประชากรมีความสาํคญัต่อรัฐบาลมากในการวางแผนเพื่อรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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2.5.1 องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ 
องคป์ระกอบของประชากร หมายถึง ลกัษณะของประชากรในดา้นต่างๆ เช่น อายุ เพศ เช้ือ

ชาติ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ้ภาษา และศาสนา เป็นตน้ ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงประชากร ไดแ้ก่ การเกิดหรือการเจริญพนัธ์ุ การตาย และการยา้ยถ่ิน อีกทั้ง Arber and 
Ginn (1995: 16) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างนโยบายและศึกษาถึง
การรับรู้ของประชากรเพ่ือการเข้าใจประชากรอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์จะเป็น
เคร่ืองมือช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปวางแผน จดัการ ควบคุม และป้องกนั
เก่ียวกบัการจดัการประชาชนในดา้นต่างๆ 

ดังนั้ น การศึกษางานวิจัยคร้ัง น้ี เห็นความสําคัญถึงการใช้ปัจจัยหรือลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือในการศึกษางานวิจัยและลกัษณะการเขา้ถึงประชากรในการศึกษา
ดา้นวชิาการต่างๆ สรุปไดว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) เพศ เป็นสรีรวิทยาท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละมักไม่มีปัญหายุ่งยากในการเก็บขอ้มูล
ประชากรในสภาพแรกจะประกอบดว้ยเพศเพียงสองเพศ  คือ เพศชายและเพศหญิง ขอ้มูลเก่ียวกบั
โครงสร้างทางเพศ ยงัมีความสาํคญัในการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ คือ ใชใ้นการประเมินคุณภาพ
ของขอ้มูลประชากร (ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 119-120) 

2) อายุ หมายถึง อายุเต็มปี หรือ อายุเม่ือวนัเกิดคร้ังหลงัสุด (ตามคาํนิยามของ
องคก์ารสหประชาชาติ อา้งใน ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 131-132) โดยทัว่ไป
มกัจะนาํเสนอขอ้มูลอายุของประชากรเป็นรูปเป็นช่วงอายุหรือกลุ่มอายุ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอายุท่ี
ใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนั ตามแต่ช่วงหรือกลุ่มท่ีตอ้งการจดัโดยปกติมกัจะจดัเป็นกลุ่มอายุ 5 ปี 
สามารถให้ขอ้มูลท่ีละเอียดมากพอ อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและอายุเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 

3) สถานภาพสมรส หมายถึง ลกัษณะสําคญั 3 ประการ คือ การเขา้สู่ชีวิตสมรส 
(อายุแรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย การแยกกนัอยู ่การหยา่ร้าง) 
และการสมรสใหม่ (ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 195) สถานภาพสมรสเป็น
คุณลกัษณะทางประชากรท่ีสําคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสําคญัท่ีสุด
ในการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส 
องคก์าร สหประชาชาติไดร้วบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรสดงัน้ี 

(1) โสด 
(2) สมรส 
(3) หมา้ยและไม่สมรสใหม่ 
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(4) หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่ 
(5) สมรสแต่แยกกนัอยูโ่ดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

สถานภาพสมรส มีส่วนสําคญัต่อการตดัสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทาง
ความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้การตดัสินใจเร่ืองต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว 
เน่ืองจากไม่มีภาระผกูพนัหรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ 

4) ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บ หมายถึง ระดบัชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบนัการศึกษา 
ในการวดัถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บมิไดน้บัจาํนวนปีท่ีบุคคลศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษา หากแต่
ใชช้ั้นสูงสุดท่ีบุคคลเรียนจบ ถา้บุคคลใดไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่
ประเทศไทย ท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งเทียบเคียงปรับเปล่ียนให้เขา้กบัระบบการศึกษาของประเทศไทย 
(ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 192) การศึกษาของบุคคลจะมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่าง
กนัไปตามระดบัความรู้ และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

5) อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีบุคคลทาํอนันาํมาซ่ึงรายไดท่ี้เป็นค่าจา้งหรือ
ค่าตอบแทน หรือ ผลกาํไร เช่น ครู พนกังานขาย ชาวนา พนกังานขบัรถ เป็นตน้ ในการเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัอาชีพจึงหมายถึงชนิดของงานท่ีบุคคลทาํระหวา่งช่วงเวลาท่ีกาํหนด อาชีพของเขาจะเป็น
ชนิดของงานท่ีเขาเคยทาํมาก่อนหนา้นั้น โดยไม่คาํนึงถึงประเภทของงานหรือสถานภาพของบุคคล
ในงาน เน่ืองจากอาชีพมีจาํนวนมากมายหลายอาชีพ จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดักลุ่มอาชีพซ่ึงมีหลกั
สําคญั คือ อาชีพประเภทเดียวกนั คลา้ยๆ กนั(ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 173-174) 
คนท่ีมีอาชีพต่างกนัยอ่มมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์และค่านิยมต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัไป 

6) รายได ้หมายถึง เป็นดชันีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในการท่ีจะวดัฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนและบุคคลรายไดจ้ะผนัแปรตามระดบัการศึกษาและอาชีพ มกันิยมพิจารณาจากรายได้
ของบุคคลหรือรายไดข้องครัวเรือนต่อหน่วยเวลา (ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา, 2541: 180-
181)  

อย่างไรก็ตาม บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ และสมคิด อิสระวฒัน์ (2526: 5) กล่าวถึง 
องคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส เช้ือชาติ เป็นตน้ มี
ความสําคญั และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสามารถช่วยให้เขา้ใจแนวโน้มและแบบแผน
เก่ียวกบัการเกิด การตาย และการวางแผนนโยบายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนในพื้นท่ีพื้นท่ีหน่ึง 

จากแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชนท่ีแตกต่างกนัจะส่งผล
ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาแตกต่างกนั ดงันั้นจึงนาํมาใช้เป็นกรอบวิจยัใน
คร้ังน้ีดว้ย 
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2.6 บริบทพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ถือได้ว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครเหมาะแก่การท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน 
และวดัท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น วดัโสธรวรารามวรวิหารหรือวดัหลวงพ่อโสธร ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรท่ีประชาชนนิยมมาสักการะ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น ป่าชายเลน 
ล่องเรือชมปลาโลมา และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เช่น ตลาดคลองสวน 
100 ปี เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสมยัยอ้นยุคกว่าร้อยปี ชมของเก่าและ
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ซ่ึงจาํนวนผูม้าเยี่ยมเยือนจังหวดัฉะเชิงเทราในปี 2552 มีจาํนวน 
1,662,322 คน ลดลงจากปี 2551 ท่ีมีจ ํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน 1,914,285 คน แต่รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราในปี 2552 มีจาํนวน 1,736.66 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ท่ีมี
รายได ้1,596.65 ลา้นบาท ช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวมากท่ีสุดคือ ตลอดทั้งปี และช่วงวนัหยุดสุด
สัปดาห์ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และช่วงงานประจาํปีของจงัหวดั เช่น งานนมสัการหลวงพ่อโสธร   
เป็นตน้ (แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2556)  
 

2.6.1 สภาพพืน้ทีข่องแหล่งท่องเทีย่ว 
บา้นพระยาจาก ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 11 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชากรส่วน

ใหญ่อาศยัอยูริ่มคลองมีตน้จากจาํนวนมาก ตอ้งเดินทางผา่นคลองแสวก จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้น
แหลมพระยาจาก” มาจนถึงปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นซ่ึงดา้นหน่ึงอยูติ่ดเข่ือนทดนํ้ าบางปะกง แม่นํ้ าบาง
ปะกงและคลองลดับางกระโดน ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดงัภาพท่ี 2.5 ขนาดพื้นท่ีของหมู่บา้นอาศยัอยู ่
625 ไร่ 

 

 
 
ภาพที ่2.5  แผนท่ีบา้นแหลมพระยาจาก หมู่ท่ี 11 
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อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อ แม่นํ้าบางปะกง 
ทิศใต ้ ติดต่อ หมู่ท่ี 9, 10 ต.บางแกว้ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ หมู่ท่ี 1 ต.บางแกว้ 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ หมู่ท่ี 12 ต.บางแกว้ 

จาํนวนประชากรของหมู่บา้นแหลมพระยาจาก คือ 124 ครัวเรือน ชาย 318 คน หญิง 618 
คน รวมทั้งหมด 618 คน โดยมีประชากรจากขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 (สาวิตรี 
ประดิษแจง้, 2554) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํสวน เล้ียงกุง้ และเล้ียงปลา
กดัซ่ึงได้ส่งออกขายยงัต่างประเทศซึงเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง มีอาชีพเสริมคือการเย็บจาก มี
สถานท่ีสําคญัคือวดัสมานรัตนาราม (วดัใหม่ขุนสมาน) ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัมีพระ
พิฆเนศปางเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และโรงเรียนวดัสมารัตนารามและสามารถชมทิวทศัน์แม่นํ้ า
บางปะกงมีการให้อาหารปลาสวยงามบริเวณหน้าวดัสมานรัตนาราม อีกทั้งยงัมีกลุ่มแม่บา้นบา้น
เกษตรกรแหลมพระยาจากแปรรูปอาหารนํ้าพริกเผากุง้แหง้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑชุ์มชนตาํบลบางแกว้ 

 
2.6.2 ข้อมูลทัว่ไปของวดัสมานรัตนาราม 
วดัสมานรัตนาราม ตั้งอยูร่ะหวา่งอาํเภอบางคลา้ และอาํเภอคลองเข่ือน ริมแม่นํ้ าบางปะกง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นวดัท่ีมีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สูง 16 
เมตร ยาว 22 เมตร เน้ือชมพ ูลกัษณะก่ึงนัง่นอนตะแคงโดยพระหตัถซ์า้ยถืองาท่ีหกั พระหตัถ์ขวาถือ
ดอกบวั โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ไดข้อพรสักการะความหมายของพระพิฆเนศปาง
นอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มัง่คัง่พร้อมทุกดา้น ร่ืนรมย ์ไร้ทุกข ์ไร้ความ เศร้า
หมอง อ่ิมหนาํสําราญ มีกิน มีโชคลาภ จะนาํความความสุขสบายมาสู่ผูบู้ชา ถือเป็นมหามงคลส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยูคู่่ ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราอีกดว้ย  

นอกจากน้ี บริเวณดา้นหนา้พระพิฆเนศจะมีปูนป้ันรูปหนูอยูส่องตวั โดยเช่ือวา่หนู   มุสิกะ 
ซ่ึงเป็นตน้ห้องของพระพิฆเนศจะมีนกัท่องเท่ียวต่อแถวยาวยืนกระซิบท่ีรูปป้ันหนูนั้น ซ่ึงเช่ือวา่ขอ
พรส่ิงใดให้สมหวงั ให้ไปกระซิบท่ีหูหนู แล้วหนูจะนําส่ิงท่ีขอนั้นไปบอกท่านพระพิฆเนศให้
ประทานส่ิงท่ีตอ้งการกลบัมา และท่ีสําคญัตอ้งติดสินบนหนูดว้ยการทาํบุญใส่ตูท่ี้วางไวด้า้นหน้า 
ซ่ึงเวลากระซิบบอกท่านหนู ให้นาํมืออีกขา้งอ้อมไปปิดรูหูของท่านหนูอีกขา้งไวด้้วย เน่ืองจาก
ป้องกนัการฝากขอพรจะไม่เขา้หูซ้ายทะลุออกไปหูขวา นอกจากน้ี ภายใตฐ้านพระพิฆเนศเป็นห้อง
จดัแสดงวตัถุมงคลไดเ้ปิดให้ประชาชนเขา้ชมและผูท่ี้ตอ้งการบูชาองคพ์ระพิฆเนศ (สวสัดีแปดร้ิว
ดอมคอม, 2551) 
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ภาพที ่2.6  พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข 
   

2.6.2.1 ประวติัความเป็นมา  
ในอดีตมีเร่ืองเล่าในสมยันั้นว่ามีครอบครัวหน่ึงเป็นคหบดีอยู่ในฐานะมัน่คง เป็นท่ี

เคารพนบัหนา้ถือตาของคนในละแวกนั้นคือครอบครัวของท่านขุนสมานจีนประชา (เดิมช่ือจ๋าย) 
สกุลของท่านขุนสมานจีนประชาคือ “สืบสมาน” ท่านขุนมีภรรยา 2 คนคือ นางทิม สืบ
สมาน และ นางผอ่ง สืบสมาน (สกุลเก่า-เพิ่มนคร) เม่ือท่านขุนสมานจีนประชาถึงแก่กรรม ภรรยา
ทั้งสองคนของท่านขุนสมานจีนประชา พร้อมดว้ยนางยี่สุ่น วิริยะพานิช มีความศรัทธาคิดจะสร้าง
วดั เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สามีผูล่้วงลบัจึงไดร่้วมกนัสร้างวดัข้ึนมา ซ่ึงมีปรากฏตามหลกัฐาน เม่ือใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จทางชลมารคผ์า่นมา ไดท้รง
แวะเยี่ยมวดัแห่งน้ี ซ่ึงขณะนั้นกาํลงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และไดมี้ชาวบา้นผูห้น่ึงช่ือ นายเหว่า 
โพนสุวรรณ์ นาํนกกวกัเผือกถวาย ณ ท่ีวดัแห่งน้ี เม่ือวดัสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงไดต้ั้งช่ือวดัว่าวดั
ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร เป็นการนาํช่ือของท่านขุนสมานจีนประชา และนามสกุลเดิมของภรรยาคน
หน่ึงมารวมด้วยกัน เร่ิมแรกวดัแห่งน้ีเป็นวดัราษฎร์ คณะสงฆ์ท่ีปกครองวดัสมัยนั้ นเป็นฝ่าย
มหานิกายแต่ปกครองไดไ้ม่นาน ต่อมาพระสงฆ์ในคณะธรรมยุตดูแลโดยพระครูศิริปัญญามุนีเป็น
ประธานสงฆ์ในการรับถวายวดัน้ี ชาวบา้นโดยทัว่ไปมกัเรียกวดัน้ีวา่ “วดัใหม่ขุนสมาน” มาจนถึง
ทุกวนัน้ี ตาํแหน่งท่ีตั้งของวดัสมานรัตนาราม อยู่ในตาํแหน่ง "ฮวงจุย้มงคล" (ถุงเงินถุงทอง) วดั
สมานรัตนารามแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จกัมากนกั มีหมอดูท่านหน่ึงเคยดูไวว้า่ วดัแห่งน้ี ผูค้นไม่รู้จกั
แต่มีของดี ต่อมาไดมี้พระหนุ่มรูปหน่ึงมาบวชท่ีวดัน้ี ท่านไดป้วารณาไวว้า่จะพฒันาวดัอนัเป็นบา้น
เกิดเมืองนอนของท่านใหเ้จริญและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เพื่อเผยแผสื่บทอดพุทธศาสนาขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเวลาสิบกว่าปีความตั้งใจท่ีจะทาํในส่ิงท่ีไดล้ัน่วาจาไวก้็เป็นไป
อย่างท่ีราบร่ืน วดัไดพ้ฒันาไปแบบกา้วกระโดด เพราะท่านไดส้ละแรงกายแรงใจ และสติปัญญา 
เกินกวา่วยัของท่านมากยิง่นกั ปัจจุบนัวดัสมานรัตนารามไม่ไดรู้้จกัเฉพาะในหมู่คนไทยในประเทศ 
แมแ้ต่ต่างประเทศทัว่โลกก็รู้จกั ผูค้นเดินทางมากราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิวนัละหลายหม่ืนคน ยิ่งทาํให้
วดัพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ด้วยแรงศรัทธาของพระหนุ่มองค์นั้น ท่านก็คือ พระครูธรรมธรไพ
รัตน์ ปัญญาธโร พระนกัพฒันาอนัทรงคุณค่า นอกจากน้ี ท่านพระครูจะพฒันาวดัสมานฯ แห่งน้ีให้
เจริญทั้งเร่ืองพระพุทธศาสนาแลว้ วดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป ในเร่ืองของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ผูค้นให้ความเคารพนับถือ คือ พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ซ่ึงเป็นปางนอนองค์ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย และดว้ยเหตุผลน้ีจึงทาํให้วดัสมานรัตนานามแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกั และกลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกแห่งของจงัหวดัฉะเชิงเทรา (สวสัดีแปดร้ิวดอมคอม, 2551) 

2.6.2.2 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 
ปัจจุบันว ัดสมานรัตนารามไม่ได้รู้จักเฉพาะในหมู่คนไทยในประเทศ แม้แต่

ต่างประเทศทัว่โลกรู้จกั ผูค้นเดินทางมากราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิวนัละหลายหม่ืนคนซ่ึงทาํให้วดั
พฒันาไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สาํหรับส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริเวณวดั ก็มีผูใ้ห้ความเคารพนบัถือไม่
แพอ้งคพ์ระพิฆเนศ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเช่ือของแต่ละคนเช่นกนั (วดัสมานรัตนาราม, 2557) ไดแ้ก่ 

1) เจา้แม่กวนอิมหรือพระโพธฺสัตวก์วนอิม เป็นปางประทานบุตรและโชค
ลาภ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ดา้นล่างฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม เป็นห้องจดั
แสดงจา้แม่กวนอิมปางต่างๆ รวมถึงมีการให้เช่าบูชาวตัถุมงคล ส่วนรอบฐานเจา้แม่กวนอิมดา้น
นอกนั้น มีรูปป้ันเก่ียวกบัเจา้แม่กวนอิม และตาํนานเซียนต่างๆ 

2) พระพิฆเนศปางปาฎิหาริย ์108 กร เป็นปางปาฏิหาริย ์108 กร ขอส่ิงใด
สาํเร็จรวดเร็วทนัใจดงัปาฎิหาริย ์

3) พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั (หรือชา้งสามเศียร) นกัท่องเท่ียวท่ีมากราบ
ไหว ้พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณัจะนิยมลอดทอ้งชา้งเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นศิริมงคล
แก่ชีวติ 

4) พระราหู เป็นองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย การไหวร้าหูโดยความเช่ือ
มกัจะทาํให้เกิดโชคลาภ และความสําเร็จ ซ่ึงมีโอกาสร่ํารวยดว้ยการบูชาพระราหู ซ่ึงการบูชาพระ
ราหูจะนาํความสาํเร็จและโชคอยา่งดีท่ีสุด รวมทั้งการไหวพ้ระราหูน้ีจะช่วยในเร่ืองของการแกปี้ชง 

5) ส่ิงศกัด์ิสิทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถหลงัใหม่, 
หลวงพ่อองค์ดาํ, พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ, หลวงพ่อประทานพร, พระพรหม และจระเข้โหรา
เทพารักษ ์
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

สาํหรับงานวจิยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวน้ี มีผูท้าํการศึกษาวจิยัไวท้ั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ผลงานท่ีน่าสนใจมีดงัน้ี 
 

2.7.1 เอกสารงานวจัิยเกี่ยวกบัผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
วาสนา วงษจ์ารุพงษ ์(2553) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาถึงทศันคติและผละกระทบ

การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครชั้นในต่อชุมชนจากการสนบัสนุนภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของประชาชนเขตพระนคร โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สรุปไดว้า่ ความคิดเห็นของประชาชนส่งผลกระทบในดา้นสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจากผลกระทบทั้ง 4 ดา้น การท่องเท่ียวช่วยให้ประชาชนมีรายไดดี้ข้ึน แต่
ความเป็นจริงแลว้ผลกระทบทางดา้นบวกนอ้ยกวา่ผลกระทบทางดา้นลบมาก อาจจะนาํมาซ่ึงความ
เส่ือมถอยของแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีผลกระทบขา้งตน้ไม่ส่งผลใดๆ กบัทศันคติของประชาชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมองเห็นวา่การท่องเท่ียวช่วยพฒันา
ความเจริญใหก้บักรุงเทพมหานครและยงัส่งผลต่อการท่องเท่ียวของประเทศชาติในภาพรวมอีกดว้ย 

สุชาติ กิตติธรกุล (2550) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนต่อผลกระทบ
ทางดา้นสังคมวฒันธรรมจากการพฒันาการท่องเท่ียว: ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะพีพีดอน จงัหวดักระบ่ี 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีการใช้แบบสอบถามกับหัวหน้าครัวเรือนหรือตวัแทนท่ีตั้ ง
บา้นเรือนอยูใ่นเกาะพีพีดอน สรุปไดว้า่ผลกระทบทางสังคมวฒันธรรมจากการพฒันาการท่องเท่ียว
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นปัญหาในดา้น
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และวิถีการดําเนินชีวิตมีผลกระทบมากท่ีสุด 
ปัจจัยพื้นฐานของประชาชนมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันต่อผลกระทบทางด้านวฒันธรรมจากการ
ท่องเท่ียวเกาะพีพีมากท่ีสุด คือดา้นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และวิถีการดาํเนิน
ชีวิต ส่วนปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติดา้นผลกระทบทางดา้นสังคมวฒันธรรมจาก
การท่องเท่ียวเกาะพีพีในภาพรวมอยูใ่นทิศทางเดียวกนั 

Chen (2001) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินและการนึกภาพผลกระทบของการ
ท่องเท่ียวจากทศันคติของประชาชนในเมือง โดยใช้แบบสอบถามกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในรัฐ
เวอร์จิเนียทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ก่ียวกบัผลกระทบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ดา้น
เศรษฐกิจ ตน้ทุนทางสังคม คุณค่าทางวฒันธรรม และการเส่ือมสภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใช้การ
วเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ส่วนการประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของประชาชนใน
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ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อผลกระทบทางการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มของประชาชนกบัทศันคติท่ีแตกต่าง
ไปสู่การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้นบัสนุน กลุ่มผูดู้แล และกลุ่มผูค้ดัคา้น โดยใชก้ารวเิคราะห์การสม
นยั (Correspondence Analysis) เพื่อวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในท้องถ่ินเห็นว่าการท่องเท่ียวนําผลประโยชน์ท่ีดีเข้ามาสู่ในชุมชน
มากกวา่ผลกระทบทางลบ 

Tatoglu, Erdal, Ozgur and Azakli (2008) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชน
ไปสู่ผลกระทบของการท่องเท่ียว โดยศึกษาการรับรู้ผลกระทบของการท่องเท่ียวของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่ในเมืองคูซาดาซี ประเทศตุรกี ซ่ึงประเมินทั้งความคิดเห็นและส่งผลกระทบต่อ
ดา้นผลกระทบ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นวฒันธรรมของการท่องเท่ียว ในขณะท่ีดา้น
ส่ิงแวดลอ้มถูกพบนอ้ยท่ีสุดในช่วงของการรับรู้ผลกระทบทางการท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังน้ีความ
แตกต่างท่ีสําคญัระหว่างตวัแปรพื้นฐานทางดา้นสังคมศาสตร์และทศันคติของประชาชนไปสู่การ
ท่องเท่ียว สรุปได้ว่าประชาชนท้องถ่ินรับรู้ถึงด้านเศรษฐกิจมากท่ีสุด เก่ียวกับการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซ้ือของ มาตรฐานความเป็นอยู่
ท่ีดี และรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ประชาชนในเมืองคูซาดาซีก็ตระหนักถึงด้านสังคมและ
วฒันธรรมของผลกระทบทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ความหลากหลายของร้านอาหารและส่ิง
บนัเทิง การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และโอกาสในการเรียนรู้คนจากต่างถ่ินและวฒันธรรม  

Huttasin (2008) ไดศึ้กษาถึงเร่ืองการรับรู้ผลกระทบทางดา้นสังคมของการท่องเท่ียวโดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินในหมู่บา้นท่องเท่ียวโอทอป ประเทศไทย พบว่า การรับรู้ของประชาชน
ทอ้งถ่ินในบา้นตะวนัท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเผยให้เห็นถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวใน
ดา้นสังคมทั้งผลดีและผลเสีย แมว้่าผลกระทบทางบวกมีแนวโน้มท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ทางการเงินและคุณภาพชีวิต จากการท่องเ ท่ียว ผลกระทบด้านลบ ได้แก่  การเพิ่มราคา
อสังหาริมทรัพย ์การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ และขยะมูลฝอย เพื่อท่ีจะส่งเสริมความย ัง่ยนืในดา้นสังคม
มีขอ้แนะนาํท่ีว่าคนในชุมชนทั้งหมดจาํเป็นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อลด
ผลกระทบด้านลบ และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกของการพฒันาการท่องเท่ียว นอกจากน้ี
ประชาชนทอ้งถ่ินในบา้นตะวนัไม่ไดคิ้ดวา่การพฒันาการท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบเดิม 
การศึกษาคร้ังน้ีพบจุดท่ีน่าสนใจในการช้ีวดัวา่ถา้ชาวบา้นมีจุดแข็งในความสามคัคี การมีส่วนร่วม 
และความภาคภูมิใจในชุมชน ซ่ึงจะเป็นแนวโนม้ในความย ัง่ยนืทางดา้นสังคมระยะยาว 
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2.7.2 เอกสารงานวจัิยเกีย่วกบัผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
โสภณ สุขสําอางค์ (2554) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง "แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

และวฒันธรรม กรณีศึกษา ตลาดนํ้ากลางคูเวยีง ตาํบลสัมปทาน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม" 
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในสถานท่ีท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดักลางคูเวียงโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีสะทอ้นถึงความงดงามเก่าแก่
และมีช่ือเสียง รวมถึงบรรยากาศท่ีสงบร่มเย็น ผลท่ีได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวฒันธรรมในพื้นท่ีตลาดนํ้ ากลางคูเวียง เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดักลางคูเวยีงใหเ้กิดความย ัง่ยนื   

อญัชลี สมใจ (2551) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง "การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา
วดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา" พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเท่ียววดัโสธรวรารามวรวหิาร จงัหวดัฉะเชิงเทรามากกวา่ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่
จะนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์สาเหตุท่ีเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
วดัโสธรวรารามวรวิหาร เน่ืองจากความเล่ือมใสศรัทธา เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เดินทางมา
กบัครอบครัวและญาติ ส่วนความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ในภาพรวมพบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นทางดา้นส่ิงดึงดูดใจมาก 
รองลงมาคือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนดา้นกิจกรรม   สันทนาการอยูใ่นระดบั
ปานกลางและดา้นความสะดวกในการเดินทางตามลาํดบั 

พระมหาสุเทพ ผิวเผือด (2545) ไดว้ิจยัเร่ืองผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของการ
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัและชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีวดัไผโ่รงววั ตาํบลบางเถร อาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี จากการศึกษาผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัและชุมชน 
พบว่ามีผลกระทบดา้นบวกไดแ้ก่ วดัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน คนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการจา้ง
แรงงานของวดัและจากการประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว ซ่ึงการเกิดข้ึนของตลาดเป็นการสร้าง
โอกาสในการซ้ือขายสินคา้ให้กบัคนในชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพใหม่และการพฒันาอุตสาหกรรมครัวเรือน นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐยงัเล็งเห็น
ความสาํคญัของวดัจนประกาศใหเ้ป็นอุทยานการศึกษาในวดัดว้ย 

Terzidou et al. (2008) ไดศึ้กษาถึงเร่ืองการรับรู้ของประชาชนในทอ้งถ่ินของการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาและผลกระทบทางดา้นสังคม – เศรษฐกิจบนเกาะทีนอส พบวา่ การรับรู้ของผูท่ี้อยูอ่าศยั
ในทอ้งถ่ินบริเวณสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีต่อผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม จากการสํารวจและเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามของผูท่ี้อยู่อาศยัในทอ้งถ่ิน พบว่าคนใน
ทอ้งถ่ินส่วนมากยนิดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาท่ีเดินทางมายงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และรับรู้
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ถึงผลกระทบทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นเศรษฐกิจและสังคมในด้านบวก และการศึกษา
พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนารับรู้วา่มีความแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวแบบธรรมดาและมองได้
ว่าคล้ายกับผูท่ี้อาศยัอยู่ ผลการวิจยัท่ีได้จะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและการพฒันา
รูปแบบการท่องเท่ียวบนเกาะ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการขยายฤดูการท่องเท่ียวตลอดทั้งปี ทาํให้เกิด
การจา้งงานและโอกาสทางธุรกิจไปยงัทอ้งถ่ินอีกดว้ย 



 

 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาคน้ควา้ “การรับรู้ของประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา: 
วดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการ
ประเมินขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตลอดจนการศึกษาหาแนวทางการการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในพื้นท่ีบริเวณวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.3 นิยามเชิงปฏิบติัการ  
3.4 สมมติฐานการวจิยั  
3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั  
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
3.8 ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 
3.10 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
คือ ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษา รายได ้และภูมิลาํเนา 
 

แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา
อยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

 
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. อาชีพ 
 4. สถานภาพการสมรส 
 5. ระดบัการศึกษา 
 6. รายได ้
 7. ภูมิลาํเนา 

 
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

เชิงศาสนาทีม่ีต่อชุมชน 
 

 ดา้นเศรษฐกิจ 
 ดา้นสังคมวฒันธรรม 
 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
คือ การรับรู้ต่อผลกระทบทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ

วฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.3 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

3.3.1 การท่องเท่ียวเชิงศาสนา หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยงัวดั เพื่อสักการะ
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ร่วมทาํบุญ บริจาคทาน ไดรั้บความเพลิดเพลินและบุญกุศลไปพร้อมกนั ซ่ึงจะนาํ
ความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตและครอบครัวของผูท่ี้ได้ไปสักการะขอพร (กรมศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม, 2557) 

3.3.2 สมาชิกในชุมชน หมายถึง คนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบางแก้ว อาํเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

3.3.3 ประชาชนในทอ้งถ่ิน หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาของวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ก่ พระสงฆ์, ผูดู้แลวดั, ผูป้ระกอบการ, 
ชาวบา้น และหน่วยงานภาครัฐ 

3.3.4 ผลกระทบของการท่องเท่ียว หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาการท่องเท่ียวทั้งดา้น
บวกและด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ มลภาวะทางเสียง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา       
ยาเสพติด ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาทศันอุจาด ปัญหาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ประเพณี 
ค่านิยมและวถีิการดาํเนินชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน (สุชาติ กิตติธรกุล, 2550) 

3.3.5 ผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงศาสนา หมายถึง วดัหรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีได้รับ
ผลกระทบจากกระแสการมาเยือนของนักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างเจา้บา้น 
(Host) และผูม้าเยอืน (Guest) อาจจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ไดแ้ก่ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงพอกบัการจดัการ
กบัตน้ทุนดา้นอ่ืนๆ และสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนดา้นอ่ืนๆไดโ้ดยผูเ้ป็นเจา้ของชุมชน
ช่วยกนั อาจไม่มีประโยชน์เลยหากมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยา่งมากมาย แต่ไม่สามารถจดัการกบั
ปัญหาอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2545: 173-174) 

2) ดา้นสังคมวฒันธรรม หมายถึง เป็นศกัยภาพของชุมชนท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว
หรือคนมาเยือนได้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะดาํรงความเป็นชุมชนเดิมอยูไ่ดโ้ดยไม่เกิดความ
ขดัแยง้หรือปัญหาต่างๆ อนัเกิดจากการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว อีกทั้งส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
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รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางด้านโลกทัศน์  วิถีชีวิตและการดํารงอยู่ วฒันธรรมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอด (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2545: 173-174) 

3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง คนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีความตระหนกัถึงการท่องเท่ียว
ท่ีก่อใหเ้กิดการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสร้างผลกระทบทางบวกต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท า
ให้คนในท้องถ่ินให้ความส าคญัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เกิด
โอกาสในการดูแลรักษาและเฝ้าระวงัการท าลายส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ (ชชั
พล ทรงสุนทรวงศ,์ 2545) 

3.3.6 วดั หมายถึง ศาสนสถาน ศาสนวตัถุ ศาสนบุคคล และศาสนาพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระพุทธศาสนาภายในวดั (พระมหาสุเทพ ผวิเผอืด, 2545) 
 

3.4 สมมติฐานการวจิัย 
 

กาํหนดสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.5.1 ประชากร  
ประชากรสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรในท้องถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและอาศยัอยู่ในหมู่ท่ี 11 บา้นแหลมพระยาจาก ตาํบลบาง
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แกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 618 คน (รายงานการ
พฒันาหมู่บา้น, 2554) 
 

3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง  
สาํหรับขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเก็บขอ้มูลจากประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่

ท่ี 11 บา้นแหลมพระยาจาก ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยู่ใน
บริเวณวดัสมานรัตนาราม คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีการยอมรับไดว้่ามาก
พอท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนประชากรไดต้ามสูตรของ Yamane (Yamane, 1973: 727) โดยแทนค่าในสูตร
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอยา่ง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดไดไ้ม่เกิน 5% ไดผ้ล
ดงัน้ี 

  
 

     
 

 
เม่ือ   n  คือ จาํนวนประชากรตวัอยา่ง 
   N  คือ จาํนวนประชากรทั้งหมด 
   e  คือ ความคลาดเคล่ือนท่ีกาํหนดวา่จะใหมี้ระดบัเป็น 0.05 
 

 กลุ่มประชากรในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ี
อาศยัอยูใ่นหมู่ท่ี 11 บา้นแหลมพระยาจาก ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ซ่ึงอยูใ่นบริเวณวดัสมานรัตนาราม จาํนวนทั้งส้ิน 618 คน (รายงานการพฒันาหมู่บา้น, 2554) 

 คาํนวณ      
   

      (    ) 
  

    n = 242.829 
    n = 243 
 

จากการคาํนวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 242.829 ตวัอยา่ง ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัจะใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 245 ตวัอยา่ง เพื่อสาํรองและป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูล
โดยวิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) ซ่ึงกาํหนด
ลกัษณะของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
 
 



52 

3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มประชากรในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสร้างแบบสอบถามมาจากแนวคิดและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และภูมิลาํเนาเดิม จาํนวน 7 ขอ้ เป็นคาํถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวการประเมินการรับรู้ของประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อผลกระทบ
จากการท่องเท่ียว วดัสมานรัตนาราม ตาํบลบางแก้ว อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จาํนวน 47 ขอ้ ไดแ้ก่ 

2.1 ดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน 10 ขอ้ 
2.2 ดา้นสังคมวฒันธรรม จาํนวน 19 ขอ้ 
2.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 18 ขอ้ 

โดยอา้งอิงหัวขอ้การประเมินผลกระทบทางการท่องเท่ียวจาก Swain and Mishra (2012: 
35) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีท่ีไดไ้ปทาํการศึกษา ซ่ึงส่วนน้ีใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale) การช้ีวดัระดบั 1 ของระดบัความ
คิดเห็นถึงการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาวา่ไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และระดบั 5 
มีระดบัความคิดเห็นถึงการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาวา่ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด
ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

 
   ระดบั    ความหมาย 
      1    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
      2    เห็นดว้ยนอ้ย 
      3    ไม่แน่ใจ 
      4    เห็นดว้ยมาก 
      5    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เพื่อลดปัญหาผลกระทบและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

3.1 ดา้นสภาพกายภาพของพื้นท่ีในชุมชน  
3.2 ดา้นบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
3.3 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
3.4 ดา้นการสนบัสนุนของภาครัฐและเอกชน 
3.5 ดา้นอ่ืนๆ 

 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.7.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน จากนั้นจึงนาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม รวมทั้ง
ตรวจสอบขอ้บกพร่องของขอ้คาํถาม เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และกลุ่มตวัอย่าง 
เม่ือประมวลความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน ท่ีไดรั้บพิจาณาแบบสอบถามเป็นรายขอ้แลว้
นํามาปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบขอ้คาํถามดงัน้ี 

ใหค้ะแนน  +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน    0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้ะแนน  -1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 

ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือวา่มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้และถา้หากขอ้คาํถาม
ท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงถือวา่ยงัใชไ้ม่ได ้

3.7.2 การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กบักลุ่มประชากรในพื้นท่ีกรณีศึกษาวดั
สมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบวา่คาํถามสามารถส่ือความหมาย
ตามความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงคาํนวณจากความสอดคล้องระหว่างขอ้
คาํถามและวตัถุประสงค ์ 

3.7.3 การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Test) ท่ีได้จากการ
ทดลองใช ้โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 
1990) สําหรับเกณฑ์ในการวดัค่าแอลฟ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 499) ไดเ้สนอวา่ ค่าแอลฟ่า 
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ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป ในระดับท่ียอมรับได้ โดยได้ปรากฏผลการทดสอบรายด้านดังตารางท่ี 3.1 
(รายละเอียดของผลการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดแ้สดงไวใ้น ภาคผนวก ข) 

ผลจากการทดสอบใชแ้บบสอบถาม (Try Out) จาํนวน 30 ชุด พบวา่ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงขอ้
คาํถาม ไดแ้ก่ การปรับภาษาให้ตรงกบักลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากกลุ่มประชากรในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
เป็นชาวบา้นและผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายและเกษตรกรรมทาํให้ไม่ค่อยเขา้ใจบางขอ้คาํถามท่ีเป็น
ภาษาทางการ ดังนั้ นจึงปรับแต่งคําให้เข้าใจง่ายมากข้ึน และสุดท้ายคือ การปรับข้อคําถาม
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านลบให้เป็นไปทางด้านบวกมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มประชากรใน
ทอ้งถ่ินใหค้วามคิดเห็นวา่ผลกระทบจากการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นดา้นบวกของชุมชน 
 
ตารางที ่3.1 ผลการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

หัวข้อของการทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha-Coefficient) 

ดา้นเศรษฐกิจ .840 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม .781 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม .818 

 
3.7.4 แบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองแลว้ นาํมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมดีข้ึน แล้ว

นาํไปเก็บกบักลุ่มตวัอยา่งในวดัสมานรัตนาราม ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 11 บา้นแหลมพระยาจาก ตาํบลบาง
แกว้ อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 
3.8 ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาภาคสนามประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบวิธีสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์
อาศยัความสะดวกของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั เน่ืองจากกลุ่ม
ประชากรในท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีท่ีเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายท่ี
หลากหลาย ดังนั้ นจึงเลือกสุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่น บริเวณตลาด ร้านค้า 
ร้านอาหารต่างๆ และบา้นเรือนท่ีติดกบัวดั โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างและรวบรวม
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ข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถช้ีแจงข้อสงสัยกับผูต้อบแบบสอบถามได้ เม่ือผูว้ิจยัรวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้ งหมดแล้วทาํการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ซ่ึงเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีสามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคง์านวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.9.1 เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใชส้ถิติดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในมาตรา
นามบัญญัติ หรือมาตราจัดลําดับ ซ่ึงใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงเกณฑใ์นการกาํหนดช่วงคะแนนเฉล่ียของระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา คือการนาํคะแนน (Rating Scale) จดัเป็นอนัตรภาคชั้นเพื่อใชใ้นการแปลความดงัน้ี (ชูใจ 
คูหารัคนไชย, 2542: 7-10) 

 

สูตรอนัตรภาคชั้น  
คะแนนสูงสุด  คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

          
   

 
      

 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด    

 คะแนนเฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย    
 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง    
 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก    
 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
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เม่ือนาํเกณฑต์วัแปรดงักล่าวมาอธิบายผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถแปล
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจยัดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 การแปลผลการวเิคราะห์ระดบัค่าเฉล่ีย 
 

ค่าเฉลีย่ 
ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมวฒันธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม 
4.21 - 5.00 มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มาก มาก มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
1.81 - 2.60 นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด 

 
3.9.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
1) ค่าสถิติการทดสอบค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542) มาวิเคราะห์หาความแตกต่างของขอ้มูลวา่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 
 

 
เม่ือ   t  แทน  สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ 

                      แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 
                      แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

             แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

                                          แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
             n₁  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
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       n   แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
2) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างขอ้มูลมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใชสู้ตร F-test (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 
2545) ตามตารางท่ี 3.3 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.3  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งประชากร k-1 SSb Msb=SSw 

 

ภายในประชากร n-k SSW Msw=SSw  
รวม n-1 s   

 
แหล่งทีม่า: กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2545. 
 

  เม่ือ k แทน จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาทดสอบสมมติฐาน 
  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน F-distribution 

SSb แทน ผลรวมกาํลงัสองระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
k-1 แทน ชั้นแหล่งความเป็นอิสระระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
SSw แทน ผลรวมกาํลงัสองภายในกลุ่มตวัอยา่ง 
n-k แทน ชั้นแห่งความอิสระภายในกลุ่มตวัอยา่ง 
MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 
Msw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชนท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยดงัน้ี 

เพศ เป็นตวัแปรมีลกัษณะแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม คือเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงจดัเป็น
สองกลุ่มสเกลการวดัแบบ Nominal Scale และมีองค์ประกอบไม่เกิน 2 กลุ่ม สอดคลอ้งกบัการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธี t-test เป็นการใช้สถิติการทดสอบค่า t หรือมีช่ือเฉพาะว่า t-test for 
Independent Samples (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2549)  

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภูมิลาํเนาเดิม เป็นตวัแปรท่ี
มีลกัษณะการจดักลุ่มมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป มีสเกลการวดัแบบ Ordinal Scale เป็นค่าของตวัแปรช่ือ
แตกต่างกนัเรียงอนัดบัหน่วย มากนอ้ยตามค่าของตวัแปรไดแ้ต่ไม่สามารถบอกไดว้า่มากนอ้ยกว่า
กนั (นาํชยั ศุภฤกษช์ยัสกุล; เอกสารประกอบการเรียน) สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธี 
Analysis of Variance: Anova เป็นวธีิการทดสอบความแตกต่างๆ ระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ
ท่ีมีองคป์ระกอบยอ่ยมากกวา่ 2 องคป์ระกอบข้ึนไป เช่น ตวัแปร สถานภาพสมรส จะมีค่ายอ่ย 3 ค่า 
ไดแ้ก่ โสด สมรส และหยา่/หมา้ย โดยนาํไปวิเคราะห์กบัตวัแปรตาม ท่ีมีระดบัการวดัตวัแปรเป็น
ระดบัมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) หรือมาตราส่วน (Ratio Scale) (ชูศรี วงศรั์ตนะ,2549: 86) 

3.9.3 เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมาน
รัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามไปพร้อมกบัการรวบรวมขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว ได้แก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวจิยัแบบพรรณนา 

 

3.10 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การนาํเสนอผลการวิจยัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัไดใ้ช้

สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

N  แทน ขนาดของกลุ่มประชากร 
     แทน   ค่าเฉล่ีย   
  S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
  t  แทน  ค่าสถิติการแจกแจงt 
  F  แทน ค่าสถิติการแจกแจงF 
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  Sig.  แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการ 
   ทดสอบสมมติฐาน 

  df  แทน ค่าระดบัชั้นแห่งความอิสระ 
  H0  แทน สมมติฐานหลกั  
  H1  แทน สมมติฐานรอง  
  *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  **  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 



 

 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 บทน า 
 

การวิจยัเร่ือง “การรับรู้ของประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน 
กรณีศึกษา: วดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
สมาชิกในชุมชนต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
วฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะนาํไปพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาให้
เกิดความย ัง่ยืนในชุมชนวดัสมานรัตนาราม ท่ีผ่านมาได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ต่อมาเป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัของบทท่ี 3 ในบทน้ีจะ
นาํเสนอการวิคราะห์ขอ้มูลจากการลงสํารวจพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม การวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้จะเป็นแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์สถิติขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์จาํนวน 245 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่งของชุมชนวดัสมานรัตนาราม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ 
เจา้หนา้ท่ีวดั และชาวบา้น ซ่ึงเก็บโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  

ผลสํารวจท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 3) ผลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่ง 4) ผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 5) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์จะนาํไปเป็นอภิปรายผลและผลสรุปต่อไปในบทท่ี 5 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกเพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนา
เดิม ซ่ึงวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1 ไดแ้ก่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีจาํนวน 139 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 57 ส่วนเพศหญิงมี
จาํนวน 106 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 43 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง21 – 30 ปี โดยมีจาํนวน 89 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 36 
รองลงมา มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี 41-50 ปี 56 ปีข้ึนไป นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี และ 61 ปีข้ึนไป
โดยมีจาํนวนเท่ากบั 83 คน 31 คน 21 คน 19 คน และ 2 คน ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละ 34 13 8 8 
และ 1 ตามลาํดบั  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ พบวา่ สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยมีจาํนวน 142 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 58รองลงมา 
มีสถานภาพโสด สถานภาพแยกกนัอยู ่และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง โดยมีจาํนวนเท่ากบั 93 5 และ 
5 คน ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละ 38 2 และ 2 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา พบว่า สมาชิกในชุมชนวดัสมาน
รัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัป.ว.ช/ ป.ว.ส/อนุปริญญาโดยมี
จาํนวน 68 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 28 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่น ระดบัปริญญาตรี ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มี
จาํนวนเท่ากบั 60 คน 43 คน 36 คน 34 คน และ 4 คน ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละ 24 18 15 14 
และ 2  ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนาราม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีจาํนวน 139 คน คิดไดเ้ป็น ร้อยละ 
57 รองลงมา มีอาชีพรับจา้ง อาชีพเกษตรกร อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น โดยมีจาํนวนเท่ากบั 48 คน 22  คน 11 คน และ 6 คน ตามลาํดบั และคิด
เป็นร้อยละ 20  9 8 4 และ 2 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า สมาชิกในชุมชนวดัสมาน
รัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีจาํนวน 162 
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คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 66.1 รองลงมามีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีจาํนวนเท่ากบั 75 2 2 2 1 และ 1ตามลาํดบั และคิดเป็น
ร้อยละ 30 1 1 1 และ 1 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นภูมิลาํเนาเดิม พบวา่ สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนา
ราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง10,001 - 15,000 บาทโดยมีจาํนวน 121 
คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 49 รองลงมามีระดบัรายไดต่้อเดือนในช่วง 5,001 - 10,000 บาท 15,001 – 
20,000 บาท มากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป และตํ่ากวา่ 5,000 บาท โดยมีจาํนวนเท่ากบั 51 คน 34 คน 
24 คน และ 15 คน ตามลาํดบั และคิดเป็นร้อยละ 21 14 10 และ 6 
 
ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
139 
106 

 
57 
43 

3. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
แยกกนัอยู ่
หมา้ย/หยา่ร้าง 

93 
142 

5 
5 

38 
58 

2 
2 

2. อายุ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

 
21 
89 
83 
31 
19 

2 

 
8 

36 
34 
13 

8 
1 

4.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 
36 
34 
43 
68 
60 

4 

 
15 
14 
18 
28 
24 

2 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

5. อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้ง 
แม่บา้น/พอ่บา้น 

 
19 
11 

139 
22 
48 

6 

 
8 
4 

57 
9 

20 
2 

7. ภูมิล าเนาเดิม 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวนัตก 
ภาคตะวนัออก 
ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้
ฉะเชิงเทรา 

 
- 

75 
2 
2 
2 
2 

162 

 
- 

30 
1 
1 
1 
1 

66 
6. รายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 

 
15 
51 

121 
34 
24 

 
6 

21 
49 
14 
10 

   

รวม 245 100  245 100 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดงัตารางท่ี 4.2
พบวา่ สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนารามมีระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นสมาชิกในชุมชนมีระดบัการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวมากท่ีสุดในข้อ ด้านเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนในระดับมาก (  = 4.00) 
รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมวฒันธรรม โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนในระดบัมาก ( = 3.72) และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนในระดบัมาก ( = 3.50) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา 

 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิงศาสนา   S.D. ความหมาย เปอร์เซ็นต์ 

ดา้นเศรษฐกิจ  4.00 .492 มาก 80 
ดา้นสังคมวฒันธรรม 3.55 .365 มาก 71 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.36 .304 ปานกลาง 67 
ภาพรวม 3.64 .302 มาก 73 

 
จากการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาพรวม สรุป

ไดว้า่ สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุด คือ ดา้น
เศรษฐกิจ  รองลงมา ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ต่อไปจะนาํเสนอผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั
การรับรู้ของชุมนุมท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้าน
เศรษฐกจิ 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจอยู่ในระดบั
มาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนามากท่ีสุดในขอ้ ราคาบา้นและท่ีดินสูงข้ึน โดยมีคะแนนในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.31) 
รองลงมาได้แก่ ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคสูงข้ึน โดยมีคะแนนในระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.29) 
รองลงมาได้แก่ การขยายตวัของผูป้ระกอบการ โดยมีคะแนนในระดับมากท่ีสุด (  = 4.21) 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูป้ระกอบอาชีพไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว โดยมีคะแนนใน
ระดบัมาก ( = 4.16) รองลงมาไดแ้ก่ การกระจายรายไดไ้ปสู่คนในชุมชน โดยมีคะแนนในระดบั
มาก ( = 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการประกอบอาชีพ โดยมีคะแนนในระดบั
มาก ( = 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการสร้างรายไดใ้หม่ๆ โดยมีคะแนนใน
ระดบัมาก ( = 4.09) รองลงมาไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีคะแนนใน
ระดบัมาก ( = 4.07) รองลงมาไดแ้ก่ การแข่งขนัในการประกอบอาชีพ โดยมีคะแนนในระดบัมาก 
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( = 4.02) และภาวะค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค โดยมีคะแนนในระดบั
นอ้ย ( = 4.07) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้น

เศรษฐกิจ 
 

ด้านเศรษฐกจิ 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

  S.D. ความหมาย 
ราคาบา้นและท่ีดินสูงข้ึน 
ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคสูงข้ึน 
การกระจายรายไดไ้ปสู่คนในชุมชน 
การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการสร้างรายไดใ้หม่ๆ 
การขยายตวัของผูป้ระกอบการ 
ผูป้ระกอบอาชีพไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการประกอบอาชีพ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน 
การแข่งขนัในการประกอบอาชีพ 
ภาวะค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค 

4.31 
4.29 
4.12 
4.09 
4.21 
4.16 

 
4.12 
4.07 

4.02 
2.66 

.713 

.810 

.736 

.713 

.611 

.698 
 

.658 

.624 
.674 
1.506 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 4.00 .492 มาก 

 

หมายเหตุ: Alpha-Coefficient = .840: p < .000 
 

สรุปไดว้า่ผลการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ 
คนในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ราคาบา้นและท่ีดินสูงข้ึน อนัดบั 2 
ราคาสินคา้อุปโภคสูงงข้ึน อนัดบั 3 การขยายตวัของผูป้ระกอบการ และอนัดบัท่ีนอ้ยสุด คือ ภาวะ
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค 
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4.3.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิงศาสนา ด้านสังคม
วฒันธรรม 

ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคม
วฒันธรรม พบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคม
วฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.55) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบว่าสมาชิกในชุมชนมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุดในขอ้ การท่องเท่ียวช่วยยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึนโดยมีคะแนนในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.31) รองลงมาไดแ้ก่ การ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคทาํให้ชุมชนความเจริญมากข้ึน โดยมีคะแนนในระดบั
มากท่ีสุด (  = 4.26) รองลงมาได้แก่ คนในชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักท่องเท่ียว โดยมี
คะแนนในระดบัมาก ( = 4.18) รองลงมาไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 4.13) รองลงมาไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว
เกิดการเรียนรู้และมีความเขา้ใจในวฒันธรรมทางศาสนา โดยมีคะแนนในระดบัมาก    ( = 4.11) 
รองลงมาไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง โดยมีคะแนนในระดบัมาก (
 = 4.09) รองลงมาได้แก่ คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรม
ศาสนา โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 4.09) รองลงมาไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวปฎิบติัตวัไดถู้กตอ้ง
ตามวฒันธรรมทางศาสนา โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 4.08) รองลงมาได้แก่ คนในชุมชน
สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่ขดัต่อ
วฒันธรรมทางศาสนา โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 4.07) รองลงมาไดแ้ก่ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาก่อให้เกิดความสามคัคี โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 3.96) รองลงมาไดแ้ก่ 
การท่องเท่ียวทาํใหเ้สริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 
3.92) รองลงมาไดแ้ก่ วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 
3.89) รองลงมาได้แก่ การเปล่ียนแปลงแขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยมี
คะแนนในระดบัมาก ( = 3.84) คนในชุมชนเปล่ียนความสัมพนัธ์เป็นเชิงการคา้ โดยมีคะแนนใน
ระดบัมาก ( = 3.20) รองลงมาไดแ้ก่  การท่องเท่ียวทาํให้เกิดความวุน่วายภายในวดั โดยมีคะแนน
ในระดบัน้อย (  = 2.11) รองลงมาไดแ้ก่ คนต่างถ่ินเกิดการอพยพถ่ินฐานเขา้มาในพื้นท่ี โดยมี
คะแนนในระดบันอ้ยท่ีสุด ( = 1.79) รองลงมาไดแ้ก่ การท่องเท่ียวทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมโดย
ลอ้มพื้นท่ีวดั โดยมีคะแนนในระดบันอ้ยท่ีสุด (  = 1.76) และคนในชุมชนเกิดการเคล่ือนยา้ยถ่ิน
ฐานออกนอกพื้นท่ี โดยมีคะแนนในระดบันอ้ยท่ีสุด ( = 1.66) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้น
สังคมวฒันธรรม 

 

ด้านสังคมวฒันธรรม 
 ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

  S.D. ความหมาย 
การปรับปรุงโครสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคทาํให้

ชุมชนมีความเจริญมากข้ึน 
การท่องเท่ียวทาํให้เกิดความวุน่วายภายในวดั 
การท่องเท่ียวทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมโดยลอ้มพื้นท่ี

วดั 
วถีิชีวติชุมชนแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป 
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาก่อใหเ้กิดความ

สามคัคี 
คนในชุมชนเปล่ียนความสัมพนัธ์เป็นเชิงการคา้ 
การท่องเท่ียวทาํให้เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 
คนในชุมชนเกิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานออกนอกพื้นท่ี 
คนต่างถ่ินเกิดการอพยพถ่ินฐานเขา้มาในพื้นท่ี 
การเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง 
การเปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
คนในชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวช่วยยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่ม

คุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ข้ึน 
นกัท่องเท่ียวปฎิบติัตวัไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมทาง

ศาสนา 
นกัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้และมีความเขา้ใจใน

วฒันธรรมทางศาสนา 
คนในชุมชนสามารถใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่

นกัท่องเท่ียว 

4.26 
 

2.11 
1.76 

 
3.89 
3.96 

 
3.20 
3.92 

 
1.66 
1.79 
4.09 
4.13 

 
4.18 
4.31 

 
4.08 

 
4.11 

 
4.07 

.596 
 

1.226 
.931 

 
.789 
.778 

 
1.304 
.893 

 
.866 
.934 
.662 
.616 

 
.625 

2.609 
 

.654 
 

.634 
 

.616 

มากท่ีสุด 
 

นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

มาก 
 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 

มาก 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ด้านสังคมวฒันธรรม 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

  S.D. ความหมาย 
นกัท่องเท่ียวแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่ขดัต่อวฒันธรรมทาง

ศาสนา 
4.07 

 
.627 

 
มาก 

 
คนในชุมชนเกิดการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีและ
กิจกรรมศาสนา 

4.09 
 

.617 
 

มาก 
 

การเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 

3.84 .858 มาก 

รวม 3.55 .365 มาก 

 
หมายเหตุ: Alpha-Coefficient = .781: p <.000 
 

สรุปไดว้่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรม คนในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวช่วย
ยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน อนัดบั 2 การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภคทาํให้ชุมชนมีความเจริญมากข้ึน อนัดบั 3 คนในชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
กบันกัท่องเท่ียว และอนัดบัท่ีนอ้ยสุด คือ คนในชุมชนเกิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานออกนอกพื้นท่ี 
 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่ สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.36) เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้พบวา่สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
มากท่ีสุดในขอ้ การจดัระเบียบร้านคา้/ร้านอาหารก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม โดยมีคะแนนใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.32) รองลงมาได้แก่  การอนุรักษ์และทาํนุบาํรุงโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 4.16) รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถาน
และโบราณวตัถุมีความกลมกลืนกบับริบทวดั โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 4.11) รองลงมา
ไดแ้ก่ วดัมีทศันียภาพท่ีสวยงามและร่มร่ืนมากข้ึน โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( = 4.01) รองลงมา
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ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ของวดัท่ีมีมาตั้งแต่อดีต โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.95)  
รองลงมาไดแ้ก่ คนในชุมชนเห็นความสําคญัและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.90) รองลงมาไดแ้ก่ ความแออดัของฝูงคน/
นกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.78)  รองลงมาไดแ้ก่ ความแออดัของพ่อคา้แม่คา้
เพิ่มข้ึน โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.75)  รองลงมาไดแ้ก่ ความแออดัของยานพาหนะ/
การจราจรติดขดั โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.54)  รองลงมาไดแ้ก่ ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มข้ึนกวา่เดิม โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.50)  รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหาฝุ่ นละอองและควนั
เขม่า โดยมีคะแนนในระดบัมาก (  = 3.16)  รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหามลภาวะทางเสียงมาจากการ
กิจกรรมภายในวดั โดยมีคะแนนในระดบัน้อยท่ีสุด (  = 1.78) รองลงมาไดแ้ก่ การรุกร้ําพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ โดยมีคะแนนในระดบันอ้ยท่ีสุด (  = 1.67) รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหาคุณภาพนํ้ า
เสียในแม่นํ้าบางปะกง โดยมีคะแนนในระดบันอ้ยท่ีสุด ( = 1.51) ตามลาํดบั ตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียว ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

  S.D. ความหมาย 
ปัญหาฝุ่ นละอองและควนัเขม่า 
ปัญหามลภาวะทางเสียงมาจากการกิจกรรมภายในวดั 
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนกวา่เดิม 
ความแออดัของยานพาหนะ/การจราจรติดขดั 
ปัญหาคุณภาพนํ้าเสียในแม่นํ้ าบางปะกง 
ความแออดัของพอ่คา้แม่คา้เพิ่มข้ึน 
ความแออดัของฝงูคน/นกัท่องเท่ียว 
การรุกร้ําพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
วดัมีทศันียภาพท่ีสวยงามและร่มร่ืนมากข้ึน 
การเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ของวดัท่ีมีมาตั้งแต่อดีต 
คนในชุมชนเห็นความสาํคญัและมีส่วนร่วมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การอนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

3.16 
1.78 
3.50 
3.54 
1.67 
3.75 
3.78 
1.51 
4.01 
3.95 
3.90 

 
4.16 

1.358 
1.251 
1.035 
.947 
.951 
.758 
.754 

1.417 
.617 
.541 
.560 

 
.645 

ปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุด 

มาก 
มาก 

นอ้ยท่ีสุด 
มาก 
มาก 

นอ้ยท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

  S.D. ความหมาย 
ส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมีความ

กลมกลืนกบับริบทวดั 
4.11 

 
.675 

 
มาก 

 
การจดัระเบียบร้านคา้/ร้านอาหารก่อให้เกิดทศันียภาพท่ี

สวยงาม 
4.32 

 
.710 มากท่ีสุด 

รวม 3.36 .304 มาก 
 

หมายเหตุ: Alpha-Coefficient = .818: p< .000 
 

สรุปไดว้่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม คนในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ การจดัระเบียบร้านคา้/
ร้านอาหารก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม อนัดบั 2 การอนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ อนัดบั 3 ส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมีความกลมกลืนกบับริบทวดั 
และอนัดบัท่ีนอ้ยสุด คือ ปัญหาคุณภาพนํ้าเสียในแม่นํ้าบางปะกง  
 

4.4 ผลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สรุปผลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนท่ีมีช่วยในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา ได้แก่ ด้านสภาพกายภาพของพื้นท่ีวดั ด้านบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว และด้านการ
สนบัสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี (ตามตารางท่ี 4.6) 
 

4.4.1 ด้านสภาพกายภายของพืน้ทีว่ดั 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนท่ีมีช่วยในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ทางดา้นสภาพกายภาพในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม โดยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาจดัเรียง
เป็นลาํดบัตามความตอ้งการจากมากท่ีสุดไปยงัน้อยท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนอยากให้มีการ
พฒันามากท่ีสุดคือ การเพิ่มท่ีทิ้งขยะในบริเวณวดัมากข้ึน เน่ืองจากบริเวณวดัมีท่ีทิ้งขยะนอ้ยมาก ซ่ึง
บริเวณรอบนอกของวดัก็ยงัมีขยะอยูต่ามขา้งทาง รองลงมาคือการเพิ่มทางเดินเทา้และหลงัคาคุมกนั
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แดดเพื่อเช่ือมต่อการเดินไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รองลงมาคือการปรับปรุงทางเขา้วดัให้สวยงาม 
เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีสะดุดตาของนกัท่องเท่ียว และสุดทา้ยคือการปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถไม่ให้มีฝุ่ น
ละออง เน่ืองจากบางจุดยงัเป็นพื้นดินทาํใหฝุ้่ นละอองปลิวลอยเขา้มายงัพื้นท่ี 
 

4.4.2 ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาทางดา้น

บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม โดยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะดงักล่าวมา
จดัเรียงเป็นลาํดบัตามความตอ้งการจากมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนอยากให้มี
การพฒันามากท่ีสุดคือ การจดัระเบียบร้านคา้ไม่ให้ขายสินคา้ท่ีซํ้ ากนัมาก รองลงมาคือการทาํป้าย
แผนท่ีบอกเส้นทางแต่ละจุดในการเดินไปสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้ชัดเจน และสุดท้ายคือการ
ปรับปรุงหอ้งนํ้าใหส้ะอาดยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก การดูแลยงัไม่ทัว่ถึง 
 

4.4.3 ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานในพืน้ที ่
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาทางดา้นการ

สนบัสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาจดัเรียง
เป็นลาํดบัตามความตอ้งการจากมากท่ีสุดไปยงัน้อยท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนอยากให้มีการ
พฒันามากท่ีสุดคือ การจดัอบรมพนกังานของวดัท่ีอยู่ประจาํจุดต่างๆ ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
รองลงมาคือพนักงานของวดัสามารถแนะนํานักท่องเท่ียวตามจุดต่างๆ ได้ รองลงมาคือการ
ประชาสัมพนัธ์วดัใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ และสุดทา้ย
คือการมีมาตรการควบคุมราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.6 สรุปการจดัลาํดบัของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ด้านสภาพกายภาพ 
ของพืน้ทีว่ดั 

 

1. บริเวณวดัมีท่ีทิ้งขยะบริเวณวดันอ้ยมาก 
2. ควรเพิ่มทางเดินเทา้และหลงัคาคุมกนัแดด  
3. ควรปรับปรุงถนนทางเขา้วดัใหส้วยงามมากข้ึน 
4. ควรปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถ เน่ืองจากมีฝุ่ นละอองลอยมา 

ด้านบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเทีย่ว 

1. ควรจดัระเบียบร้านคา้ไม่ใหข้ายสินคา้ท่ีซํ้ ากนัมาก 
2. ควรทาํป้ายแผนท่ีบอกเส้นทางแต่ละจุดในการเดินไปสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิใหช้ดัเจน 
3. ควรปรับปรุงหอ้งนํ้าใหส้ะอาดยิง่ข้ึน 

ด้านการสนับสนุน 
ของหน่วยงานใน

พืน้ที 
 

1. ควรจดัอบรมพนกังานของวดัท่ีอยูป่ระจาํจุดต่างๆ  
2. ควรมีพนักงานของวดัแนะนํานักท่องเท่ียวตามจุดต่างๆ เช่น พระ
พิฆเนศ พระแม่กวนอิม เป็นตน้  
3. ควรมีการประชาสัมพนัธ์วดัให้มากข้ึน เน่ืองจากสัปดาห์กลางเดือน
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเท่ียววดัมานอ้ยลง 
4. ควรมีมาตรการควบคุมราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมีการตั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์กับระดับการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 
4.5.1 สมมติฐานที ่1  
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนาเดิมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
เศรษฐกิจแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม กบัการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ โดยใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างดว้ยสถิติ T-test และ One-
Way ANOVA พบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิลาํเนาเดิม
ต่างกนัจะรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั เท่ากบัยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1b), (H1c), (H1d), (H1e) และ (H1g) ในขณะท่ีวา่สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศและรายได้
ต่อเดือนต่างกนัจะรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั เท่ากบั
ยอมรับสมมติหลกั (H0a) และ (H0f)  ตามตารางท่ี 4.7 ซ่ึงจะสรุปผลการทดลองสมมติฐาน และจะ
อธิบายผลการวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ 

 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

1. เพศกบัด้านเศรษฐกจิ 
       H0 a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
      H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

2. อายุกบัด้านเศรษฐกจิ 
       H0 b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั  
       H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

 
3. สถานภาพกบัด้านเศรษฐกจิ 
      H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
      H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

4. ระดับการศึกษากบัด้านเศรษฐกจิ 
      H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
      H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

5. อาชีพด้านเศรษฐกจิ 
       H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
       H1e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

6. รายได้กบัด้านเศรษฐกจิ 
       H0f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั  
       H1f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

7. ภูมิล าเนาเดิมกบัด้านเศรษฐกจิ 
       H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภู มิลํา เนาเดิม ต่างกันมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั  
       H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภู มิลํา เนาเดิม ต่างกันมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

 
เพศ 
สมมติฐานท่ี 1.1 สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
H0a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชค้่าสถิติ Independent t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติ
มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจระหวา่งเพศชายและเพศหญิง พบว่าค่า Sig. เท่ากบั 0.119 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 
กล่าวคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มชุมชน
เพศชายและเพศหญิงมีค่าความแปรปรวนท่ีของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจ
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่จะเห็นไดว้า่เพศหญิงมีการรับรู้ผลกระทบ
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จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนามากกวา่เพศชาย กล่าวโดยสรุปไดว้า่ สมาชิกในชุมชนเพศชายและเพศ
หญิงไม่มีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานงานวจิยั ดงัตารางท่ี 4.8  

 
ตารางที ่4.8 การทดสอบความเท่ากันของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้าน

เศรษฐกิจระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิง
ศาสนาด้านเศรษฐกจิ 

Mean S.D. t F Sig 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 

4.13 
3.83 

 
.482 
.455 

4.840 
 

2.450 .119 

 
อาย ุ
สมมติฐานท่ี 1.2 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
H0b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใช้ค่าสถิติ F-Testถ้า
หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มช่วงระดบัอายุท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูว้จิยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวเิคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงอายุใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดงักล่าวแตกต่างกนั  
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ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งกลุ่มช่วงอาย ุโดยใชค้่าสถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุมีค่าเท่ากนั แต่หากใน
กรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่ง
สมาชิกในชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆมีค่าไม่เท่ากนัจะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test  

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีกลุ่มอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัตารางท่ี 4.9 

ต่อไปผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงอายุ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มช่วงอายุใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอายตุ่างๆ โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

9.057 
 

50.110 
 

59.167 

5 
 

239 
 

244 

1.811 
 

.210 
 
 

8.640** 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 
Total 

 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงอายุ

ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ด้านเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least–
Significant Different (LSD) พบวา่มี 3 คู่ ท่ีค่า Sig มีค่าตํ่ากวา่ 0.01 ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี กบั
กลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี คู่ท่ีสองไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ  21 – 30 ปีกบักลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 ปี และคู่ท่ี
สามไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอาย ุ21 - 30 ปีกบักลุ่มช่วงอาย ุ51 – 50 ปี ดงัตารางท่ี 4.10 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุ21 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 31 – 40  ปี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.069 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 41 - 50 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.095 

คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 51 - 60 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.115 
 
ตารางที ่4.10 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง 

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใชค้่าสถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง
อายุ 

x  น้อยกว่า 
 20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51 -60 ปี 
61 ปีขึน้
ไป 

น้อยกว่า 
 20 ปี 

4.04 
 .111 

(.086) 
.111 

(.078) 
.129 

(.288) 
.144 

(.023) 
.338 

(.242) 

21 – 30 ปี 4.23 
  

 
.069** 
(.000) 

.095** 
(.001) 

.115** 
(.000) 

.327 
(.073) 

31– 40 ปี 3.84 
   .096 

(.532) 
.116 

(.252) 
.327 

(.543) 

41 –50 ปี 3.90 
    .133 

(.147) 
.334 

(.438) 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 
กลุ่มช่วง
อายุ 

x  น้อยกว่า 
 20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51 -60 ปี 
61 ปีขึน้
ไป 

51 – 60 ปี 3.71 
     .340 

(.847) 

61 ปีขึน้
ไป 

3.65 
      

 
หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01) 
 

สถานภาพ 
สมมติฐานท่ี 1.3 สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test ถา้
หากผลการทดสอบพบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มสถานภาพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มสถานภาพใดบา้งท่ีมี
ค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างกลุ่มสถานภาพ โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้
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ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพมีค่า
เท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
เศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.01 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีขีดความสามารถในการ
แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงัตารางท่ี 4.11 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงสถานภาพ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มช่วงสถานภาพใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.11 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพต่างๆ โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

8.238 
 

50.928 
 

59.167 

3 
 

241 
 

244 

2.746 
 

.211 
 
 

12.995 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 

Total 
 

ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม
สถานภาพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ
Fisher's Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's 
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Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 1 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากว่า 0.01 คือ 
สมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพสมรส ดงัตารางท่ี 4.12 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มสถานภาพสมรสอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั .062 
 
ตารางที ่4.12 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาด้านเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง
สถานภาพ x  โสด สมรส แยกกนัอยู่ 

หม้าย 
/หย่าร้าง 

โสด 4.23  
.062** 
(.000) 

.211 
(.409) 

.211 
(.195) 

สมรส 3.85   
.209 

(.321) 
.209 

(.606) 

แยกกนัอยู่ 4.06    
.290 

(.731) 

หม้าย/หย่าร้าง 3.96     

 
หมายเหตุ:  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01) 
 

ระดบัการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1.4 สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 จะใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนช่วงระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ 
F-Test ถ้าหากผลการทดสอบพบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มระดับการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่าช่วงระดับ
การศึกษาใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งช่วงระดบัการศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษามี
ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษามีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s 
T3 Test 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่มช่วงระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัตารางท่ี 
4.13 

ดังนั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงระดับ
การศึกษาใดบา้ง ท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มการศึกษาระดบัใดบา้งท่ีมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
 



83 

ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ของแต่ละกลุ่มช่วงระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

11.098 
 

48.069 
 

59.167 

6 
 

238 
 

244 

1.850 
 

.202 
 
 

9.158 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 
Total 

 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดบั

การศึกษาใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ 
Fisher's Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกชุมชนกลุ่มช่วงระดับการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 7 คู่ ท่ีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากว่า 
0.05 ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คู่ท่ี
สอง ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คู่
ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัการศึกษาปวช./ปวส./
อนุปริญญา คู่ท่ีส่ี ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี 
คู่ท่ีหา้ ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
คู่ท่ีหก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี 
และคู่สุดทา้ย ไดแ้ก่ สมาชิกในกลุ่มช่วงระดบัการศึกษาปวช./ปวส./อนุปริญญากบักลุ่มช่วงระดบั
ปริญญาตรี ดงัตารางท่ี 4.14 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดับประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมี
ค่าต่างเท่ากบั 0.112 
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คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.106 

คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัการศึกษาปวช./ปวส./อนุปริญญา 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.050 ซ่ึงน้อยกว่า0.05 และมีค่าต่าง
เท่ากบั 0.097 

คู่ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.099 

คู่ท่ีห้า สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.046 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.248 

คู่ท่ีหก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัมธัยมตอนปลาย มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.031 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.031 

คู่ท่ีเจ็ด สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัมธัยมตอนปลาย มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดับการศึกษาปวช./ปวส./
อนุปริญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และ
มีค่าต่างเท่ากบั 0.083 
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ตารางที ่4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ  Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วงระดับ
การศึกษา 

x  ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา
ตอน
ปลาย 

ปวช./
ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูง
กว่า 

ประถมศึกษา 3.72  
.112** 
(.001) 

.106* 
(.012) 

.097* 
(.050) 

.099** 
(.000) 

.248* 
(.046) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.09   
.108 

(.359) 
.099 

(.074) 
.101 

(.302) 
.249 

(.608) 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.99    
.091 

(.393) 
.094* 
(.031) 

.246 
(.357) 

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

3.91     
.083** 
(.001) 

.242 
(.208) 

ปริญญาตรี 4.20      
.243 

(.924) 
ปริญญาโทหรือ

สูงกว่า 
4.22       

 
หมายเหตุ: **มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 (p < 0.01), *มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05          

(p < 0.05) 
 

อาชีพ 
สมมติฐานท่ี 1.5 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาแตกต่างกนั  
H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
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H1e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test ถา้หาก
ผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มอาชีพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการ
ทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มระดบัอาชีพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าว
แตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมี
ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจในแต่ละอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig.
เท่ากบั 0.033 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือช่วงระดบัอาชีพของสมาชิกในชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงัตารางท่ี 4.15 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงระดบัอาชีพ
ใดบา้ง ท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD)สําหรับหากลุ่มอาชีพใดบ้างท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.15 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นเศรษฐกิจของแต่ละช่วงระดบัอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิง

ศาสนา 
ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

2.905 
 

56.261 
 

59.167 

5 
 

239 
 

244 

.581 
 

.235 
 
 

2.468 
 
 
 
 

.033 

Within 
Groups 

Total 
 

ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มอาชีพ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least-
Significant Different (LSD) พบว่ามี 5 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพรับจา้ง คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชน
กลุ่มอาชีพนกัเรียน/นักศึกษากบักลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น คู่ท่ีสาม ได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่ม
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวักบักลุ่มอาชีพเกษตรกร และคู่ท่ีส่ีได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรกบักลุ่มอาชีพรับจา้ง และคู่สุดทา้ย ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกรกบักลุ่ม
อาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น ดงัตารางท่ี 4.16 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอาชีพรับจา้ง อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.131 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอาชีพแม่บา้น อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.227 
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คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอาชีพเกษตร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.111 

คู่ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอาชีพรับจา้ง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั
0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.124 

คู่ท่ีห้า สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.223 
 
ตารางที ่4.16 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ ใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วง
ระดับอาชีพ 

x  นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/

รัฐวสิาหกจิ 

ค้าขาย/
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตรกร รับจ้าง แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.18  
.182 

(.559) 
.118 

(.079) 
.151 

(.827) 
.131* 
(.045) 

.227* 
(.018) 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

4.08   
.151 

(.503) 
.179 

(.432) 
.162 

(.335) 
.246 

(.081) 
ค้าขาย/
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

3.97    
.111* 
(.003) 

.081 
(.500) 

.202 
(.104) 

เกษตรกร 4.22     
.124* 
(.018) 

.223* 
(.011) 

รับจ้าง 3.92      
.210 

(.192) 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

กลุ่มช่วง
ระดับอาชีพ 

x  นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/

รัฐวสิาหกจิ 

ค้าขาย/
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตรกร รับจ้าง แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

3.65       

 
หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05) 
 

รายได ้
สมมติฐานท่ี 1.6 สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
H0f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั  
H1f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนท่ีมีกลุ่มรายได ้โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มรายไดท่ี้มีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้จิยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มระดบัอาชีพใดบา้งท่ี
มีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
รายไดต่้างๆ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
รายไดมี้ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
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ศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายไดมี้ค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 
Test 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากันท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจในแต่ละรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ 
ค่า Sig.เท่ากบั 0.081 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ ช่วงระดบัรายไดต่้างๆ ของสมาชิกในชุมชนแตกต่างกนัมีผลต่อ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นเศรษฐกิจของแต่ละช่วงระดบัรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

2.002 
 

57.165 
 

59.167 

4 
 

240 
 

244 

.500 
 

.238 
 
 

2.101 
 
 
 
 

.081 

Within 
Groups 

Total 
 

ภูมิลาํเนาเดิม 
สมมติฐานท่ี 1.7 สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมแตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก

การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมแตกต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั  
H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั  
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.7 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิม โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงภูมิลาํเนาเดิมท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยั
จะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่าภูมิลาํเนาเดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ภูมิลาํเนาเดิม โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความ
แปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนภูมิลาํเนาเดิมมีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกในชุมชนภูมิลาํเนาเดิมมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใช้
ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจในแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า 
Sig.เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ ช่วงระดบัภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชนต่างกนัมีผลต่อการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.18 

ดังนั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงระดับ
ภูมิลาํเนาเดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้
สถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มอาชีพใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นเศรษฐกิจ ของแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

15.759 
 

43.408 
 

59.167 

5 
 

239 
 

244 

3.152 
 

.182 
 
 

17.353 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 

Total 

 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มภูมิลาํเนา

เดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมโดยใช้ค่าสถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคตะวนัตก คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิกใน
ชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคใต ้และคู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัตารางท่ี 4.19 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มภูมิลาํเนาภาคตะวนัตก อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.305 

คู่ท่ีสองสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มภาคใต ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.305 

คู่ท่ีสามสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ แตกต่างจากกลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.059 
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ตารางที ่4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมใชค้่าสถิติ  
Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง

ภูมิล าเนาเดิม 
x  ภาค

กลาง 
ภาค

ตะวนัตก 
ภาค

ตะวนัออก 
ภาค

ตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ฉะเชิง 
เทรา 

ภาคกลาง 4.38  
.305* 
(.018) 

.305 
(.215) 

.305 
(.160) 

.305** 
(.003) 

.059** 
(.000) 

ภาคตะวนัตก 3.65   
.426 

(.412) 
.426 

(.482) 
.426 

(.639) 
.303 

(.529) 

ภาคตะวนัออก 4.00    
.426 

(.907) 
.426 

(.198) 
.303 

(.601) 
ภาค

ตะวนัออกเฉียง
เหนือ 

3.95     
.426 

(.242) 
.303 

(.720) 

ภาคใต้ 3.45      
.303 

(.198) 

ฉะเชิงเทรา 3.84       

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 (p < 0.01), * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       (p 

< 0.05) 
 

4.5.2 สมมติฐานที ่2  
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนาเดิมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม กบัการรับรู้ผลกระทบจากการ
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ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัจะรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เท่ากบัยอมรับสมมติฐานรอง (H1a), (H1b), (H1c), (H1d), (H1e), (H1f) 
และ (H1g) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั ตามตารางท่ี 4.20 ซ่ึงจะสรุปผลการทดลองสมมติฐาน และจะ
อธิบายผลการวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาสังคมวฒันธรรม 
 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

1. เพศกบัด้านสังคมวฒันธรรม 
     H0a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
     H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

2. อายุกบัด้านสังคมวฒันธรรม 
     H0b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
     H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

3. สถานภาพกบัด้านสังคมวฒันธรรม 
    H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
    H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จาก  การท่องเท่ียวดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

 
 
 
 



95 

ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

4. ระดับการศึกษากบัด้านสังคมวฒันธรรม 
     H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
     H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

5. อาชีพกบัด้านสังคมวฒันธรรม 
     H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
     H1e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

6. รายได้กบัด้านสังคมวฒันธรรม 
    H0f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
    H1f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

7. ภูมิล าเนาเดิมกบัด้านสังคมวฒันธรรม 
    H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
    H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

 
เพศ 
สมมติฐานท่ี 2.1 สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
H0a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
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H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชค้่าสถิติ Independent t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญัทาง
สถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านสังคม
วฒันธรรมระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 กล่าวคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงเลือกใช้ค่า t-test ในช่อง Equal 
Variances Not Assumed ท่ีมีค่าเท่ากบั 4.377 ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีค่า
ความแปรปรวนท่ีของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคือ สมาชิกในชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั ตามตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 การทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น

สังคมวฒันธรรมระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
 

 
อาย ุ
สมมติฐานท่ี 2.2 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
H0b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม 

Mean S.D. t F Sig 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 

3.63 
3.44 

 
.376 
.320 

4.283 
 

16.60 .000 
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2 จะใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐานประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใชค้่าสถิติ 
F-Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มช่วงอายุท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงอายุ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วง
อาย ุโดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอายุมี
ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s 
T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีกลุ่มช่วงอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงัตารางท่ี 4.22 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวเิคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงอายุใดบา้งท่ี
มีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติ Fisher's Least-
Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มช่วงอายุใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.22 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุโดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

4.910 
 

24.032 
 

28.942 

5 
 

239 
 

244 

.982 
 

.101 
 
 

9.766 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 

Total 
 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงอายุ

ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least–
Significant Different (LSD) พบวา่มี 6 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.01 ไดแ้ก่ กลุ่ม
ช่วงกลุ่มอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 31 – 40  ปี คู่ท่ีสองไดแ้ก่ กลุ่มช่วงกลุ่มอายุนอ้ยกวา่ 20 
ปี กบักลุ่มช่วงอาย ุ41 – 50 ปี คู่ท่ีสามไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 51 – 60 ปี คู่
ท่ีส่ี ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี คู่ท่ีห้า ไดแ้ก่  กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี 
กบักลุ่มช่วงอาย ุ41 – 50 ปี และคู่ท่ีหก ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอาย ุ21 – 30 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 51 – 60 ปี) ดงั
ตารางท่ี 4.23 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.077 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 41 - 50 ปี อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.089 
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คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 51 - 60 ปี อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.100 

คู่ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 31 - 40 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.048 

คู่ท่ีห้า สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 41 -50 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.066 

คู่ท่ีหก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุ 51 - 60 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.080 
 
ตารางที ่4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง
อายุ 

x  น้อยกว่า 
 20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51 -60 ปี 
61 ปีขึน้
ไป 

น้อยกว่า 
 20 ปี 

3.69 
 .076 

(.963) 
 .077 

(.001)** 
.089 

(.005)** 
.100 

(.000)** 
.234 

(.086) 

21 – 30 ปี 3.69 
  

 
.048 

(.000)** 
.066 

(.000)** 
.080 

(.000)** 
.226 

(.073) 

31– 40 ปี 3.44 
   .066 

(.981) 
.080 

(.121) 
.226 
(504) 

41 –50 ปี 3.43 
    .092 

(.181) 
.231 

(.517) 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
 
กลุ่มช่วง
อายุ 

x  น้อยกว่า 
 20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51 -60 ปี 
61 ปีขึน้
ไป 

51 – 60 ปี 3.31 
     .235 

(.911) 
61 ปีขึน้ไป 3.28       
 
หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01) 
 

สถานภาพ 
สมมติฐานท่ี 2.3 สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ F-
Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มสถานภาพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มสถานภาพ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
สถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชน
กลุ่มสถานภาพมีค่าเท่ากัน แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการ
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ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะ
ใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงัตารางท่ี 4.24 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงสถานภาพ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มช่วงสถานภาพใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.24 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

7.493 
 

21.449 
 

28.156 

3 
 

241 
 

244 

2.498 
 

.089 
 
 

28.064 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 

Total 
 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม

สถานภาพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ
Fisher's Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
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คู่ท่ีหน่ึง สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพสมรส และคู่ท่ีสอง ได้แก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ดงัตารางท่ี 4.25 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มสถานภาพสมรสอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.039 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.136 
 
ตารางที ่4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดย
ใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วง
สถานภาพ x  โสด สมรส แยกกนัอยู่ 

หม้าย 
/หย่าร้าง 

โสด 3.76  
.039** 
(.000) 

.136 
(.094) 

.136* 
(.040) 

สมรส 3.40   
.135 

(.322) 
.135 

(.546) 

แยกกนัอยู่ 3.53    
.188 

(.781) 

หม้าย/หย่าร้าง 3.48     

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01), * มยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         

(p < 0.05) 
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ระดบัการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 2.4 สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  
H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.4 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ F-Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หา
วา่กลุ่มระดบัการศึกษาใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบั
การศึกษา โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชน
กลุ่มระดบัการศึกษามีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษามีค่าไม่
เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากนัต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมของแต่ละช่วงระดบัการศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า Sig.
เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงัตารางท่ี 4.26 

ดังนั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มช่วงระดับ
การศึกษาใดบา้ง ท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ 
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Fisher's Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มระดบัการศึกษาใดบา้งท่ีมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.26 ผลการทดสอบความเท่ากนัต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น

สังคมวฒันธรรมของแต่ละช่วงระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านสังคมวฒันธรรม 

Between 
Groups 

2.423 
 

26.519 
 

28.942 

6 
 

239 
 

244 

.485 
 

.111 
 
 

4.368 
 
 
 
 

.001 

Within 
Groups 

Total 
  

ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดบั
ศึกษาใดบ้างท่ีมีค่าเฉล่ียดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้สถิติ
Fisher's Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัการศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่า
กว่า 0.05 ได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย คู่ท่ีสอง ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี คู่ท่ี
สาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี และคู่
ท่ีส่ี ได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี     
ดงัตารางท่ี 4.27 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดับประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมี
ค่าต่างเท่ากบั 0.075 
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คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดับปริญญาตรี อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.070 

คู่ ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.031 ซ่ึงนอ้ยกวา่0.05 และมี
ค่าต่างเท่ากบั 0.071 

คู่ ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.01 และมีค่าต่าง
เท่ากบั 0.059 
 
ตารางที ่4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษา
โดยใชค้่าสถิติ  Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วงระดับ
การศึกษา 

x  ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา
ตอน
ปลาย 

ปวช./
ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูง
กว่า 

ประถมศึกษา 3.37  
.079 
(.078) 

.075** 
(.003) 

.068 
(.081) 

.070** 
(.000) 

.175 
(.079) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3.51   
.076 
(.258) 

.069 
(.765) 

.071* 
(.031) 

.176 
(.339) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.60    
.064 
(.099) 

.066 
(.302) 

.174 
(.638) 

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

3.49     
.059** 
(.003) 

.171 
(.270) 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 
กลุ่มช่วงระดับ
การศึกษา 

x  ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา
ตอน
ปลาย 

ปวช./
ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูง
กว่า 

ปริญญาตรี 3.67      
.172 
(.939) 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

3.68      
 
 

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01), * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05        

(p < 0.05) 
 

อาชีพ 
สมมติฐานท่ี 2.5 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  
H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั 
H1e: สมาชิกชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.5 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ   F- 
Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มอาชีพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มอาชีพใดบา้งท่ีมี
ค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  
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ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ 
โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมีค่า
เท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 
ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากันท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมในแต่ละอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
พบวา่ ค่า Sig.เท่ากบั 0.008 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือระดบัอาชีพของสมาชิกในชุมชนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.28 

ต่อไปผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดบั
อาชีพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) เพื่อหาวา่กลุ่มอาชีพใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
ตารางที ่4.28 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ด้านสังคมวฒันธรรมของแต่ละระดับอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ     
F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านสังคมวฒันธรรม 

Between 
Groups 

1.822 
 

27.120 
 

28.942 

5 
 

239 
 

244 

.364 
 

.113 
 
 

3.212 
 
 
 
 

.008 

Within 
Groups 

Total 
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ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มอาชีพ
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-
Significant Different (LSD) พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มช่วงอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพคา้ขาย คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่ม
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพรับจา้ง คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/
นักศึกษากบักลุ่มอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น และคู่ท่ีส่ีได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจกบักลุ่มอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น ดงัตารางท่ี 4.29 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มอาชีพคา้ขาย อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.082 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มอาชีพรับจา้ง อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.091 

คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.157 

คู่ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.050 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.170 
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ตารางที ่4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วงระดับ
อาชีพ x  

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/

รัฐวสิาหกจิ 

ค้าขาย/
ธุรกจิ
ส่วนตัว 

เกษตรกร รับจ้าง 
แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3.75  
.127 

(.534) 
.082** 
(.004) 

.105 
(.285) 

.091** 
(.003) 

.157** 
(.009) 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.67   
.105 

(.132) 
.124 

(.788) 
.112 

(.080) 
.170* 
(.050) 

ค้าขาย/ 
ธุรกจิส่วนตัว 

3.51    
.077 

(.104) 
.056 

(.495) 
.140 

(.207) 

เกษตรกร 3.64     
.086 

(.059) 
.155 

(.051) 

รับจ้าง 3.48      
.145 

(.341) 
แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

3.34       

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01), * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       

(p < 0.05) 
 

รายได ้
สมมติฐานท่ี 2.6 สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  
H0f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
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H1f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.6 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายได ้โดยใชค้่าสถิติ  F- 
Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มรายไดท่ี้มีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้จิยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวเิคราะห์หาวา่กลุ่มระดบัรายไดใ้ดบา้งท่ี
มีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
รายได ้โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
รายไดมี้ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายได้มีค่าไม่เท่ากันก็จะใช้ค่าสถิติ 
Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากันท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจในแต่ละรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ 
ค่า Sig.เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ ช่วงระดบัรายไดข้องสมาชิกในชุมชนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ดงัตารางท่ี 4.30 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดบัรายได้
ใดบา้ง ท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มอาชีพใดบา้งท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.30 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมของแต่ละช่วงระดบัรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ                            
F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านสังคมวฒันธรรม 

Between 
Groups 

2.204 
 

26.738 
 

28.942 

4 
 

240 
 

244 

.551 
 

.111 
 
 

4.947 
 
 
 
 

.001 

Within 
Groups 

Total 
 

ขั้นตอนท่ี 2 จึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มระดับ
รายไดใ้ดบา้ง ท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได้ โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 6 คู่ ท่ีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากว่า 
0.05 คู่แรก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้5,000 – 
10,000 บาท คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้
10,001 - 15,000 บาท คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่ม
ระดบัรายได ้15,001 - 20,000 บาท คู่ท่ีส่ีไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท 
กบักลุ่มระดบัรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป คู่ท่ีห้า ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได ้
5,000 – 10,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้10,001 – 15,000 บาท และคู่ท่ีหก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชน
กลุ่มระดบัรายได ้10,001 – 15,000 บาท กบัระดบัรายไดม้ากกว่า 20,001 บาท ข้ึนไป ดงัตารางท่ี 
4.31 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มอาชีพระดบัรายได ้
5,000 – 10,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.098 
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คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดับรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มระดบัรายได ้10,001 -
15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และ
มีค่าต่างเท่ากบั 0.091 

คู่ท่ีสาม สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดับรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มระดบัรายได ้15,001 -
20,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และ
มีค่าต่างเท่ากบั 0.091 

คู่ท่ีส่ี สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มระดบัรายไดม้ากกว่า 20,001 
บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.000 
และมีค่าต่างเท่ากบั 0.109 

คู่ท่ีห้า สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได ้ 5,000 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มระดบัรายได ้10,001 – 
15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และ
มีค่าต่างเท่ากบั 0.055 

คู่ท่ีหก สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได ้ 5,000 – 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มระดบัรายไดม้ากกวา่ 
20,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.026 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.026 
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ตารางที ่4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได ้
โดยใชค้่าสถิติ  Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 

กลุ่มช่วงระดับ
รายได้ x  

ต ่ากว่า 
5,000 บาท 

5,000 – 
10,000 บาท 

10,001 – 
15,000 บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,001  
ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 5,000 
บาท 

3.84  
.098* 
(.022) 

.091** 
(.000) 

.103** 
(.001) 

.109** 
(.000) 

5,000 – 10,000 
บาท 

3.62   
.055* 
(.037) 

.073 
(.110) 

.082* 
(.026) 

10,001 – 
15,000 บาท 

3.51    
.064 

(.974) 
.074 

(.362) 
15,001 – 

20,000 บาท 
3.50     

.088 
(.459) 

มากกว่า 
20,001 ขึน้ไป 

3.43      

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01), * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ภูมิลาํเนาเดิม 
สมมติฐานท่ี 2.7 สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมแตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  
H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั  
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2.7 จะใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างๆ โดยใช้
ค่าสถิติ F-Test และถา้หากผลการทดสอบพบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมท่ีมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หา
วา่กลุ่มภูมิลาํเนาเดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ภูมิลาํเนาเดิม โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความ
แปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิก
ในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมมีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมมีค่าไม่
เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ   F-Test 
พบวา่ ค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ ช่วงระดบัภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชนแตกต่าง
กนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.32 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มภูมิลาํเนาเดิม
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) สําหรับหากลุ่มภูมิลาํเนาเดิมใดท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.32 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

10.486 
 

18.456 
 

28.942 

5 
 

239 
 

244 

2.097 
 

.077 
 
 

27.157 
 
 
 
 

.000 

Within 
Groups 

Total 
 

ขั้นตอนท่ี 2 จึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มภูมิลาํเนา
เดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมโดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากว่า 
0.01 คู่แรก ได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคใต ้และคู่ท่ีสอง 
ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัตารางท่ี 4.33 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มภูมิลาํเนาภาคใต ้อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 0.199 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม แตกต่างจากกลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.038 
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ตารางที ่4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิม
โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง

ภูมิล าเนาเดิม 
x  ภาค

กลาง 
ภาค

ตะวนัตก 
ภาค

ตะวนัออก 
ภาค

ตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ฉะเชิง 
เทรา 

ภาคกลาง 3.85  
.199 

(.759) 
.199 
(080) 

.199 
(.174) 

.199** 
(.005) 

.038** 
(.000) 

ภาคตะวนัตก 3.78   
.277 

(.299) 
.277 

(.449) 
.277 

(.073) 
.197 

(.052) 

ภาคตะวนัออก 3.50    
.277 

(.777) 
.277 

(.449) 
.197 

(.627) 
ภาค

ตะวนัออกเฉียง
เหนือ 

3.57     
.277 

(.299) 
.197 

(.377) 

ภาคใต้ 3.28      
.197 

(.564) 

ฉะเชิงเทรา 3.40       

 
หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01, (p < 0.01) 
 

4.5.3 สมมติฐานที ่3  
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้และภูมิลาํเนาเดิมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม กบัการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพและภูมิลาํเนาเดิมต่างกนั
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จะรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั เท่ากบัยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1c) และ (H1g) ในขณะท่ีวา่สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้างกนัจะมีระดบัการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่าง
กนั เท่ากบัยอมรับสมมติหลกั (H0a),  (H0b), (H0d), (H0e), และ (H0f) ตามตารางท่ี 4.34 ซ่ึงจะสรุปผล
การทดลองสมมติฐาน และจะอธิบายผลการวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.34 ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลกบัการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

1. เพศกบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
     H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

2. อายุกบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั  
     H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

3. สถานภาพกบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
     H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
ปฏิเสธ 

 
ยอมรับ 

 

4. ระดับการศึกษากบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีการรับ รู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั 
     H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีการรับ รู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 
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ตารางที ่4.34  (ต่อ) 
 

ตัวแปรในการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

One-Way ANOVA 

5. อาชีพกบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
     H1e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

6. รายได้กบัด้านส่ิงแวดล้อม 
      H0f:สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
      H1f:: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

7. ภูมิล าเนาเดิมกบัด้านส่ิงแวดล้อม 
     H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
     H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

 
ปฎิเสธ 

 
ยอมรับ 

 
เพศ 
สมมติฐานท่ี 3.1 สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั 
H0a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
H1a: สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
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สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ Independent t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสําคญั
ทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่าพบวา่ค่า Sig.เท่ากบั 0.286 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 กล่าวคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงเลือกใชค้่า t-test ในช่อง Equal Variances 
Assumed ท่ีมีค่าเท่ากบั -.122 ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีค่าความแปรปรวน
ท่ีของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคือ สมาชิกในชุมชนเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัตารางท่ี 4.35 
 
ตารางที ่4.35 การทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
 

 
อาย ุ
สมมติฐานท่ี 3.2 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
H0b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
H1b: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.2 จะใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐานประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรม 

Mean S.D. t F Sig 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 

3.36 
3.36 

 
.290 
.322 

-.122 
 

1.146 .286 
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ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใช้ค่าสถิติ        
F-Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มช่วงอายุท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มช่วงอายุใดบา้งท่ีมี
ค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วง
อาย ุโดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุมี
ค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 
Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอายุ โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า Sig. เท่ากบั 
.061 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัวา่ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตาราง
ท่ี 4.36 
 
ตารางที ่4.36 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงอาย ุโดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

Between 
Groups 

.970 
 

21.603 
 

22.573 

5 
 

239 
 

244 

.194 
 

.090 
 
 

2.147 
 
 
 

 

.061 

Within 
Groups 
Total 
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สถานภาพ 
สมมติฐานท่ี 3.3 สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
H0c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
H1c: สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.3 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ    F- 
Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มสถานภาพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผูว้จิยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวเิคราะห์หาวา่กลุ่มสถานภาพใดบา้งท่ีมี
ค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
สถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
สถานภาพมีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดล้อมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใช้ค่าสถิติ 
Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.013 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงั
ตารางท่ี 4.37 
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ตารางที ่4.37 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

.990 
 

21.583 
 

22.573 

3 
 

241 
 

244 

.330 
 

.090 
 
 

3.686 
 
 
 
 

.013 

Within 
Groups 

Total 

 
ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม

สถานภาพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ
Fisher's Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) พบวา่มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
คู่ท่ีหน่ึง สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพสมรส และคู่ท่ีสอง ไดแ้ก่ สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มสถานภาพสมรสกบักลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู ่ดงัตารางท่ี 4.38 

สรุปคือคู่แรก สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างจากกลุ่มสถานภาพสมรสอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั .039 

คู่ท่ีสอง สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างจากกลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู่ อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่าต่างเท่ากบั .136 
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ตารางที ่4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมเป็นรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพ โดย
ใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง
สถานภาพ x  โสด สมรส แยกกนัอยู่ 

หม้าย 
/หย่าร้าง 

โสด 3.42  
.039** 
(.007) 

.137 
(.172) 

.137 
(.768) 

สมรส 3.31   
.136* 
(.030) 

.136 
(.614) 

แยกกนัอยู่ 3.61    
.189 

(.228) 

หม้าย/หย่าร้าง 3.38     

 
หมายเหตุ: **มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01), * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05        

(p < 0.05) 
 

ระดบัการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 3.4 สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
H0d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
H1d: สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.4 จะใชค้่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้
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ค่าสถิติ F-Test และถา้หากผลการทดสอบพบวา่อยา่งนอ้ยมีหน่ึงกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่ม
ระดบัการศึกษาใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบั
การศึกษา โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ระดบัการศึกษามีค่าเท่ากัน แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษามีค่าไม่เท่ากนัก็จะ
ใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.272 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.39 
 
ตารางที ่4.39 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัการศึกษาโดยใชค้่าสถิติ F-Test 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา
ด้านส่ิงแวดล้อม 

Between 
Groups 

.589 
 

21.984 
 

22.573 

3 
 

239 
 

244 

.118 
 

.092 
 
 

1.282 
 
 
 
 

.272 

Within 
Groups 

Total 
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อาชีพ 
สมมติฐานท่ี 3.5 สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
H0e: สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
H1e: สมาชิกชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.5 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ F-Testและ
ถ้าหากผลการทดสอบพบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มอาชีพท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดล้อมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มอาชีพใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ 
โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมีค่า
เท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพมีค่าไม่เท่ากนัก็จะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 
ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มในแต่ละอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบวา่ ค่า Sig.
เท่ากบั 0.378 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือระดบัอาชีพของสมาชิกในชุมชนต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงั
ตารางท่ี 4.40 
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ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละระดบัอาชีพของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

Between 
Groups 

0.494 
 

22.079 
 

22.573 

5 
 

239 
 

244 

.099 
 

.092 
 
 

1.070 
 
 
 
 

.378 

Within 
Groups 

Total 

 
รายได ้
สมมติฐานท่ี 3.6 สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
H0f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
H1f: สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.6 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายได ้โดยใชค้่าสถิติ F-Test 
และถา้หากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 2 พบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มรายไดท่ี้มีค่าเฉล่ียการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาวา่กลุ่มระดบั
รายไดใ้ดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
รายได ้โดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายได้
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มีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มรายไดมี้ค่าไม่เท่ากนัก็จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test 
ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มในแต่ละรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ F-Testพบว่า ค่า Sig.
เท่ากบั 0.278 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ ช่วงระดบัรายไดข้องสมาชิกในชุมชนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.41 
 
ตารางที ่4.41 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละช่วงระดบัรายไดข้องสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ F-
Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

Between 
Groups 

0.472 
 

22.101 
 

22.573 

4 
 

240 
 

244 

.118 
 

.092 
 
 

1.281 
 
 
 
 

.278 

Within 
Groups 

Total 
 

ภูมิลาํเนาเดิม 
สมมติฐานท่ี 3.7 สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมแตกต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
H0g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
H1g: สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั  
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 3.7 จะใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิม โดยใช้ค่าสถิติ F-
Test และถ้าหากผลการทดสอบพบว่าอย่างน้อยมีหน่ึงกลุ่มภูมิลําเนาเดิมท่ีมีค่าเฉล่ียการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม
ภูมิลาํเนาเดิมใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนั  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างสมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ภูมิลาํเนาเดิม โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีค่าความ
แปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกใน
ชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมมีค่าเท่ากนั แต่หากในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนของการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมมีค่าไม่เท่ากนัก็
จะใชค้่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ค่าสถิติ F-Test พบว่า ค่า 
Sig.เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)กล่าวคือ ช่วงระดบัภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชนแตกต่างกนัมีผลต่อ
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.42 

ดงันั้นจะทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มภูมิลาํเนาเดิม
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชส้ถิติ Fisher's 
Least-Significant Different (LSD) เพื่อหาว่ากลุ่มภูมิลาํเนาเดิมใดท่ีมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความเท่ากนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ละภูมิลาํเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน โดยใชค้่าสถิติ F-Test 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Sig. 

ผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วเชิงศาสนา 

ด้านเศรษฐกจิ 

Between 
Groups 

1.342 
 

21.231 
 

22.573 

5 
 

239 
 

244 

0.268 
 

0.089 
 
 

3.021 
 
 
 
 

.012 

Within 
Groups 

Total 
 

ขั้นตอนท่ี 2 จึงเป็นการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวเิคราะห์หาวา่กลุ่มภูมิลาํเนา
ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใช้สถิติFisher's 
Least–Significant Different (LSD) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมโดยใชค้่าสถิติ Fisher's Least-
Significant Different (LSD) พบวา่มี 1 คู่ ท่ีค่า Sig ของผลการทดสอบมีค่าตํ่ากวา่ 0.01 หน่ึงคู่ ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ดงัตารางท่ี 4.43 

สรุปคือคู่หน่ึง สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลาง มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างจากกลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 และมีค่าต่างเท่ากบั 
0.049 
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ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นรายคู่ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาเดิมโดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least-Significant Different (LSD) 

 
กลุ่มช่วง
ภูมลิ าเนาเดมิ 

x  ภาคกลาง ภาค
ตะวนัตก 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออกเ
ฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ฉะเชิง 
เทรา 

ภาคกลาง 3.85  
.213 
(.177) 

.213 
(.750) 

.213 
(.855) 

.213 
(.880) 

.041** 
(.000) 

ภาคตะวนัตก 3.78   
.298 
(.232) 

.298 
(.402) 

.298 
(.282) 

.212 
(.516) 

ภาคตะวนัออก 3.50    
.298 
(.720) 

.298 
(.905) 

.212 
(.302) 

ภาค
ตะวนัออกเฉียง
เหนือ 

3.57     
.298 
(.811) 

.212 
(.598) 

ภาคใต ้ 3.28      
.212 
(.388) 

ฉะเชิงเทรา 3.40       
 
หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p < 0.01)       
 

4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนั 

ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม มีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
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ศาสนาด้านเศรษฐกิจแตกต่างกนั โดยผลการทดสอบพบว่า สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิลาํเนาต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ด้านเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือมีการนาํมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตาม
วธีิการของ LSD จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ด้านเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ มี 3 คู่ ท่ีค่า Sig มีค่าตํ่ากวา่ 0.01  
ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี คู่ท่ีสองไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ  21 – 30 ปีกบั
กลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 ปี และคู่ท่ีสามไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ 21 - 30 ปีกบักลุ่มช่วงอายุ 51 – 50 ปี โดย
กลุ่มช่วงอายุ 21- 30 ปี มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจสูงท่ีสุด และ
กลุ่มช่วงอาย ุ61 ปี ข้ึนไป มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุด 

2) สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้าน
เศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ มี 1 คู่ ท่ีค่า Sig มีค่าตํ่ากวา่ 0.01 คือ สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มช่วงสถานภาพโสดกับกลุ่มสถานภาพสมรส โดยกลุ่มสถานภาพโสดการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจสูงท่ีสุด และกลุ่มสถานภาพสมรสมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุด 

3) สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ มี 7 คู่ ท่ีค่า Sig ตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คู่ท่ีสอง ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัการศึกษาปวช./ปวส./อนุปริญญา คู่
ท่ีส่ี ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี คู่ท่ีห้า ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ คู่ท่ีหก ไดแ้ก่ 
สมาชิกในชุมชนกลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี และคู่สุดทา้ย 
ไดแ้ก่ สมาชิกในกลุ่มช่วงระดบัการศึกษาปวช./ปวส./อนุปริญญากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี โดย
กลุ่มระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจสูง
ท่ีสด และกลุ่มระดบัประถมศึกษามีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ
นอ้ยท่ีสุด 
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4) สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
เศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และทาํการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD พบวา่ มี 5 คู่ ท่ีค่า Sig มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นักศึกษากบักลุ่มอาชีพรับจา้ง คู่ท่ีสองได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่ม
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักบักลุ่มอาชีพเกษตรกร และคู่ท่ีส่ีไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร
กับกลุ่มอาชีพรับจ้าง และคู่สุดท้าย ได้แก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกรกับกลุ่มอาชีพ
แม่บา้น/พ่อบา้น โดยกลุ่มอาชีพเกษตรกรมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้าน
เศรษฐกิจสูงท่ีสุด และกลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อแมา้นมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
นอ้ยเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุด 

5) สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig มีค่าตํ่ากว่า 0.05
ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคตะวนัตก คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิก
ในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคใต ้และคู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่ม
ภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจสูงท่ีสุด และกลุ่มภูมิลาํเนาภาคใตมี้การรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสด 

ในขณะท่ีสมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศและรายได้ต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจไม่แตกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.44 
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ตารางที ่4.44  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว ด้านเศรษฐกจิ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

เพศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 
อายุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
ระดับการศึกษา สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

อาชีพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
รายได้ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

ภูมิล าเนาเดิม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลําเนาเดิม มีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยผลการทดสอบพบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมิลาํเนาเดิม ต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือมีการนาํมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวธีิการของ LSD ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุปคือสมาชิกในชุมชน
เพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในดา้นสังคมวฒันธรรม
แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม
มากกวา่เพศชาย 

2) สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ มี 6 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากวา่ 0.01 
ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงกลุ่มอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 31 – 40  ปี คู่ท่ีสองไดแ้ก่ กลุ่มช่วงกลุ่มอายุ
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นอ้ยกวา่ 20 ปี กบักลุ่มช่วงอาย ุ41 – 50 ปี คู่ท่ีสามไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี กบักลุ่มช่วงอาย ุ
51 – 60 ปี คู่ท่ีส่ี ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอาย ุ21 – 30 ปี กบักลุ่มช่วงอาย ุ31 – 40 ปี คู่ท่ีหา้ ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอาย ุ
21 – 30 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 41 – 50 ปี และคู่ท่ีหก ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบักลุ่มช่วงอายุ 51 
– 60 ปี โดยกลุ่มช่วยอายุ 21 – 30 ปี มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคม
วฒันธรรมสูงท่ีสุด และกลุ่มช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป มีการรับรู้ผกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นสังคมวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด 

3) สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นสังคม
วฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และทาํการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหา
ความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ คู่ท่ี
หน่ึง กลุ่มช่วงสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพสมรส และคู่ท่ีสอง ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพโสดกบั
กลุ่มสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง โดยกลุ่มช่วงสถานภาพโสดมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมสูงท่ีสุด  และกลุ่มสถานภาพสมรสมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด 

4) สมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการ
เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig.     
มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ กลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากบักลุ่มช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คู่ท่ีสอง 
ได้แก่ กลุ่มช่วงระดบัประถมศึกษากับกลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี คู่ท่ีสาม ได้แก่ กลุ่มช่วงระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นกับกลุ่มช่วงระดับปริญญาตรี และคู่ท่ีส่ี ได้แก่ กลุ่มช่วงระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญากบักลุ่มช่วงระดบัปริญญาตรี โดยกลุ่มช่วงปริญญาโทหรือสูงกวา่มีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมสูงท่ีสุด และกลุ่มระดบัประถมศึกษามีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด 

5) สมาชิกชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้าน
สังคมวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่มี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 
ได้แก่ กลุ่มช่วงอาชีพนักเรียน/นักศึกษากบักลุ่มอาชีพคา้ขาย คู่ท่ีสองได้แก่ กลุ่มอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพรับจา้ง คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษากบักลุ่มอาชีพพ่อบา้น/
แม่บา้น และคู่ท่ีส่ีไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น โดยกลุ่ม
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมสูง
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ท่ีสุด และกลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นมีการรับร้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคม
วฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด 

6) สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่มี 6 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากวา่ 0.05     
คู่แรก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้5,000 – 
10,000 บาท คู่ท่ีสองไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้
10,001 - 15,000 บาท คู่ท่ีสาม ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทกบักลุ่ม
ระดบัรายได ้15,001 - 20,000 บาท คู่ท่ีส่ีไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท 
กบักลุ่มระดบัรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป คู่ท่ีห้า ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มระดบัรายได ้
5,000 – 10,000 บาทกบักลุ่มระดบัรายได ้10,001 – 15,000 บาท และคู่ท่ีหก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชน
กลุ่มระดบัรายได ้10,001 – 15,000 บาท กบัระดบัรายไดม้ากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไปโดยกลุ่มระดบั
รายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมสูง
ท่ีสุด และกลุ่มระดบัรายได ้มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ดา้นวฒันธรรมนอ้ยท่่ีสุด 

7) สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการ
เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. มี
ค่าตํ่ากวา่ 0.01 คู่แรก ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาภาคใต ้และคู่
ท่ีสอง ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกลุ่ม
ภูมิลาํเนาเดิมภาคกลางมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคมวฒันธรรมสูง
ท่ีสุด และกลุ่มภูมิลําเนาภาคใต้มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสังคม
วฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.45 
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ตารางที ่4.45 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว ด้านสังคมวฒันธรรม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

เพศ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 
อายุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
ระดับการศึกษา สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

อาชีพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
รายได้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 

ภูมิล าเนาเดิม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One Way ANOVA 
 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิลาํเนาเดิม แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลําเนาเดิม มีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านส่ิงแวดล้อมแตกต่างกนั โดยผลการทดสอบพบว่า สมาชิกในชุมชนท่ีมี
สถานภาพและภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้าน
สังคมวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และทาํการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบ
หาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD พบวา่ มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 ไดแ้ก่ คู่ท่ี
หน่ึง สมาชิกในชุมชนกลุ่มสถานภาพโสดกบักลุ่มสถานภาพสมรส และคู่ท่ีสอง ไดแ้ก่ สมาชิกใน
ชุมชนกลุ่มสถานภาพสมรสกบักลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู ่ โดยกลุ่มสถานภาพแยกกนัอยูมี่การรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มสภานภาพสมรสมี
การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด 

2) สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และทาํการเปรียบเทียบ
เพื่อทดสอบหาความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่มี 1 คู่ ท่ีค่า Sig. มีค่าตํ่ากว่า 
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0.01 หน่ึงคู่ ไดแ้ก่ สมาชิกในชุมชนกลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางกบักลุ่มภูมิลาํเนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย
กลุ่มภูมิลาํเนาภาคกลางมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุด 
และกลุ่มภูมิลาํเนาภาคใตมี้การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

ในขณะท่ีสมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนัมีผลต่อการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.46 
 
ตารางที ่4.46 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 

เพศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Independent t-test 

อายุ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 
สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 

ระดับการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 
อาชีพ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 
รายได้ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 

ภูมิล าเนาเดิม สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน One-Way ANOVA 
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บทที ่5 

 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทน า 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลสรุปของการดาํเนินงานวจิยัและการอภิปรายผล ซ่ึงงานวจิยัคร้ังน้ีเป็น
การประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เพื่อพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้รูปแบบการ
วิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกในชุมชนวดัสมานรัตนาราม ประกอบไป
ดว้ย ผูป้ระกอบการ เจา้หน้าท่ีวดั และชาวบา้น จาํนวน 245 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก อีกทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอถึงข้อเสนอแนะท่ีผูว้ิจยัมีต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสามารถนาํไปต่อยอดงานวจิยัคร้ังต่อไป 

งานวิจยัมีวตัถุประสงค์การศึกษาดังต่อไปน้ี 1) เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม       
2) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 3) เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา
อยา่งย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงต่อไปในบทน้ีจะอธิบายถึงส่วนท่ี 5.2) 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล และ 5.3) ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา  
 

5.2 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

การวิจัยเร่ืองการรับรู้ของประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน 
กรณีศึกษา: วดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 245 คน 
สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัตวัของผูท่ี้อาศยัในชุมชน พบว่า สมาชิกในชุมชนวดั
สมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีจาํนวน 139 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 
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57 มีอายุในช่วง 21 – 30 ปี โดยมีจาํนวน 89 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 36 มีสถานภาพสมรส โดยมี
จาํนวน 142 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 58 มีระดบัการศึกษาระดบัป.ว.ช/ ป.ว.ส/อนุปริญญาโดยมีจาํนวน 
68 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 28 มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีจาํนวน 139 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 57 
มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 - 15,000 บาทโดยมีจาํนวน 121 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 49 และมี
ภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีจาํนวน 162 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 66.1   

ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา พบวา่ สมาชิกใน
ชุมชนวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการรับรู้ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยูใ่นเชิงบวก 
อาจกล่าวไดว้า่สมาชิกในชุมชนจะมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุดในดา้นเศรษฐกิจ 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสังคมวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้
ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในแต่ละดา้น ดงัน้ีต่อไปน้ี 

ประการแรก ดา้นเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวด้านเศรษฐกิจอยู่ในเชิงลบ ซ่ึงสมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุดคือ ราคาบา้นและท่ีดินสูงข้ึน อนัดบั 2 ราคาสินคา้อุปโภคบริโภค
สูงข้ึน และอนัดบั 3 การขยายตวัของผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คือ ภาวะค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  

ประการท่ีสอง ดา้นสังคมวฒันธรรม จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านสังคมวฒันธรรมอยู่ในเชิงบวก ซ่ึงสมาชิกในชุมชนมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ การท่องเท่ียวช่วยยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่ม
คุณภาพชีวติของชุมชนให้ดีข้ึน อนัดบั 2 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคทาํให้พื้นท่ี
ของชุมชนมีความเจริญมากข้ึน และอนัดบั 3 คนในชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักท่องเท่ียว 
ในขณะท่ีผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด คือ คนในชุมชนไม่เคล่ือนยา้ยถ่ิน
ฐานออกนอกพื้นท่ี 

ประการท่ีสาม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาพบวา่ สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มอยู่ในเชิงบวก ซ่ึงสมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ ภายในพื้นท่ีวดัมีการจดัระเบียบร้านคา้/ร้านอาหารก่อให้เกิดทศันียภาพท่ี
สวยงาม อนัดบั 2 คนในชุมชนตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
และอนัดบั 3 ส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมีความกลมกลืนกบับริบทวดั ในขณะท่ี
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดคือ ไม่ก่อเกิดปัญหาคุณภาพนํ้ าเสียในแม่นํ้ า
บางปะกง  
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สรุปไดว้่า จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนามีทั้งผลดีและผลเสียใน
แต่ละดา้น ซ่ึงเห็นดว้ยกบัสุธาทิพย ์ เข็มน้อย (2554) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่การท่องเท่ียวมีผลกระทบ
ต่อชุมชนทั้งในดา้นบวกและลบ ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทาํใหเ้กิดปัญหา
ความแออดัของการคมนาคม มลพิษทางเสียงและอากาศ แต่มีส่วนทาํให้มีการปรับปรุงพื้นท่ีและ
สาธารณูปโภคในชุมชนดีข้ึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดการจา้งงานในชุมชน ไม่ตอ้งไปหา
งานนอกชุมชน ส่วนในผลกระทบทางสังคม การท่องเท่ียวก่อให้เกิดทั้งความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ในชุมชน เช่น มีความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนั มีการเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวใน
การขายสินคา้และการให้บริการ และผลกระทบทางวฒันธรรม ทาํให้กระตุน้ให้เกิดการอนุรักษ์
วฒันธรรมและความรู้สึกภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

ผลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
วดัสมานรัตนาราม จากการสอบถามพูดคุยและตอบแบบสอบถามพบว่าสมาชิกในชุมชนไดต้อบ
แบบสอบถามในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมีทั้งหมด 3 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก ดา้นสภาพกายภาพของพื้นท่ีวดั พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุดคือ การเพิ่มท่ีทิ้งขยะในบริเวณวดัให้มากข้ึน
เน่ืองจากบริเวณวดัมีท่ีทิ้งขยะนอ้ยมาก ซ่ึงบริเวณรอบนอกของวดัก็ยงัมีขยะอยูต่ามขา้งทาง อีกทั้งมี
ความต้องการให้หน่วยงานท่ีดูแลช่วยรณรงค์การเก็บขยะในบริเวณวดัและข้างทางเพื่อให้วดัดู
สะอาดมากยิ่งข้ึน รองลงมาคือการเพิ่มทางเดินเทา้และหลงัคาคุมกนัแดดเพื่อเช่ือมต่อการเดินไป
สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากแต่ละสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ระหวา่งองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวย
สุขกบัพระพรหม เจา้แม่กวนอิมปางประทานบุตร หรือพระราหู จะอยูไ่กลกนัและไม่มีหลงัคาคุมกนั
แดด ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีทั้งเด็กและผูสู้งอายมุากราบสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะ
ช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์รองลงมาคือ การปรับปรุงทางเขา้วดัให้สวยงามและมีความโดดเด่นสะดุด
ตานกัท่องเท่ียวมากข้ึน จากการสอบถามพูดคุยพบว่าอยากให้มีการตกแต่งบริเวณทางเขา้วดัให้มี
ความสวยงามและมีเอกลกัษณ์มากข้ึนเพื่อเป็นท่ีจดจาํของนกัท่องเท่ียวเพราะถา้ไม่รู้จกัเส้นทางก็จะ
ขบัรถเลยทางเขา้วดั และสุดทา้ยคือการปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถไม่ให้มีฝุ่ นละอองลอยเขา้มาบริเวณ
ร้านคา้ เน่ืองจากพื้นท่ีจอดรถดา้นขา้งวดัส่วนหน่ึงจะเป็นพื้นดินซ่ึงทาํให้เกิดฝุ่ นละอองลอยเขา้มา
บริเวณร้านคา้ดา้นหน้าซ่ึงทาํให้ผูค้นส่วนใหญ่จะเดินเท่ียวตลาดโซนดา้นในริมแม่นํ้ ามากกวา่โซน
ดา้นนอก 

ประการท่ีสอง ดา้นบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุดคือ การจดัระเบียบร้านคา้ไม่ให้ขายสินคา้ท่ี



141 

ซํ้ ากนัมากนกั จากการสอบถามพูดคุยกบัผูป้ระกอบการพบวา่ส่วนใหญ่มีสินคา้หรืออาหารท่ีขายซํ้ า
กนั เช่น ลูกช้ินยา่ง หมูป้ิง ขนม และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ซ่ึงผูป้ระกอบการแนะนาํอยากให้ขายสินคา้หรือ
อาหารให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อลดการแข่งขนันอ้ยลง รองลงมาคือ การทาํป้ายแผนท่ีบอก
เส้นทางแต่ละจุดในการเดินไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช้ดัเจน เน่ืองจากบริเวณวดัมีพื้นท่ีกวา้ง ซ่ึงจะ
มีป้ายบอกทางเฉพาะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทาํให้คนส่วนใหญ่มีความสับสนในการไหวส้ักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิในแต่ละจุด ควรจะมีคู่มือแก่นกัท่องเท่ียวเพื่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเพราะวดัสมานรัตนาราม
มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือท่ีนบัถือมากมายอาจทาํให้ผูท่ี้เดินทางมาสักการะมีความสับสน และ
สุดทา้ยคือการปรับปรุงหอ้งนํ้าใหส้ะอาดและมีความทนัสมยัมากข้ึน  

ประการท่ีสาม  ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ี พบว่าความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุดคือ การจดัอบรมพนกังาน
ของวดัท่ีอยูป่ระจาํจุดต่างๆใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพนกังานของวดัพูดจาไม่ค่อยสุภาพ 
พูดจาไม่คอยเพราะ ควรจะมีการจดัอบรมพนักงานให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับนักท่องเท่ียว 
รองลงมาคือ พนกังานของวดัสามารถแนะนาํนกัท่องเท่ียวตามแต่ละจุดสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิได ้เพื่อเป็น
ขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์วดัให้นกัท่องเท่ียว
สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวและทวัร์ 9 วดัส่วนใหญ่
จะเดินทางมาในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดยาว ซ่ึงวนัธรรมดาคนจะน้อยลงมากท่ีสุด
ในช่วงกลางเดือน ความตอ้งการของชาวบา้นอยากให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาอย่างต่อเน่ืองและ
สุดท้ายคือการมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการทั้งคนในพื้นท่ีและคนนอกพื้นท่ีท่ีเขา้มาคา้ขายในตลาดบริเวณวดัมีจาํนวนมาก แต่ละ
โซนจึงมีราคาสินคา้และคุณภาพไม่เท่ากนั ซ่ึงพบวา่มีราคาแพงกวา่ร้านปกติทัว่ไป เช่น ราคาอาหาร
ต่อจานจะอยูร่าคาประมาณ 40 – 50 บาท และไม่ค่อยสะอาด เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยได้นําผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เ ก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลจากการสํารวจแบบสอบถาม ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะอภิปรายผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งัน้ี 

 
5.2.1 วตัถุประสงค์ข้อที ่1  
เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
จากผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ของชุมชนท่ีมีต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาใน

ภาพรวมอยู่ในเชิงบวก ได้แก่ ด้านสังคมวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีผลกระทบ
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ทางดา้นเศรษฐกิจจะมีผลกระทบค่อยขา้งอยูใ่นเชิงลบ โดยผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีวดัสมานรัตนารามนั้น มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นเศรษฐกิจ จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า 
คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจอยู่ในเชิงลบมากท่ีสุดคือ ราคา
บา้นและท่ีดินสูงข้ึน ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคสูงข้ึน และการขยายตวัของผูป้ระกอบการเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากในอดีตพื้นท่ีโดยล้อมวดัสมานรัตนาราม ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การเล้ียงปลา ฯลฯ พื้นท่ีวา่งเปล่าบริเวณวดัจึงไม่ค่อยมีราคา แต่ใน
ปัจจุบนัพื้นท่ีโดยลอ้มวดัมีมูลค่าเพิ่มข้ึนสูง ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรก็หันมาประกอบอาชีพ
คา้ขาย ซ่ึงชาวเกษตรกรสามารถนาํผลผลิตเช่นผกัหรือผลไมต้ามฤดูกาลมาขายในวดั แต่ในระยะ
หลงัเร่ิมมีผูป้ระกอบการทั้งคนในพื้นท่ีเองและคนนอกพื้นท่ีเขา้มาคา้ขายเป็นจาํนวน ทาํให้เกิดการ
แข่งขนัประกอบอาชีพกนัมากข้ึน ตามท่ี Pearce (1987) กล่าวไวว้า่ การท่องเท่ียวมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
คนและสถานท่ีท่ีสําคญัอย่างมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาย่อมมี
ผลกระทบทางลบเกิดข้ึน ซ่ึงควรท่ีจะทาํใหล้ดนอ้ยลงและตอ้งอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Navarat Anansitthichock (2010) ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการพฒันาการ
ท่องเท่ียว พบว่า ชุมชนสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี มีรับรู้ถึงผลดีทางด้านการลงทุนในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น ส่ิงก่อสร้างอาคาร ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ฯลฯ อีกทั้งยงัเพิ่มโอกาส
ในการจา้งงานและก่อให้เกิดกระจายรายไดไ้ปสู่คนในชุมชน แต่ในทางกลบักนัผลเสียท่ีตาม ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีเปล่าหรือบา้นพกัอาศยัมีราคาสูงข้ึน การว่างงานในช่วงหมดฤดูกาลท่องเท่ียว และการใช้จ่าย
ของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลให้ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงอาจสรุปผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านเศรษฐกิจของงานวิจัยประภัสสร ผ่องใส (2556) ท่ีศึกษาถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวในวดัพระมหาเจดียช์ยัมงคลต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ร้อยเอด็ อาจกล่าวไดว้า่ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้นเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ประการแรก คือ ดา้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเกิดการขยายตวัและการหมุนเวียนธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในชุมชน เช่น การลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ี
สําคญัเกิดการจา้งงานและสร้างอาชีพใหม่ของคนในชุมชน เช่น คนงานก่อสร้าง เจา้หนา้ท่ีของ  วดั 
ฯลฯ และประการท่ีสอง คือ ดา้นปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ ราคาท่ีดินในชุมชนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจาก
การเก็งกาํไรของนายทุน อีกทั้งค่าครองชีพของคนในชุมชนเพิ่มข้ึนเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจ แต่
ในขณะเดียวกนัรายไดข้องคนในชุมชนก็เพิ่มข้ึนตามเช่นกนั และปัญหาการควบคุมราคาสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานราชการมาควบคุมราคาสินค้าในพื้นท่ี อีกทั้ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียา  บวัทองจนัทร์ (2551) ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการท่องเท่ียว
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ดา้นเศรษฐกิจ กรณีศึกษาจงัหวดักระบ่ี กล่าววา่ ผลกระทบของดา้นเศรษฐกิจสาเหตุมาจากปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนมีผลต่อการกาํหนดราคาสินคา้และบริการให้เพิ่มข้ึน ราคาท่ีดินและค่าครอง
ชีพสูงข้ึน เน่ืองจากกลุ่มผูป้ระกอบการมีอาํนาจในการกาํหนดราคาสินคา้และบริการท่ีสูงข้ึนได ้และ
ราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียว 

2) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรม จากผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า คนในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านสังคมวฒันธรรมอยู่ในเชิงบวก 
เน่ืองจากวดัสมานรัตนารามเป็นศูนยร์วมทางศาสนาของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ
ท่านพระครูปลัดสุวทัฒนพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่ีมีความประสงค์ต้องการให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาวดัเพียงแห่งเดียวสามารถนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไดค้รบทุกความเช่ือ ไดแ้ก่ 
พระพิฆเนศสีชมพูองคใ์หญ่ พระโพธิสัตวก์วนอิมปางประทานบุตร พระพรหมองคใ์หญ่ท่ีสุด พระ
บรมสารีริกธาตุบนกระทงใหญ่กลางแม่นํ้ าบางประกง และการแกปี้ชง สะเดาะเคราะห์กบัพระราหู 
ฯลฯ ซ่ึงคนในชุมชนรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวในเชิงบวกมากท่ีสุดคือ การท่องเท่ียวช่วย
ยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภคทาํให้พื้นท่ีของชุมชนมีความเจริญมากข้ึน และคนในชุมชนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัท่องเท่ียว จากการไดพู้ดคุยกบัชาวบา้นพบว่าในอดีตคนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัช่ือวดัสมานรัตนา
ราม ตั้งแต่มีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาก่อให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีข้ึนซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันาสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่คนในชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมมาประกอบอาชีพคา้ขาย บางคนไม่มีอาชีพหรือมีรายได้น้อย 
ท่านเจา้อาวาสก็ส่งเสริมอาชีพโดยการให้เขา้มาทาํงานประจาํภายในวดั เช่น เจา้หนา้ท่ีหรือผูดู้แลวดั 
คนงานก่อสร้าง ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัวิสาข์ พลอย อินสว่าง (2553) ศึกษาเร่ือง
ผลกระทบจากการพฒันาการท่องเท่ียวต่อพื้นท่ีเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี พบวา่การท่องเท่ียวเป็นการ
สร้างความเจริญให้กบัคนในชุมชนจนทาํให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึนก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างชุมชนกบันกัท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวทาํให้ชุมชนร่วมมือและมี
ความสามคัคีกนัในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน อีกทั้ง งานวิจยัของประภสัสร ผ่องใส (2556) ท่ี
ศึกษาถึงผลกระทบดา้นวฒันธรรมจากการท่องเท่ียวในวดัพระมหาเจดียช์ยัมงคลต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัร้อยเอด็ กล่าวไวว้า่ คนในทอ้งถ่ินเกิดความภาคภูมิใจวฒันธรรมของชุมชนเอง ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชน
ทอ้งถ่ิน และเห็นดว้ยกบัอญัญารัตน์ ธราวรรณ (2556) ศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม
จากการจดัการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เมืองเชียงคาน ตาํบลเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยกล่าวว่าการท่ี



144 

ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวไดเ้ห็นหรือติดต่อนกัท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย
รูปแบบ อย่างเช่น จากเดิมท่ีชาวบา้นในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้
มาในชุมชนทาํใหช้าวบา้นหนัมาประกอบอาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kausar and Nishikawa (2010) กล่าววา่ คนในชุมชนรับรู้ถึงผลกระทบดา้นดีของ
การมีส่วนร่วมพฒันาการท่องเท่ียวของวดับรม  พุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากไดพ้ฒันาความ
เป็นอยูท่ี่ดีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความภาคภูมิใจในบา้นเกิดของ
ตนเอง 

3) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านส่ิงแวดล้อมอยู่ในเชิงบวก โดยคนใน
ชุมชนรับรู้ถึงผลกระทบมากท่ีสุด คือ พื้นท่ีบริเวณวดัมีการจดัระเบียบร้านคา้/ร้านอาหารก่อให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และทํานุบํารุงโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ และส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมีความกลมกลืนกบับริบทวดั 
เน่ืองจากการไดล้งพื้นท่ีสํารวจและไดพู้ดคุยกบัคนในชุมชนพบว่าเจา้อาวาสวดัสมานรัตนารามมี
ความตระหนกัถึงการดูแลจดัระเบียบร้านคา้ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงผูป้ระกอบการทั้งคน
ในพื้นท่ีและคนนอกพื้นท่ีท่ีเขา้มาประกอบอาชีพคา้ขายมีจาํนวนมาก ตอ้งมีการดูแลร้านคา้ของ
ตนเองให้สะอาด ท่านเจา้อาวาสวดัจะให้ความสําคญัถึงการจดัการขยะ ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีปริมาณ
ขยะจาํนวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทุกวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์แต่จะมีการเก็บขยะทุกวนัเพื่อไม่ให้เกิด
มลพิษในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลใหบ้ริเวณวดัมีความสะอาดและร้านคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี อีกทั้ง 
คนในชุมชนเล็งเห็นถึงการอนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงโบราณ สถานและโบราณวตัถุ และมองวา่ส่ิงปลูก
สร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมีความกลมกลืนกบับริบทวดั เน่ืองจากในอดีตคนในชุมชน
ไม่ค่อยให้ความสําคญักบัวดัในพื้นท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู่ แต่ปัจจุบนัวดัแห่งน้ีไดเ้ป็นศูนยร์วมของคน
ในชุมชนมากข้ึน ซ่ึงมองว่าการสร้างส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสําคญัหลายความเช่ือรวมกนัอยู่ท่ีวดัแห่งเดียว 
คนในชุมชนมองว่าไม่ขดัต่อบริบทวดั ซ่ึงให้มุมมองวา่เป็นขอ้ดีท่ีผูเ้ดินทางเขา้มาในวดัสมานรัตนา
ราม สามารถไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ท่ีตนเองนบัถือไดค้รบถว้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อคนในชุมชนหลายๆ
ดา้น เห็นดว้ยกบั Navarat Anansitthichock (2010) กล่าวไวว้า่ การเพิ่มข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียว
ทาํให้เกิดการสะสมขยะ ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัการในพื้นท่ีท่ีดีเพื่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
น้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบั Andereck and Vogt (2000) ได้กล่าวถึง ผลกระทบทางลบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มไวว้่าบริเวณแหล่งท่องเท่ียวทาํให้เกิดการจราจรติดขดั ความแออดัของส่ิงอาํนวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวและปริมาณขยะท่ีมาจากนักท่องเท่ียว ทาํให้ทุกภาคส่วนตอ้งให้ความ
ร่วมมือแกปั้ญหาผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดข้ึน 
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จากการพูดคุยสอบถามเจา้หนา้ท่ีวดั สรุปไดว้่า เม่ือมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา
ภายในวดัสมานรัตนาราม นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 วดัไดรั้บการพฒันาและบูรณปฏิสังขรณ์อย่าง
ต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2552 วดักลายเป็นรู้จกัและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดจากการสร้างองคพ์ระ
พิฆเนศปางนอนเสวยสุข อีกทั้งยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลากหลายความเช่ืออีกมากมาย เช่น หลวงพ่อองค์
ดํา พระพุทธรูปประจําจังหวดั พระราหู ช้างเอราวณั พระพรหม และเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีบริการต่างๆ เช่น การล่องเรือชมแม่นํ้ าบางปะกง ร้านคา้ ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเจา้
อาวาสวดัรูปปัจจุบนัมีความประสงค์พฒันาวดัให้เป็นสถานท่ีให้พกัผอ่นหยอ่ยใจ โดยมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ร้านกาแฟ เกา้อ้ีนวด ร้านอาหารริมนํ้ า และยงัมีตลาดคา้ขาย
ตลอดทุกวนั จึงทาํให้วดัสมานรัตนารามแห่งน้ีจึงไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ
จากการท่ีไดพ้ฒันาวดัตามลาํดบั อาจกล่าวไดว้า่ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อคนในชุมชน
ถือไดว้า่เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดา้นบวกทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลกระทบดา้นลบสามารถท่ีจะหาแนวทางการจดัการหรือการป้องกนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้เน่ืองจากคนในชุมชนเองก็ตระหนกัถึงท่ีจะให้มีการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิต 
เพราะพวกเขาเหล่านั้นเห็นวา่การท่องเท่ียวไดช่้วยสร้างผลกระทบท่ีดีต่อวิถีชีวิตมากกวา่ผลกระทบ
ดา้นลบควบคู่ไปกบัความศรัทธาของศาสนาแต่ละความเช่ือ 

 
5.2.2 วตัถุประสงค์ข้อที ่2  
เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ สถานภาพ และ

ภูมิลาํเนาเดิมต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ตลอดจนด้านส่ิงแวดล้อม โดยในด้านสถานภาพพบว่า กลุ่ม
สถานภาพโสดมีการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส 
แสดงให้ว่าผูมี้ท่ีสถานภาพโสดสามารถรับรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวไดม้ากกว่าสถานภาพ
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2539: 59) พบวา่ ความแตกต่างในสถานภาพ มี
ความสําคัญต่อทางประชากรศาสตร์และส่งผลต่ออัตราเจริญเติบโต รวมทั้ งความรู้เก่ียวกับ
องคป์ระกอบดา้นสถานภาพ ช่วยให้เขา้ใจถึงลกัษณะทางอาชีพไดดี้ยิ่งข้ึน สําหรับในดา้นภูมิลาํเนา
เดิมนั้นพบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมอยูท่ี่ภาคกลางมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว
สูงท่ีสุด ในขณะท่ีสมาชิกในชุมชนท่ีมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ท่ีภาคใต้มีการรับรู้ผลกระทบจากการ
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ท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด ซ่ึงทาํให้เห็นว่าคนต่างถ่ินโดยเฉพาะคนกลุ่มภาคกลางท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ
คา้ขายในพื้นท่ีวดัมีการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูด่ ั้งเดิมในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ในดา้นเพศ พบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาทั้งในดา้นเศรษฐกิจและดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่สําหรับ
สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยเพศหญิงถือวา่มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาดา้น
สังคมวฒันธรรมมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศหลิน เดียวสุรินทร์ (2546) ศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของประชาชนทอ้งถ่ินในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ: ชุมชนบา้นโคกเกตุ ตาํบลปลายโพงพาง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ เพศชายและ
เพศหญิงมีการรับรู้ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต่างกนั จากผลการวิจยัยงัพบว่าเพศหญิง
ตอ้งการให้มีการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกว่าเพศชาย อีกทั้งสอดคล้องกบั Mason and 
Cheyne (2000) ศึกษาเร่ืองทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิงให้การสนับสนุนการท่องเท่ียว เม่ือคาํนึงผลกระทบด้านบวก เช่น การพฒันาส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการพฒันาการท่องเท่ียว 

ดา้นอายุ พบว่า สมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวดา้น
สังคมวฒันธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่สําหรับสมาชิกในชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั
มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
นยัสําคญัทางสถิติ โดยสมาชิกในชุมชนท่ีมีกลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี จะมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวน้อย
ท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ผูท่ี้มีอายุนอ้ยส่งผลให้มีการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมากกวา่ผูท่ี้มี
อายมุากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิพนธ์ เทพวลัย ์(2523: 46) กล่าวไวว้า่เก่ียวกบัศึกษาองคป์ระกอบดา้น
อายุ สามารถช่วยให้วางแผนดา้นกาํลงัคนในการพฒันา อีกทั้ง เพญ็พร ธีระสวสัด์ิ (2527: 13) กล่าว
วา่องค์ประกอบดา้นอายุยงัเป็นตวัแปรสําคญัท่ีส่งผลต่อองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆของประชากร เช่น 
สภาพสมรส กาํลงัแรงงาน และระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นสาเหตุและผลกระทบทางปรากฏการณ์ของ
ประชากร 

ในด้านระดับการศึกษานั้ น พบว่า สมาชิกในชุมชนท่ีมีการศึกษาต่างกันมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่สําหรับ
สมาชิกในชุมชนท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทั้งในดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยสมาชิกในชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกวา่มีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด ในขณะท่ีสมาชิกในชุมชนท่ีมี



147 

ระดบัประถมศึกษาจะมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การศึกษามี
ส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริ ฮามสุโพธ์ิ 
(2539: 61) กล่าววา่ องคป์ระกอบดา้นการศึกษาเป็นส่ิงสําคญั เป็นดชันีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคของประเทศได้อย่างดี การศึกษาช่วยให้รัฐบาลสามารถ
ดาํเนินนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การทราบถึงสัดส่วนของประชากรในวยัศึกษาในวนัเล่าเรียน
จะทาํให้รัฐบาลสามารถวางแผนขยายการศึกษาได้ อีกทั้ง ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา 
(2541: 192) กล่าวไวว้่าการศึกษาของบุคคลจะมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัไปตามระดบัความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

ส่วนในดา้นอาชีพ พบว่า สมาชิกในชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่สําหรับสมาชิกในชุมชนท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียว ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มอาชีพเกษตรกรและนกัเรียน/นกัศึกษาจะมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงวา่ผูท่ี้ประกอบอาชีพเกษตรกรและนกัเรียน/นกัศึกษาจะมองเห็นถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นคนในพื้นท่ี
ดั้งเดิม ซ่ึงทาํให้เห็นถึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาของชุมชน ซ่ึงตรงกบัประชากรศาสตร์
และประชาวรรณา (2541: 173-174) กล่าวไวว้่า คนท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมองโลก มีแนวคิด 
อุดมการณ์และค่านิยมต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัไป 

ดา้นรายไดต่้อเดือนนั้น พบวา่ สมาชิกในชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่
สําหรับสมาชิกในชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวด้านสังคม
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 ข้ึนไปมีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 20,001 ข้ึนไป มีการรับรู้
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ามีการรับรู้ถึงผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไดดี้กว่าผูท่ี้มีรายไดสู้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศหลิน เดียวสุรินทร์ 
(2546) กล่าวไวว้่า กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีความต้องการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้สูงกว่า เน่ืองจากประชาชนท้องถ่ินเห็นว่าการ
ท่องเท่ียวสามารถสร้างงานและเพิ่มรายไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 

อาจสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของคนในชุมชนสามารถอธิบายได้ถึงด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนปัจจยัภายในและภายนอกคือปัจจยัท่ี
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ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งหมด (Terzidou et al., 2008) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chen (2000) ศึกษา
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชนเมือง (Urban Tourism) กล่าววา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของประชาชนท่ีมีผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียว ดงันั้น ในส่วนของการศึกษา
เก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 5.1 สามารถสรุปแนวทางการ
พฒันาบุคลากรในชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนากล่าวคือ 
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ได้แก่ องค์กรวดั องค์การบริหารส่วนตาํบล ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว สามารถท่ีจะเขา้ไปพฒันาและให้ความรู้กบัประชาชนกลุ่มท่ีมีช่วงอายุ 21-30 
ปี มีสถานภาพโสด และระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพและรับรู้ถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนามากท่ีสุด เพื่อคนกลุ่มน้ีสามารถนําความรู้
ความสามารถเขา้มาพฒันาการท่องเท่ียวในวดัและชุมชนได้ อีกทั้ง หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
สามารถมีบทบาทเขา้มาไปให้การศึกษาหรือพฒันาคนในชุมชนกบัผูท่ี้มีระดบัประถมศึกษาข้ึนไป 
เน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาขีดความสามารถในตนเองให้มีประสิทธิภาพในการรู้จกัมีส่วนร่วม
ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนผลกระทบจากการท่องเท่ียวได ้เพื่อเป็นเกาะป้องกนัของคนในชุมชนและ
วดัซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาสืบไป 

 
ตารางที ่5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตัวแปรใน
การวจัิย 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมวฒันธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม 

เพศ ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

ผลทดสอบ: แตกต่าง 
สูงสุด: หญิง (3.63) 
ตํ่าสุด: ชาย (3.44) 

ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

อายุ ผลทดสอบ: แตกต่าง 
สูงสุด: 21 – 30 ปี (4.23) 
ตํ่าสุด: 61 ข้ึนไป (3.65) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
21 – 30 ปี (3.69) 
61 ข้ึนไป (3.28) 

ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

สถานภาพ ผลทดสอบ: แตกต่าง 
สูงสุด: โสด (4.23) 
ตํ่าสุด: สมรส (3.85) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: โสด (3.76) 
ตํ่าสุด: สมรส (3.40) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: แยกกนัอยู ่(3.61) 
ตํ่าสุด: สมรส (3.31) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
ตัวแปรใน
การวจัิย 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมวฒันธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับ
การศึกษา 

ผลทดสอบ: แตกต่าง 
สูงสุด: ปริญญาโท (4.22) 
ตํ่าสุด: ประถมศึกษา (3.72) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: ปริญญาโท (3.68) 
ตํ่าสุด: ประถมศึกษา (3.37) 

ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

อาชีพ ผลทดสอบ: แตกต่าง 
สูงสุด: เกษตรกร (4.22) 
ตํ่าสุด: แม่บา้น/พอ่แม่บา้น 
(3.65) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(3.75) 
ตํ่าสุด: แม่บา้น/พอ่แม่บา้น 
(3.34) 

ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

รายได้ ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: ตํ่ากวา่ 5,000  
ข้ึนไป (3.84) 
ตํ่าสุด: มากกวา่ 20,001 
 ข้ึนไป (3.43) 

ผลการทดสอบ: 
ไม่แตกต่าง 

ภูมิล าเนา
เดิม 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: ภาคกลาง (4.38) 
ตํ่าสุด: ภาคใต ้(3.45) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: ภาคกลาง (3.85) 
ตํ่าสุด: ภาคใต ้(3.28) 

ผลทดสอบ: แตกต่างกนั 
สูงสุด: ภาคกลาง (3.85) 
ตํ่าสุด: ภาคใต ้(3.28) 

 
5.2.3 วตัถุประสงค์ข้อที ่3 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามตามวตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อการประเมินการรับรู้ของชุมชนท่ีมี

ต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อหาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม ตามท่ี 
Swain and Mishara (2012) กล่าวถึงมิติความย ัง่ยืน ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม จะเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืนในระยะยาวและช่วยป้องกัน
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รูปแบบการท่องเท่ียวทุกประเภท ดงันั้น จึงนาํผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม
มาสรุปปัญหาในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ปัญหาผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ คือ ราคาบา้นและท่ีดินสูงข้ึน ราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคสูงข้ึน การขยายตวัของผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึน ค่าครองชีพสูงข้ึน และการแข่งขนั
ในการประกอบอาชีพเพิ่มสูงข้ึน  

ประการท่ีสอง ปัญหาผลกระทบทางด้านสังคมวัฒนธรรม คือ การเปล่ียนแป ลง
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป คนใน
ชุมชนเปล่ียนความสัมพนัธ์เป็นเชิงการคา้ การเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง 
และการเปล่ียนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

ประการท่ีสาม ปัญหาผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน ความ
แออดัของยานพาหนะ/การจราจรติดขดั ปัญหาฝุ่ นละอองและควนัเขม่า ความแออดัของพ่อคา้แม่คา้
เพิ่มข้ึน ความแออดัของฝงูคน/นกัท่องเท่ียว และการเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ของวดัท่ีมีมาตั้งแต่
อดีต  

อาจสรุปแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาในพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม โดยการ
สร้างความสมดุลระหว่างความตอ้งการท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวกบัความจาํเป็นในการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนให้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นการผลกัดนัและสนบัสนุนรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เห็นดว้ยกบั SIGA (2012) และ เกศประภา วะนาพนัธ์ (2553) 
ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชน ไดน้าํเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของวดัสมานรัตนารามสามารถนาํหลกัการพฒันาไปประยุกตใ์ชก้บั
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาไดด้งัน้ี 

1) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
(1) ควรมีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนและประชาชน

ทอ้งถ่ินให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการท่องเท่ียวอยา่งเป็นธรรม ดว้ยการส่งเสริมอาชีพเก่ียวกบัการ
ให้บริการนกัท่องเท่ียว ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกพืชผกัผลไมเ้พื่อการท่องเท่ียว และการผลิต
สินคา้ของท่ีระลึก เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน 

(2) การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน ควรมีการจดัการท่องเท่ียวขนาด
เล็กท่ีชุมชนสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้และชุมชนมีสิทธิเขา้ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 

(3) ควรมีการประสานความร่วมมือและทาํความเขา้ใจกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและวดั 
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(4) ควบคุมราคาสินคา้อุปโภคบริโภคและราคาบา้น ท่ีดิน เน่ืองจากราคาและ
มูลค่าท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการท่องเท่ียวอยา่งเป็นธรรมต่อชุมชน 

2) ดา้นสังคมวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
(1) ควรมีการควบคุมการขยายตวัของชุมชนและการท่องเท่ียวภายใตข้อบขีด

ความสามารถในการรองรับดา้นสังคมและความสามารถในการจดัการของชุมชน 
(2) ปรับปรุงส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวให้

สามารถบริการประชาชนและรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทวดั 
(3) สร้างความตระหนกัและปลูกจิตสาํนึกต่อนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและคน

ในชุมชน โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมของชุมชน 

(4) เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทขององคก์รทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและกาํหนดทิศทางการพฒันา 

(5) คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมประเพณีทางศาสนา ดว้ยการจดัให้มีกิจกรรม
ตามประเพณีของชุมชน 

(6) การพฒันาบุคลากรกรของวดัในด้านการท่องเท่ียว เช่น การจดัฝึกอบรม
ความรู้เก่ียวกับมคัคุเทศก์แก่พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวดั เพื่อนักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้
วฒันธรรมทางศาสนาและปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
(1) ควรควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ควบคุมกิจกรรม อาคารส่ิงก่อสร้าง 

อนุรักษรู์ปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนา ดว้ยการจดัทาํคู่มือการออกแบบและการดดัแปลงอาคาร 
(2) การส่งเสริมสนบัสนุนและฟ้ืนฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประสานการดาํเนินงานกบัภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทอ้งถ่ิน ร่วมกนั
ดูแลทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มชุมชน 

(3) การส่งเสริมรณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น การใช้ถุงพลาสติก หรือโฟมบรรจุ
อาหาร อีกทั้งคนในชุมชนเองตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดใหม้ากข้ึน 

(4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัราคาของแพ็คเกจการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่าง
เหมาะสมอย่างเช่น ทัวร์ไหวพ้ระ 9 วดัเพื่อลดความแออดัของจาํนวนนักท่องเท่ียวและเพิ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  



152 

แนวทางการจดัการผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดังภาพท่ี 5.1 แสดงถึงการ
ป้องกันไม่ให้การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเกิดความไม่ย ัง่ยืนทั้ง 3 ด้าน ควรจะมีแนวทางการจดัการ
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคือ ดา้นเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน บา้น และสินคา้อุปโภคบริโภคมีความเหมาะสมกบับริบทชุมชน การท่องเท่ียวทาํ
ใหเ้กิดตลาดท่ีมีคุณภาพของชุมชน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึน การ
กระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนและส่วนภูมิภาค อีกทั้ง ดา้นสังคมวฒันธรรม ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคือ 
การคงเอกลกัษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทางศาสนา  มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนมี
อาชีพเสริมทางการท่องเท่ียวในการช่วยยกมาตรฐานการครองชีพและสร้างความเจริญทางสังคมแก่
ชุมชน และทําให้เกิดความภาคภูมิใจในถ่ินฐานของตนเอง และสุดท้าย ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคือ การท่องเท่ียวช่วยสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
ก่อให้เกิดภูมิทศัน์ของวดัมีทศันียภาพท่ีสวยงาม ร้านคา้/ร้านอาหารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และการท่องเท่ียวช่วยป้องกนัการอพยพถ่ินฐาน ฯลฯ 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาถึงการรับรู้ของด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา เพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในบริเวณพื้นท่ีวดัสมานรัตนาราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา และสามารถ
นําผลการศึกษาไปเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีรวมถึงงานวิจยัคร้ังต่อไป ซ่ึงจะแบ่ง
ขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 
5.3.1 ด้านการบริหารจัดการ (Managerial) 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 

1) ควรให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนเกิดการต่ืนตวัในการพฒันาให้เกิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในพื้นท่ี 

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ องคก์รวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนภาคธุรกิจการท่องเท่ียวต่างๆ สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูล 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาใหเ้กิดความย ัง่ยืน ตลอดจนมุมมอง
เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวมาเป็นแนวทางให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดช่้วยพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

3) ผลการสรุปสมมติฐาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รวดั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล หรือหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน ควรมีการส่งเสริมให้กลุ่ม
ช่วงอาย ุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาภายในวดั เพื่อทาํ
ใหเ้กิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งควรคาํนึงถึงสมาชิกในชุมชนท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
เน่ืองจากตอ้งสร้างความตระหนกักบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นดีและดา้นลบ ภาครัฐและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งควรมีบทบาทส่งเสริมในการศึกษาใหก้บัประชาชนกลุ่มน้ีอีกดว้ย 

 
5.3.2 ด้านวชิาการ (Academic) 
การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 

1) ควรศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกบัผูซ่ึ้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น คณะสงฆ ์ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ และชาวบา้น เพื่อไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นมาใชใ้นการวางแผนการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
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2) ควรศึกษาดา้นขีดความสามารถในการรองรับ ทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม และความสามารถในการจดัการของชุมชน 

3) ควรศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆในพื้นท่ีบริเวณวดั เพื่อสามารถนําข้อมูลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการการท่องเท่ียวและปรับปรุงแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวได้มี
ประสิทธิภาพ 

4) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวและบทบาทขององค์กร
ทอ้งถ่ิน เพื่อกาํหนดทิศทางในการวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีเหมาะกบัวดัซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวจัิยเร่ือง การรับรู้ของประชากรศาสตร์ทีม่ีต่อการท่องเทีย่ว 

เชิงศาสนาอย่างยัง่ยืน กรณศึีกษา: วดัสมานรัตนาราม จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทาํวทิยานิพนธ์เร่ือง การรับรู้ของประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา: วดัสมานรัตนาราม จังหวดัฉะเชิงเทรา ของนางสาวธนิกานต ์         
มะรินทร์ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการประเมินระดบัการรับรู้ของประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํไป
สร้างแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
ข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถาม: 

แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 5 หนา้ กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทุกขอ้ คาํตอบของท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลบั  มีเพียงผูว้จิยัและอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ. ดร.สุวารี นามวงค ์ท่ีทราบเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํมาใช้
เพื่อศึกษางานวิจยัในการทาํวิทยานิพนธ์ ขอ้มูลจากการสํารวจจึงมีความสําคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นขอ้มูล
ทางการวิจยัท่ีจาํเป็นตอ้งรวบรวมจากความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
จะมีความถูกตอ้ง ครบถว้นในทุกมิติเพื ่อการนําไปใชไ้ดจ้ริง ทางผูว้ ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ ่งวา่จะไดร้ับการ
อนุเคราะห์ขอ้มูลท่ีสาํคญัจากท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี กรุณาให้ขอ้มูลท่ีตรงกบัทศันคติของท่านต่อ
การประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในปัจจุบนั รวมทั้งแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถยกเลิกตอบแบบสอบถามไดทุ้กเม่ือหรือสามารถสอบถามไดท่ี้ เบอร์ 
02-7273671-4 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยัคร้ังนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี ้

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ส่วนที่ 2  การประเมินระดับการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัและชุมชน ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นสงัคมวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนที ่3  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในพ้ืนท่ีวดัสมานรัตนาราม 

 
 
                                            นางสาวธนิกานต ์มะรินทร์ 
     นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว  
       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ค าช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (    ) หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1. เพศ     
  (    ) ชาย     (    ) หญิง 
2. อาย ุ     
  (    ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  (    ) 21 - 30 ปี 
  (    ) 31 - 40 ปี    (    ) 41 - 50 ปี 
  (    ) 51 - 60 ปี    (    ) 61 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ    
  (    ) โสด     (    ) สมรส 
  (    ) แยกกนัอยู ่    (    ) หมา้ย/หยา่ร้าง 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด   
  (    ) ประถมศึกษา    (    ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  (    ) มธัยมศึกษาตอนปลาย   (    ) ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

(    ) ปริญญาตรี    (    ) ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
(    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

5. อาชีพ     
  (    ) นกัเรียน/นกัศึกษา   (    ) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  (    ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   (    ) เกษตรกร 
  (    ) รับจา้ง    (    ) แม่บา้น/พอ่บา้น   

(    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 
6. รายไดต้่อเดือน   
  (    ) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท   (    ) 5,001 – 10,000 บาท 
  (    ) 10,001 บาท - 15,000 บาท  (    ) 15,001 – 20,000 บาท 
  (    ) มากกวา่ 20,001 ข้ึนไป 
7. ภูมิลาํเนาเดิม 

(    ) ภาคเหนือ (โปรดระบุ)..................................... (    ) ภาคใต ้(โปรดระบุ)..................................... 
(    ) ภาคกลาง (โปรดระบุ)..................................... (    ) ฉะเชิงเทรา 
(    ) ภาคตะวนัตก(โปรดระบุ).................................  
(    ) ภาคตะวนัออก (โปรดระบุ).............................. 
(    ) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โปรดระบุ)..................................... 
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ส่วนที ่2 การประเมินระดบัการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัและชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สงัคมวฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ค าช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  () หรือ เติมขอ้ความใหต้รงกบัความเป็นจริง โดยแบ่งระดบัเป็น 5 ระดบั และอ่าน
ค่าคะแนนจากนอ้ยไปหามาก ดงัน้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน:   1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
    2   เห็นดว้ยนอ้ย 
    3  ไม่แน่ใจ 
    4  เห็นดว้ยมาก 
    5  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 

ระดบัความคดิเห็น 

 มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ไม่แน่ใจ 
 (3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
 (1) 

ด้านเศรษฐกจิ  

8. บา้นและท่ีดินมีราคาสูงข้ึน      
9. สินคา้อุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน      
10. การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่คนใน
ชุมชน 

     

11. เกิดการสร้างรายไดใ้หม่ เช่น การขายของท่ีระลึก การ
เช่าบูชาพระเคร่ือง ฯลฯ 

     

12. เกิดการขยายตวัของผูป้ระกอบการ เช่น พ่อคา้แม่คา้ 
ฯลฯ 

     

13. ผูป้ระกอบอาชีพไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียว 

     

14.  เกิดการประกอบอาชีพจากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน      
15. เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น 
จากการทาํเกษตรมาทาํกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ฯลฯ 

     

16. เกิดการแข่งขนัในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน เช่น การ
ขายของท่ีระลึก ขายดอกไมพ้วงมาลยั ฯลฯ 

     

17. ภาวะค่าใช้จ่ายสูงในการปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค 

     

ด้านสังคมวฒันธรรม      
18. เกิดความเจริญในชุมชนจากการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/สาธารณูปโภคดีข้ึน 
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ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านสังคมวฒันธรรม      
19. การท่องเท่ียวทาํใหเ้กิดความวุน่วายภายในวดั      
20. เกิดปัญหาทางสงัคมในพ้ืนท่ีวดั เช่น อาชญากรรม ยา
เสพติด คนพเนจร ฯลฯ 

     

21. วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป เช่น การ
แต่งกาย การกิน ความเป็นอยู ่

     

22. กิจกรรมทางศาสนาทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมให้เกิด
ความสามคัคี 

     

23.คนในชุมชนเปล่ียนความสมัพนัธ์เป็นเชิงการคา้      
24.  เ กิดการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของคนในชุมชน 

     

25. คนในชุมชนเกิดการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานออกนอกพ้ืนท่ี      
26. คนต่างถ่ินเกิดการอพยพถ่ินฐานเขา้มาในพ้ืนท่ี      
27. เกิดการเปล่ียนแปลงจากสงัคมชนบทกลายเป็นสังคม
เมือง 

     

28. เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นอาชีพ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากข้ึน 

     

29. คนในชุมชนมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัท่องเท่ียว      
30. การท่องเท่ียวช่วยยกมาตรฐานการครองชีพและเพ่ิม
คุณภาพชีวติของชุมชนใหดี้ข้ึน 

     

31. นกัท่องเท่ียวปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมทาง
ศาสนา เช่น การถ่ายภาพอยา่งสุภาพ การไม่สวมหมวกใน
โบสถห์รือวหิาร ฯลฯ 

     

32. นักท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน
วฒันธรรมทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 

     

33. คนในชุมชนสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
นกัท่องเท่ียว 

     

34. นกัท่องเท่ียวแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่ขดัต่อวฒันธรรม
ทางศาสนา 

     

35.คนในชุมชนเกิดการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณี
และกิจกรรมทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
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ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
ระดบัความคดิเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านสังคมวฒันธรรม      

36. เกิดการเปล่ียนแปลงพิธีกรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

     

ด้านส่ิงแวดล้อม  
37. การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมาทาํให้มีฝุ่ นละอองและควนั
เขม่ามากข้ึน  

     

38. เกิดปัญหามลภาวะทางเสียง เช่น กิจกรรมภายในวดั 
การล่องเรือชมแม่นํ้ า ฯลฯ 

     

39. เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนกวา่เดิม      
40. เกิดปัญหาความแออดัของยานพาหนะ เน่ืองจาก
การจราจรท่ีติดขดั 

     

41. เกิดปัญหาคุณภาพนํ้ าเสียในแม่นํ้ าบางปะกง      

42. เกิดความแออดัของพ่อคา้แม่คา้เพ่ิมข้ึนจากเดิม เช่น 
แผงลอยและแผงขายสินคา้ท่ีระลึก  

     

43. เกิดความแออดัของฝงูคน/นกัท่องเท่ียว      
44. เกิดการรุกลํ้าพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์      
45.บริเวณวดัโดยรอบๆมีความสวยงามและร่มร่ืนมากข้ึน      
46. เกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์ของวดัท่ีมีมาตั้งแต่
อดีต 

     

47.คนในชุมชนเห็นความสําคญัและมีส่วนร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     

48. การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการอนุรักษ์และทาํนุบาํรุง
โบราณสถานและโบราณวตัถุมากข้ึนกวา่เดิม  

     

49. ส่ิงปลูกสร้างทางโบราณสถานและโบราณวตัถุทาง
ศาสนามีความกลมกลืนกับบริบทของวดั เช่น พระแม่
กวนอิม พระพิฆเนศ ฯลฯ 

     

50. มีการจดัระเบียบร้านคา้/ร้านอาหาร เกิดทศันียภาพท่ี
สวยงาม 
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ส่วนที ่3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงศาสนาในพืน้ทีว่ดัสมานรัตนา
ราม 

ค าช้ีแจง การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาได้
โดยอิสระ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

 

1. ดา้นสภาพกายภาพของพื้นท่ีวดั (ถนนในชุมชน สถานท่ีจอดรถ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (ส่ิงอาํนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภยั การจดั
ระเบียบร้านคา้ การประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (การทาํบุญรูปแบบต่างๆ เช่น การปิดทองไหวพ้ระพุทธรูป การทาํบุญ
สังฆทาน ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ดา้นการสนบัสนุนของภาครัฐและเอกชน (การสนบัสนุนหรือนโยบายของหน่วยงานในพื้นท่ี 
ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ดา้นอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทีส่ละเวลาอนัมค่ีาในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบค่าความน่าเช่ือถอืของแบบสอบถาม 
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การทดสอบค่าความเช่ือถือของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ประเมินระดับการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชิงศาสนา                    
 
1. ด้านเศรษฐกจิ 

 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.840 6 
 
2. ด้านสังคมวฒันธรรม 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.781 20 
 
3. ด้านสังคมส่ิงแวดล้อม 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.818 6 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารตอบรับการตพีมิพ์ผลงานวจิยั 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวธนิกานต ์มะรินทร์ 
 
ประวตัิการศึกษา   คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียว 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
    ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2558 
    Assistant – Human Resources 
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