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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงค์การศึกษาดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและ

อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี งานวิจยัเป็นเชิง

ปริมาณ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี หัวหน้าครอบครัวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จะเลือก 5 หมู่บา้นจากทั้งหมด 13หมู่บา้น โดยจะเลือกจากท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว

เป็นหลกัคือ หมู่ 7.บา้นเขาต่อ หมู่8.บา้นเขาหมอน หมู่ 9. บา้นกงหนิง หมู่11. บา้นห้างสูง หมู่13. 

บ้านหัวเตย โดยจะท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนท่ีได้ก าหนด โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (  Purposive Sampling) ่่ึงจะค านวณจากกลุ่มตวัอยา่ง แยกตามหมู่บา้น  5 หมู่บา้น 

จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลวา่ตรงตามวตัถุประสงคง์านวิจยัหรือไม่ 

จากนั้นน าขอ้มูลเสนอ ดงันั้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จะท า

ให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตรงตามเป้าหมาย จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากจ านวน

ประชากรทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงมากวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.50

และ 44.50  มีช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.75 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ50.75มี

อาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 60.75 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 36 

 

ฆ ฆ ฆ 

ฆ 

ฆ ฆ 

ฆ 

ฆ 

ฆ 

ฆ 
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ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเท่ียว ดา้นการร่วมคิดและตดัสินใจประชาชนใหค้วามร่วมมือ ในเร่ืองการร่วมวางแผนกิจกรรม

ต่างๆ ดา้นการด าเนินการประชาชนให้ความร่วมมือในเร่ืองการร่วมคดัเลือกตวัแทนเป็นกรรมการ

ในการพฒันาหมู่บา้น และดา้นการติดตามผลและประเมินประชาชนมีส่วนร่วมมือในเร่ืองการร่วม

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม เป็นอนัดบัแรก และปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว จะเห็นไดว้า่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นปัญหาแรก

ท่ีเจอ รองลองมาคือ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนในต าบลท่าอุแท ท่ีอยูอ่าศยัหมู่บา้น

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  ดา้นการร่วมคิดและการตดัสินใจ ดา้น

การด าเนินงาน และดา้นติดตามและประเมินผลแตกต่างกนั และประชาชนในหมู่บา้นพบว่ามีดา้น

อายุและรายไดใ้นด้านการร่วมคิดและตดัสินใจ และอาชีพ ในดา้นร่วมคิดและตดัสินใจ และดา้น

ประเมินผลท่ีปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลจากการศึกษาจากสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีมีหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเท่ียวแตกต่างกนัจะยอมรับสมมติฐานทั้งทางดา้นร่วมคิดและตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงานและ

ดา้นติดตามและประเมินผล และประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่าง

กนัจะมีพบวา่ยอมรับสมมติฐาน แต่จะพบวา่มีอายุและรายได ้ในดา้นการร่วมคิดและตดัสินใจ และ

อาชีพ ในดา้นร่วมคิดและตดัสินใจและดา้นติดตามผลและประเมินผลท่ีปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research study are: 1) To study the involvement of the public in 

the development and conservation tourist attractions in Tambon Tha Uthae Kanjandit Surat Thani 

Province 2) To study the problems and barriers of public participation in the development and 

conservation of tourism in Tambon Tha Uthae ,Kanjandit ,Surat Thani.The quantitative research 

undertaken, used data from the heads of households in Tambon Tha Uthae Kanjandit Surat Thai. 

In total there were 13 possible candidate villages 5 of them are selected as being most relevant as 

they have obvious existing tourist attractions.  On this basis, the choice of villages were Moo 7 

Baan Khao Tor, Moo 8 Baan Khao Mon, Moo 9 Baan Gong Ning, Moo11 Ban Hang Sung and 

Moo 13 Baan Hua Toei. By implementing proportional sampling and questionnaires from the 5 

villages, the resulting data was analyzed to see if it met the objectives of this research. Using 

statistical sampling methodology a sample of 400 people was considered to statistically 

representative. Of the sample, 55.5% were female, 28.75% of the sample were between the ages 

of 31 and 40 years old. Of the sample, 50.75 % had a primary education and 60.75% worked in 

the agricultural sector.  In addition, 36% of the sample had an income between 5,001 and 10,000 

Baht. 
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According to the research findings, the results showed that the citizens wished to 

contribute to the development and conservation of tourist attractions. The citizens also wanted to 

share thoughts and decision on cooperation policies and in joint planning activities.  The citizens 

also wished to cooperate in the implementation of a Joint Selection Committee to develop their 

village for tourism and to monitor, participate and evaluate the activities of the committee. 

Related to the problems and dilemmas of public participation in the development and 

conservation of tourism attractions, it can be seen that the environment are the first problem 

concern. Follow by political, economic and social issues. 

For hypothesis testing it is found that people in Tambon Tha Thae living in different 

villages having different participation in the development and conservation of tourism destination. 

The collaborative ideas and the decisions, the operations and the pursuance and the evaluation. 

But people of different personal factors the age and income having collaborative ideas and 

decisions, different occupation having collaborative ideas and the decisions and the evaluation 

which reject the hypothesis. 

The results of study of the hypothesis is found people in Tambom Tha Thae, 

Kanjandit   Surat Thani Province living in different villages have participation in the development 

and conservation of tourism destination dissimilarly accepted the hypothesis of collaborative 

ideas and the decisions, the operations and the pursuance and the evaluation. But people having 

different personal factors have participation in the development and conservation of tourism 

destination in Tambom Tha Thae, Kanjandit   Surat Thani Province dissimilarly found to be 

accepted the hypothesis but found that the age and income of the collaborate ideas and the 

decisions  and occupation of the collaborative ideas and the decisions  and  the evaluation are 

found rejected the hypothesis. 
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 

2553 จากสถิติการเดินทางของนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเดินทางทัว่โลกในเดือนมกราคม-

สิงหาคม2554 ท่ีรวบรวมโดยองค์การการท่องเ ท่ียวโลก (UNWTO) พบว่าโดยภาพรวมมี

นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศจ านวน 671 ลา้นคนเพิ่มข้ึน 29 ลา้นคนหรือคิดเป็น 4.8% จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีท่ีผา่นมาจากการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวใน 122 ประเทศจากจ านวนประเทศสมาชิก

ทั้งหมด 150 ประเทศโดยในจ านวนน้ีมี 57 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ท่ีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน

มากกว่า 10% อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ภูมิภาคท่ีมีนักท่องเท่ียวระหว่าง

ประเทศเพิ่มข้ึนประกอบดว้ยยุโรปเอเชีย และแปซิฟิก และอเมริกา ขณะท่ีภูมิภาคท่ีนกัท่องเท่ียว

ลดลง ไดแ้ก่ ภูมิภาคตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ส าหรับปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

นกัท่องเท่ียวในภูมิภาคต่างๆได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจภยัธรรมชาติ และสถานการณ์ทางการเมือง

ส าหรับแนวโน้มจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ โดยรวมของโลกในปี 2554 แมว้่า

นกัท่องเท่ียวในช่วง 8 เดือนแรกจะขยายตวัสูงแต่คาดวา่จะชะลอตวัลงเล็กนอ้ยในช่วงปลายปี และ

คาดวา่ตลอดทั้งปี 2554 นกัท่องเท่ียวจะขยายตวัประมาณ 4% - 5% ส าหรับในปี 2555 คาดว่า

นกัท่องเท่ียวโลกจะยงัคงเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง โดยขยายตวัประมาณ 3% - 4% (กรมการท่องเท่ียว

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 
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ภำพที ่1.1 กราฟแสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของนกัท่องเท่ียวโลกปี 2004 – 2011e 
ทีม่ำ: World Tourism Organization (UNWTO, 2554) 
 

จากสถิติการเดินทางของนกัท่องเท่ียวโลกในเดือนมกราคม –สิงหาคม 2554 พบว่า
ภูมิภาคท่ีมีนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนประกอบดว้ยยุโรปเอเชีย และแปซิฟิก และอเมริกา
โดยภูมิภาคยโุรปมีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเดินทางไปประมาณคร่ึงหน่ึงของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด โดยมี
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 6.0% จากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวยุโรปท่ีเดินทางท่องเท่ียวภายในภูมิภาค
แทนการเดินทางระยะไกล (Long – haul)  เน่ืองจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจสึนามิในประเทศ
ญ่ีปุ่น และสถานการณ์การเมืองในตะวนัออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ส าหรับภูมิภาคเอเชีย และ
แปซิฟิกมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 5.7% ชะลอตวัจากปีท่ีผา่นมาจากการเกิดสึนามิในประเทศญ่ีปุ่น และ
ภูมิภาคอเมริกาเพิ่มข้ึน 4.7% จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอเมริกาใต ้
สรุปสถำนกำรณ์นักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำติของไทยปี พ.ศ. 2554 

ปี 2554 มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยสูงมากถึง 
19,098,323 คน โดยเพิ่มข้ึน 3,161,923 คน หรือคิดเป็น 19.84% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา การเติบโตของนกัท่องเท่ียวในอตัราท่ีสูงดงักล่าวปัจจยัหน่ึงเป็นผลจากการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย และรัสเซีย ท่ีมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน โดยประเทศไทย
นบัเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทาง 
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(Destination) หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการด าเนินมาตรการ/แผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดก้ าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน โดย
ให้ความส าคญัต่อการบูรณาการ นโยบายดา้นการท่องเท่ียวของรัฐบาล และไดน้ ายุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวของกระทรวงฯ และขอ้มูลดา้นการตลาดท่องเท่ียว (Market intelligence) 
การด าเนินการดงักล่าว มีผลสนบัสนุนใหส้ามารถขบัเคล่ือนมาตรการต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งดา้นการลดปัญหาและอุปสรรค ในการเดินทางท่องเท่ียว และมีการส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์
เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเท่ียว ตลอดจนการสร้างความมัน่ใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย และการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส าหรับสถิติด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคญัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี (กรมการท่องเท่ียวกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 

แนวโน้มการท่องเท่ียวโลกและภยัธรรมชาติภายในประเทศ เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดในปี 2554 จากขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวน
นกัท่องเท่ียวโลกในระหวา่งปี 2550 – 2554e พบวา่ จ านวนนกัท่องเท่ียวโลกขยายตวัในปี 2550 แต่
เร่ิมชะลอตวัในปี 2551 และมีจ านวนลดลงในปี 2552 จากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
(Hamburger Crisis) แต่กลบัมาขยายตวัอีกคร้ังในปี 2553  ต่อเน่ืองจนถึงปี 2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของไทยในช่วงเวลาดงักล่าวโดยเฉพาในช่วงปี
2550 – 2552 ท่ีอตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของไทยใกลเ้คียงกนักบั
อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวโลกแต่ผลจากการขยายตวัของการเดินทางท่องเท่ียว
ในภูมิภาคเอเชียและความนิยมต่อแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้นบัจากปี 2553
เป็นตน้มาจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของไทยเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงกว่าการเปล่ียนแปล
นกัท่องเท่ียวโลกมาก (กรมการท่องเท่ียวกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 
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ภำพที่ 1.2  กราฟแสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของการเดินทางท่องเท่ียวโลกและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติของไทย 
 
หมำยเหตุ. ขอ้มูลปี 2011 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ทีม่ำ:  World Tourism Organization และกรมการท่องเท่ียว (2554) 
 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาอตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ของไทยในระหวา่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2554 พบวา่นกัท่องเท่ียวขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่
เดือนมกราคมแต่จากสถานการณ์อุทกภยัในหลายพื้นท่ีของประเทศท่ีเร่ิมตน้จากภาคเหนือ ในปลาย
เดือนกรกฎาคมต่อเน่ืองสู่ภาคกลางปริมณฑล และหลายพื้นท่ีของกรุงเทพฯโดยเขา้ท่วมสนามบิน
ดอนเมืองในปลายเดือนตุลาคม และมีความรุนแรงสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อภาคธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางคมนาคมทางบก ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
ไปยงัพื้นท่ีภาคเหนือและภาตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว
และรัฐบาลในหลายประเทศ ไดป้ระกาศเตือนการเดินทางมาประเทศไทยรวมทั้งบริษทัน าเท่ียวใน
ต่างประเทศไดแ้นะน าให้นกัท่องเท่ียวเล่ือน/ยกเลิกการเดินทาง และเปล่ียนแปลงไปประเทศอ่ืน
แทน (กรมการท่องเท่ียวกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 

สถานการณ์ดงักล่าว แมว้า่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลาย
แห่ง และส านักข่าวระดบัโลกติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
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ภาพลกัษณ์ของประเทศ แต่จากศกัยภาพของการท่องเท่ียวไทยท่ีแข็งแกร่ง เน่ืองจากมีสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเท่ียว ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีไดรั้บความนิยมสูง ซ่ึง
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินมาตรการดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อ
สถานการณ์ดงักล่าวแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีผลช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ดงักล่าวต่อ
ภาคการท่องเท่ียว รวมถึงมีผลสนับสนุนให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันสั้ นโดย
นกัท่องเท่ียวในเดือนพฤศจิกายนลดลง 17.92% เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 
และมีแนวโนม้คล่ีคลายในเดือนธนัวาคม โดยลดลงในอตัราท่ีชะลอตวั (-2.47%) และคาดวา่จะฟ้ืน
คืนไดภ้ายในเวลาอนัสั้น 

นายสุรพล เศวตเศรนี ผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.เปิดเผยถึง
สถานการณ์ท่องเท่ียวปี 56 วา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะเพิ่มข้ึน 8% จากปี 55 หรือมีจ านวนอยู่
ท่ี 24 ลา้นคน และรายไดค้าดวา่จะมีมูลค่า 1 ลา้นลา้นบาทหรือ 13% ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยคาดวา่
จะเพิ่มข้ึน 3% ท าให้รายไดจ้ะเติบโตเพิ่มข้ึน 6% จากปีก่อนส่วนปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การท่องเท่ียวไทยในปีน้ียงัคงเป็นวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป และอเมริกา รวมถึงปัญหาทางการเมือง
ในประเทศรวมถึงนกัท่องเท่ียวต่างชาติถูกท าร้ายซ่ึงอาจท าใหน้กัท่องเท่ียวลงัเลท่ีจะเขา้มาไทย  

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวส่วนใหญ่คาดวา่เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยในปี 56 
มีแนวโนม้ท่ีดีกวา่ปี 55 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีจะเขา้มาในประเทศไทย
คาดวา่จะขยายตวั 13.3% จากปี 55 โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่กลุ่มนกัท่องเท่ียว
เอเชียตะวนัออก โดยเฉพาะจีน และกลุ่มนักท่องเท่ียวอาเซียนส่วนกลุ่มนักท่องเท่ียวยุโรป และ
อเมริกานั้น อาจจะมีการชะลอตวัเล็กน้อย แต่ในปี 56 ผูป้ระกอบการก็ยงัคาดวา่นกัท่องเท่ียวไทย
น่าจะมีโอกาสขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาแต่อาจชะลอตวัเล็กนอ้ยจากปัญหาแนวโนม้ค่าครอง
ชีพท่ีปรับตวัสูงข้ึนส่วนทางด้านของมูลค่าในการจบัจ่ายใช้สอยของนักท่องเท่ียวนั้นคาดว่าจะมี
มูลค่าการใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 14.2% โดยยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวในปีน้ีจะมุ่งเนน้การ
สร้างภาพลกัษณ์ประเทศ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืและสร้างสรรค ์

ส าหรับในปี 2556 น้ี ททท. ประเมินว่า รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวไทยจะเพิ่มข้ึน 6% 
ขณะท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 3% หรือประมาณกว่า 100 ล้าน คนส่วนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศคาดการณ์รายได้เพิ่มข้ึน 13% หรือคิดเป็นรายได้ 1 ล้านล้านบาท ส่วนจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 8% หรือ 24 ลา้นคน ซ่ึง ททท.จะเน้นการสร้างภาพลกัษณ์เพิ่มความมัน่ใจ
ให้แก่นกัท่องเท่ียวและใส่ความเป็นไทยท่ีมีความโดดเด่นเป็นจุดขายและเพิ่มสัดส่วนนกัท่องเท่ียว
ตลาดกลางและตลาดบนเพิ่มข้ึน (ไทยโพสต,์ 9 มกราคม 2556) 
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แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นบัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างรายไดใ้นดา้นการ
ท่องเท่ียวของประเทศเน่ืองจากชาวต่างชาติ นิยมเขา้มาท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆเพิ่มมากข้ึน อาทิ
เช่น พระบรมธาตุไชยา อยูท่ี่วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรมหาวหิาร อ าเภอไชยา เข่ือนรัชประภาหรือ
เข่ือนเชียวหลาน ต าบลเขาพงั อ าเภอบา้นตาขนุ และอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นตน้ รวมถึง ต าบลท่า
อุแท มีความสวยงามทางด้านธรรมชาติและความส าคญัทางด้านประวติัศาสตร์ ซ่ึงเหมาะต่อการ
ท่องเท่ียวพกัผอ่นหรือผูต้อ้งการความสงบวเิวก หรือผูมี้รสนิยมในความเป็นธรรมชาติ เช่น รอยพระ
พุทธบาท วดัพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ ส านกัสงฆ ์ถ ้าบ่อน ้าทิพยแ์ละป่าตน้น ้าคลองคราม เป็นต าบล
หน่ึงในอ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 169 ตารางกิโลเมตรมี 13 หมู่บา้น
จากการศึกษาหลกัฐานจะพบว่าประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตวแ์ลรับจา้งเป็น
อาชีพหลกั (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท, 21มกราคม 2556) ความสวยงาม ท่ีมีลกัษณะเป็น
ธรรมชาติของต าบลท่าอุแทน้ี ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีผ่านเส้นทางน้ีให้ความสนใจ แวะเขา้ชมและ
ไดรั้บความสนใจจากชาวบา้นบางส่วนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  แวะมาท่องเท่ียว 

 ในปัจจุบนัสถานท่ีท่องเท่ียวของต าบลท่าอุแท มีการพฒันาเพื่อท่ีจะท าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ แต่จากการสอบถามถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งยงัมีปัญหาหลกัๆท่ีน่าสนใจ เช่น
เร่ืองการให้ความร่วมมือของประชาชน ในการช่วยกนัรับผิดชอบในการท างานให้เป็นระบบ และ
การประสานงานประชาสัมพนัธ์ให้ตรงกนั และในชุมชนยงัมีขอ้ความขดัแยง้ระหว่างประชาชน 
และหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ี จะเป็นลกัษณะของการสั่งงานและยงัคงมุ่งประโยชน์เขา้ตวัเอง ต่างคน
ต่างท างาน และบางคร้ังการไม่เขา้ใจตรงกนัเป็นประเด็นส าคญัในการเกิดขอ้โตเ้ถียงและขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารการจดัการการท่องเท่ียว และรวมทั้งความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยกนัพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ไปสู่ความย ัน่ยืนใน
อนาคตยงัไม่ถูกตอ้ง และเกิดข้ึนนอ้ยมาก และถา้หากสถานการณ์ยงัเกิดสถานการณ์แบบน้ีต่อไป
เร่ือยๆ โดยไม่รับการแกไ้ข หรือปรับปรุง ในอนาคตทุกฝ่ายยงัไม่ให้ความร่วมมือในการพฒันา จะ
ท าให้ไม่ไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียว (สุทิศา พวงสุวรรณ การส่ือสารระหว่างบุคคล, 21 
มกราคม 2556) 

  จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวและความตอ้งการของประชาชน และศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการ
พฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย
คาดหวงัว่าแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ในต าบล

ท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำของกำรวจัิย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว: กรณีศึกษา

ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมุติฐานของการวิจยัได้
ดงัน้ี 

1. ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีมีหมู่บ้านท่ีอาศยั
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั 

 
1.4 ประโยชน์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

2. เพื่อใชใ้นการวางแผนเพื่อหาแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในชุมชน 
3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาในการมีส่วนร่วมของประชาชนใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ินอ่ืน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ี

พ  านกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ
หารายได ้(ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวลิาสวงศ ์พงศะบุตร, 2542) 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง การท่ีประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การก าหนด
แนวทางพฒันาต าบล การวางแผนโครงการหรือกิจกรรมและตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาของ
ต าบล 
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 กำรอนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว ้และให้หมายรวมถึงการ
ป้องกนั การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะดว้ย (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
เล่นท่ี16 เร่ืองท่ีสาม/นิยามต่างๆ) 

 กำรพัฒนำ หมายถึง การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกนัด าเนิน
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ตนเองชุมชนสังคมใหดี้ข้ึน (สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข, 2525, น. 179)  

ประชำชน หมายถึง ประชากรท่ีเป็นตวัแทนของครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในต าบลท่าอุแท 
อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียว วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวจิยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บท าให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดแนวทาง 
กระบวนการในการหาแนวทางเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง และเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทถดัไป 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 

กรณีศึกษาต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใช้
การตอบแบบสอบปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด ในการเก็บขอ้มูลจากประชาชนในชุมชน
กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดขั้นตอนและ
วธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1  ประเภทงานวจิยั 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั 
3.4  วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประเภทงำนวจัิย 
จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ปัญหาหลกัมกัจะ

เกิดข้ึนมาจากชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่ไปกบัแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงหวัขอ้ท่ีกล่าวมาน้ีคือ 
หวัขอ้เร่ืองการวจิยั โดยทัว่ไประเบียบวธีิการวจิยั  เชิงคุณภาพ ท่ีนกัวิจยัระบุถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งท าการศึกษาวิจยัตามหวัขอ้นั้นๆ  อยา่งเป็นทางการในตอนตน้ของการด าเนินการวิจยั  ซ่ึงการ
ให้ความร่วมมือของชุมชน เปรียบเสมือนประเด็นหลกั ของปัญหาในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวและเป็นปัญหาท่ีนกัวิจยัจะตอ้งเสาะหาค าตอบ แยกแยะหวัขอ้ของปัญหาออกเป็นแต่ละ
ค าถาม ในขอบเขตของแต่ละประเด็น มีลกัษณะเฉพาะของขอบเขตท่ีแคบลง  

ในการก าหนดประเด็นค าถาม จากหัวข้อการวิจยัเชิงคุณภาพจะเป็นเพียงแค่หัวข้อ
ชัว่คราว ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนข้ึนมาใหม่ได ้มกัจะเขียนในรูปแบบของประโยคค าถาม หรือ
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ขอ้ความ ท่ีกล่าวถึงค าถามในแต่ละประเด็น ลกัษณะการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะไม่มีแบบแผนท่ี
แน่นอนตายตวั ก่อนล่วงหนา้  

ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งอาศยัการเก็บขอ้ขอ้มูลในชุมชน ท่ีมีความผูกพนักบั
แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนนั้นๆอย่างแทจ้ริง เพื่อจะไดรับรู้ถึงประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน  จะ
น ามาซ่ึงพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหค้วบคู่ไปกบัชุมชนได ้ 

 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.2.1 ประชากร (Population) คือผูว้ิจยัก าหนดใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ประชาชนในต าบล
ท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 13 หมู่บา้นซ่ึงมีจ านวนประชากร10,268 
คน (ท่ีมา: ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือหวัหนา้ครอบครัวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จะเลือก 5 หมู่บา้นจากทั้งหมด 13 หมู่บา้น โดยจะเลือกจากท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลกัคือ หมู่ 
7 บา้นเขาต่อ หมู่ 8 บา้นเขาหมอน หมู่ 9 บา้นกงหนิง หมู่ 11 บา้นห้างสูง หมู่ 13 บา้นหวัเตย  เลือก
ตวัแทนใน 1 คนในครัวเรือนโดยใชต้ารางส าเร็จรูปในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรค านวณ ของ 
Kerjcie Morgan ซ่ึงไดจ้  านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 346 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
3,236 คนโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling: S.R.S.) เพื่อตอ้งการความเช่ือมัน่สูงข้ึน
ผูว้จิยัเพิ่มจ านวนตวัอยา่งเป็น 400 คนโดย 

 
ตำรำงที ่3.1 ตารางแสดงระดบัคะแนน 

 
รำยช่ือหมูบ้ำน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนทีส่ ำรวจ 

1.  บา้นเขาต่อ          12.4%        47 
2.  บา้นเขาหมอน          33%        132 
3.  บา้นหวัเตย                10.7%              44 
4.  บา้นกงหนิง                32%              128 
5.  บา้นหา้งสูง                11.9%              49 
รวม                100%              400 
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1.  หมู่บา้นเขาต่อ มีจ  านวนประชากร 401 คิดเป็น จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 12.4% จาก
ประชากร ทั้งหมด 3,236 = จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 47 คน 

2.  บา้นเขาหมอน มีจ านวนประชากร 1,067 คิดเป็น จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 33% จาก
ประชากร ทั้งหมด 3,236 = จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 132 คน 

3.  บ้านหัวเตย มีจ านวนประชากร 348 คิดเป็น จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 10.7% จาก
ประชากร ทั้งหมด 3,236 = จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 44คน 

4.  บา้นกงหนิง มีจ านวนประชากร 1,035 คิดเป็น จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 32% จาก
ประชากร ทั้งหมด 3,236 = จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 128คน 

5.  บา้นห้างสูง มีจ านวนประชากร 385 คิดเป็น จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 11.9% จาก
ประชากร ทั้งหมด 3,236 = จ านวนท่ีตอ้งส ารวจ 49 คน 

โดยจะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ โดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะค านวณจากกลุ่มตวัอย่าง แยกตามหมู่บ้าน 5 
หมู่บ้าน จากนั้นจะน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าตรงตามวตัถุประสงค์
งานวิจยัหรือไม่ จากนั้นน าขอ้มูลเสนอ ในงานวิจยัเชิงพรรณนา ดงันั้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จะท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตรงตามเป้าหมายไม่ยุง่ยาก หรือไม่
เขม้งวด ซ่ึงเหมาะกบัการใชใ้นงานวจิยัเชิงคุณภาพ 

 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่นกำรวจัิย 

เคร่ืองท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง 
โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ check 
list ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (close –end questions) จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียวมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดย 
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ตำรำงที ่3.2 ตารางแสดงระดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน ระดบัความพึงพอใจ 

5 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 มีความพึงพอใจมาก 

3 มีความพึงพอใจปานกลาง 

2 มีความพึงพอใจนอ้ย 

1 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดย 

ตำรำงที ่3.3 ตารางแสดงระดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน ระดบัปัญหาและอุปสรรค 

5 มากท่ีสุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอ้ย 
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1 นอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี  4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอเก่ียวกบั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอ       

กาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3.4  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเท่ียว ในคร้ังน้ีผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองดงัน้ี 
1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีท่ีได้

ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด ซ่ึงค าถามปลายเปิด (open-
ended questions) เป็นค าถามท่ีตอบได้อย่างอิสระ ไม่มีก าหนดค าตอบตายตัว หรือพูดถึง
แนวความคิดไดอ้ย่างอิสระ ค าถามปลายปิด (closed questions) เป็นค าถามท่ีมีค าตอบแน่นอน มี
ค าตอบให้เลือก ค าถามตอ้งการค าตอบเป็นจ านวนหรือตอ้งการค าตอบเพียงใช่หรือไม่ หรือเป็น
ค าตอบสั้นๆไม่มีการอธิบายรายละเอียด 

2. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากหนังสือ บทความ 
เอกสารงานวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวเพื่อประกอบเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั 

 
3.5  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในชุมชน จ านวน 5 หมู่บา้นจ านวน
ประชากร 3,236 คน ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยน าขอ้มูลแบบสอบถามปลายปิด มาตรวจความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ในการตอบ แล้ว
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาลงรหัส จดัหมวดหมู่ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) โดยก าหนดสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)ได้แก่การวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อย ละ
ค่าเฉล่ีย (Mean :X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัน้ีคือ 

1.1 ค่าความถ่ีและร้อยละอธิบายข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย สถานภาพการมีส่วนร่วม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean:   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายระดับ
นยัส าคญัการมีส่วนร่วม  

ในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิด ในการแสดงความคิดเห็น จะตอ้งท าการเก็บขอ้มูล
ท่ีมีลกัษณะทศันคติของชุมชนท่ีคลา้ยกนัในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยแบ่งแยกออกเป็นแต่ละหัวขอ้ ในกลุ่มเดียวกนั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมาย
และสมมุติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ส ำหรับกำรวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำและอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำจำกเอกสำร
งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วม และกำรวิเครำะห์ขอ้มูลและแปลผลควำม
ของผลกำรวเิครำะห์ดงัน้ี 

 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 H0 แทน สมมติฐำนหลกั 
 H1 แทน สมมติฐำนรอง 

              แทน ค่ำเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 S.D. แทน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 n แทน จ ำนวนคนในกลุ่มตวัอยำ่ง 
 T แทน ค่ำสถิติท่ีใชแ้จกแจงแบบที (t – distribution) 
 df แทน ค่ำควำมเป็นอิสระท่ีจะแปรปรวน (Degree  of  Freedom) 
 F แทน ค่ำสถิติแจกแจงเอฟ (F – Distribution) 
           P-value  แทน ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 
        * แทน       มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 ** แทน มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้น ำเสนอผลตำมควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยัโดยแบ่งกำร
น ำเสนอออกเป็น 3 ขั้นตอน ตำมล ำดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  กำรวิเครำะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจน
ดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
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ตอนท่ี 2  กำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในต ำบลท่ำอุแท ในกำร
พฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในดำ้นกำรร่วมคิดและตดัสินใจ ดำ้นกำรด ำเนินกำร และดำ้นกำร
ติดตำมผล 

ตอนท่ี 3 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลปัญหำและอุปสรรคกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในต ำบล
ท่ำอุแทในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในดำ้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้น
กำรเมืองและสังคม 

ตอนท่ี 4  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลดำ้นควำมคิดเห็นของกำรประชำชนควรมีส่วนร่วมอยำ่งไร
ต่อกำรพฒันำ และแหล่งท่องเท่ียว 

ตอนท่ี 5  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
 

ตอนที ่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ขอ้มูลส่วนตวัของประชำชนท่ีตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ  ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพ รำยไดต่้อเดือนและ หมู่บำ้น โดยแจกแจง (ควำมถ่ี) และร้อยละ ดงัตำรำงท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 178 44.50 
หญิง 222 55.50 
รวม 400 100.00 

 
จำกตำรำงท่ี 4.1 พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 222 คนคิด

เป็นร้อยละ 55.50 รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
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ตารางที ่4.2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 ปี หรือต ่ำกวำ่ 24 6.00 
21 - 30 ปี 73 18.25 
31 - 40 ปี 115 28.75 
41 - 50 ปี 114 28.50 
51 ปีข้ึนไป 74 18.50 
รวม 400 100.00 

 
จำกตำรำงท่ี 4.2   พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอำยุ 31 - 40 ปี จ  ำนวน 

115 คนคิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมำ 41 - 50 ปี จ  ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมำ 51 
ปีข้ึนไป จ ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมำ 21 - 30 ปี จ  ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอำย ุ20 ปี หรือต ่ำกวำ่ จ  ำนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6.0 

 
ตารางที ่4.3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 203 50.75 
มธัยมศึกษำ/ปวช 129 32.25 
อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) 25 6.25 
ปริญญำตรี 38 9.50 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 1.25 
รวม 400 100.00 

 
จำกตำรำงท่ี 4.3  พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดบักำรศึกษำ ประถมศึกษำ 

จ ำนวน 203 คนคิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมำ มธัยมศึกษำ/ปวช จ ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ
32.25 รองลงมำ ปริญญำตรี จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 รองลงมำ อนุปริญญำ (ปวท/ปวส) 
จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และสูงกวำ่ปริญญำตรีจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 243 60.75 
ประมง 2 0.50 
คำ้ขำย 32 8.00 

ธุรกิจส่วนตวั 39 9.75 
รับจำ้งทัว่ไป 48 12.00 
รับรำชกำร 17 4.25 
รัฐวสิำหกิจ 6 1.50 

อ่ืนๆ 13 3.25 
รวม 400 100.00 

 
จำกตำรำงท่ี 4.4  พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพ เกษตรกรรม จ ำนวน 243 

คนคิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมำ รับจำ้งทัว่ไป จ ำนวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ12.00  รองลงมำ 
ธุรกิจส่วนตวั จ  ำนวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.75  รองลงมำ คำ้ขำย จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 รองลงมำ รับรำชกำร จ ำนวน 17 คิดเป็นร้อยละ 4.25 รองลงมำ อำชีพอ่ืนๆ จ ำนวน 13 คิดเป็น
ร้อยละ 3.25 รองลงมำ รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 1.50 และนอ้ยท่ีสุดคือประมง จ ำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

 
ตารางที ่4.5   แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได ้
 

 

 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 45 11.25 
5,001 - 10,000 บำท 144 36.00 
10,001 - 15,000 บำท 138 34.50 
15,001 - 20,000 บำท 49 12.25 
มำกกวำ่ 20,001 บำท 24 6.00 
รวม 400 100.00 
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จำกตำรำงท่ี 4.5 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได ้ 5,001 - 10,000 บำท 
จ ำนวน 144 คนคิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมำ 10,001 - 15,000 บำท จ ำนวน  138 คน คิดเป็นร้อยละ
34.50 รองลงมำ 15,001 - 20,000 บำท จ ำนวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 12.25 รองลงมำ 5,000 บำทหรือ
นอ้ยกวำ่ จ  ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และนอ้ยท่ีสุดคือ มำกกวำ่ 20,001 บำทจ ำนวน 24คน
คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 
ตารางที ่4.6  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกหมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 47 11.75 
หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 132 33.00 
หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 128 32.00 
หมู่ท่ี 11 บำ้นหำ้งสูง 49 12.25 
หมู่ท่ี 13 บำ้นหวัเตย 44 11.00 
รวม 400 100.00 

 
จำกตำรำงท่ี 4.6 พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยูห่มู่บำ้น หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน  

จ ำนวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมำ หมู่9 บำ้นกงหนิง จ ำนวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 
32.00 รองลงมำ หมู่ 11 บำ้นหำ้งสูง จ ำนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 รองลงมำ หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ
จ ำนวน 47คนคิดเป็นร้อยละ 11.75 และนอ้ยท่ีสุดคือ หมู่ท่ี 13 บำ้นหวัเตยจ ำนวน  44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.00 

 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลท่าอุแทในการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเทีย่วในด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และด้านการติดตามผล 
 
หมำยเหตุ:   4.21-5.00   =   มีส่วนร่วมมำกท่ีสุด 

3.41-4.20   =    มีส่วนร่วมมำก 
2.61-3.40   =     มีส่วนร่วมปำนกลำง 
1.81-2.60   =    มีส่วนร่วมนอ้ย 
1.00-1.80   =    มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.7 กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรร่วมคิดและตดัสินใจของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น  
 

รายการ 

หมู่ 7 
บ้านเขาต่อ 

หมู่ 8  
บ้านเขาหมอน 

     หมู่ 9 
บ้านกงหนิง 

หมู่ 11 
บ้าน ห้างสูง 

หมู่ 13 
บ้านหัวเตย    F 

 P-
value 

  SD   SD   SD   SD   SD 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
อนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ว 

3.221 0.821 3.244 0.820 2.287 0.896 3.124 0.635 3.026 0.511 28.171 0.000 

ด้านการร่วมคดิและตดัสินใจ 3.447 0.850 3.356 0.770 2.307 0.858 3.277 0.670 3.117 0.523 38.219 0.000 

1. กำรร่วมประชุมเพื่อ 
เสนอปัญหำควำมตอ้งกำรของ
ชุมชน 

3.681 1.024 3.462 0.936 2.539 1.100 3.388 0.786 3.068 0.873 20.024 0.000 

2.กำรร่วมเสนอปัญหำควำม
ตอ้งกำรของทอ้งถ่ินผำ่นตวัแทน
หมู่บำ้นผูน้ ำทอ้งถ่ิน เช่นกำรขอ
งบประมำณมำปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.404 1.097 3.371 1.037 2.242 1.189 3.347 0.879 3.205 0.734 24.262 0.000 

3.กำรร่วมพิจำรณำสำเหตุของ
ปัญหำหรือควำมต้องกำรเ ช่น
ปัญหำของขยะมูลฝอย ปัญหำน ้ ำ
เน่ำเสียในล ำคลอง 

3.702 1.061 3.045 1.003 2.266 1.046 3.245 1.090 2.977 0.849 21.790 0.000 

4.กำ ร ร่ ว ม คิด และ ช่ ว ย เ สนอ
แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำของ
ชุมชนท้องถ่ินเช่น กำรติดป้ำย
ประกำศต่ำงๆ 

3.213 1.232 3.189 1.064 2.234 1.153 3.143 1.080 3.205 0.734 16.776 0.000 

5.กำรร่วมวำงแผนกิจกรรมต่ำงๆ
เช่น กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ ร่วมมือพฒันำริมถนน 

3.596 1.173 3.727 1.071 2.594 1.118 3.408 1.079 3.318 0.883 19.707 0.000 

6.กำรร่วมคิดหำวิธีกำรท่ีจะได้
งบประมำณเพื่อกิจกรรมต่ำงๆเช่น 
ทอดผำ้ป่ำชุมชน 

3.447 0.974 3.773 1.031 2.266 1.054 3.306 0.895 3.045 0.834 39.447 0.000 

7.กำรร่วมตดัสินใจในกำรใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีในอยู่ทอ้งถ่ินเช่นกำร
ตดัตน้ไมม้ำช่วยปรับปรุงสถำนท่ี
ต่ำงๆ 

3.085 1.060 2.924 1.016 2.008 1.140 3.102 0.714 3.000 0.715 21.480 0.000 

จ านวนคน 47 132 128 49 44  
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ตารางที ่4.8   กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรด ำเนินกำรของประชำชนทั้ง 5 หมู่บำ้น 
 

รำยกำร 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู ่9 
บำ้นกงหนิง 

หมู1่1 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู ่13 
บำ้นหวัเตย F P-value 

  SD   SD   SD   SD   SD 

ด้านการด าเนินการ 3.102 0.865 3.112 0.872 2.336 0.965 3.049 0.685 2.923 0.556 16.438 0.000 

8.กำรร่วมคัดเลือกตัวแทนเป็น
กรรมกำรในกำรพฒันำ 

3.596 1.056 3.341 1.097 2.664 1.117 3.469 0.981 3.227 0.803 11.098 0.000 

9.กำรร่วมสนับสนุนทำงด้ำน
กำรเงินวัสดุอุปกรณ์ เพื่อน ำไป
พฒันำทอ้งถ่ิน 

2.894 0.961 3.189 1.140 2.359 1.241 3.082 0.997 2.841 0.680 10.103 0.000 

10.กำรร่วมก ำหนดแผนงำนกำร
ท ำงำนเช่นกำรปรับปรุงสถำนท่ี
ส ำคญัในชุมชน 

3.383 1.226 3.326 1.081 2.297 1.225 3.367 0.929 3.227 0.859 18.912 0.000 

10.กำรร่วมก ำหนดแผนงำนกำร
ท ำงำนเช่นกำรปรับปรุงสถำนท่ี
ส ำคญัในชุมชน 

2.702 1.082 2.864 1.151 2.133 1.104 2.490 0.916 2.705 0.734 8.329 0.000 

13. กำรร่วมปฏิบติักิจกรรม เช่น 
เก็บขยะในแหล่งท่องเท่ียว เก็บ
ขยะในคูคลอง 

2.936 1.131 2.841 1.047 2.227 1.052 2.837 0.825 2.614 0.689 8.283 0.000 

จ ำนวนคน 47 132 128 49 44 
 

 
ตารางที่ 4.9  กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรติดตำมผลและประเมินผลของประชำชนทั้ง 5
หมู่บำ้น 
 

รำยกำร 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู่9 
บำ้นกงหนิง 

หมู ่11 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู ่13 
บำ้นหวัเตย F P-value 

  SD   SD   SD   SD   SD 

ด้านการตดิตามและประเมนิผล  2.973 1.086 3.214 1.090 2.189 1.079 2.949 0.820 2.994 0.718 17.838 0.000 

14.กำรร่วมตรวจติดตำมกิจกรรม 2.979 1.151 3.152 1.156 2.141 1.175 3.041 0.935 2.886 0.945 15.290 0.000 
15.กำรร่วมประเมินผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 

3.128 1.076 3.212 1.211 2.203 1.111 3.082 0.862 2.932 0.873 16.224 
0.000 

16.ก ำ ร ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร ใ ช้
งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม 

2.894 1.255 3.121 1.211 2.266 1.226 2.918 0.975 3.091 0.830 10.227 
0.000 

17.กำรร่วมในกำรตรวจสอบควำม
โปร่งใสของกำรบริหำรงำน 

2.894 1.272 3.371 1.281 2.148 1.280 2.755 1.217 3.068 0.818 16.697 
0.000 

จ านวนคน 47 132 128 49 44 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลท่าอุแท ใน
การพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่วในด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและ
สังคม 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดบัของปัญหำและอุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย 

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 2.826 1.004 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

1.กำรเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวเช่น เกิดจำกภยัธรรมชำติ 2.663 1.258 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

2.กำรท ำลำยส่ิงแวดลอ้มเช่นกำรตดัตน้ไมท้ ำลำยป่ำ 2.765 1.367 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

3.กำรช่วยเหลือและรักษำแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในชุมชนเช่น รอยพระพุทธบำท 
ส ำนกัสงฆ ์ป่ำตน้น ้ำคลองครำม วดัต่ำงๆ 

3.050 1.264 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

ด้านเศรษฐกจิ 2.489 0.892 มีส่วนร่วมนอ้ย 

1.กำรแบ่งปันผลประโยชนเ์ช่น ส่วนแบ่งจำกกำรขำยของท่ีระลึก 2.160 1.066 มีส่วนร่วมนอ้ย 

2.ขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมเช่น ท่ีจอดรถ หอ้งน ้ำ/หอ้งสว้ม 2.823 1.166 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

3.ค่ำครองชีพสูงข้ึนเช่นขำยของใหน้กัท่องเท่ียวและชำวบำ้นในรำคำเดียวกนั 2.485 1.174 มีส่วนร่วมนอ้ย 

ด้านการเมอืง 2.582 0.886 มีส่วนร่วมนอ้ย 

1.กำรใชอ้ ำนำจของผูน้ ำชุมชนเช่น กำรสัง่งำน กำรเรียกประชุม 2.665 1.084 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

2.ควำมขดัแยง้ระหวำ่งผูน้ ำเช่น ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนั 2.420 1.130 มีส่วนร่วมนอ้ย 

3.กำรพบปะพดูคุยระหวำ่งผูน้ ำกบัคนในชุมชนเช่น ไม่ค่อยใหค้วำมร่วมมือในกำร
มำประชุม 

2.663 1.203 มีส่วนร่วมปำนกลำง 

ด้านสังคม 2.385 1.024 มีส่วนร่วมนอ้ย 

1.ควำมขดัแยง้ของคนในชุมชนเช่นกำรเห็นแก่ประโยชนส่์วนตวั 2.428 1.146 มีส่วนร่วมนอ้ย 

2.กำรพบปะพดูคุยระหวำ่งนกัท่องเท่ียวกบัคนในชุมชน เช่น ภำษำ 2.328 1.257 มีส่วนร่วมนอ้ย 

3.กำรท่ีนักท่องเ ท่ียวเข้ำมำท ำให้คนในชุมชนเปล่ียนไป เช่นกำรแต่งกำย 
เทคโนโลยีในกำรส่ือสำร 

2.400 1.245 มีส่วนร่วมนอ้ย 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเทีย่ว 

2.564 0.781 มส่ีวนร่วมน้อย 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของการประชาชนควรมีส่วนร่วมอย่างไรต่อการ
พฒันาและแหล่งท่องเทีย่ว 

 

ตารางที ่4.11  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีเสนอควำมคิดของกำรมีส่วนร่วม 
 
ขอ้เสนอแนะ จ ำนวน ร้อยละ 
ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรคิดเห็นเพื่อพฒันำและอนุรักษใ์หม้ำกข้ึน 15 3.77 

ช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 14 3.52 

ควรมีควำมสำมคัคีใหม้ำกท่ีสุดในชุมชน 5 1.26 

ควรเขำ้ไปมีผลประโยชนร่์วมดว้ย 4 1.01 

จดัแหล่งวฒันธรรมมำกกวำ่ท่ีเป็นอยูแ่ละใหค้วำมส ำคญักบัชุมชน 2 0.50 

ตอ้งกำรใหมี้ควำมร่วมมือกนัมำกๆ 1 0.25 

อยำกใหมี้กำรปลูกผกัสำรพิษตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 1 0.25 

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเหมือนญำติพี่นอ้ง,ช่วยแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 1 0.25 

ใหค้วำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือส่วนรวม 1 0.25 

 
จำกตำรำงท่ี 4.11 สำมอนัดบัแรกคิดวำ่ควรให้ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรพฒันำและ

อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวของชุมชนโดย ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรคิดเห็นเพื่อพฒันำและอนุรักษ์
ให้มำกข้ึน จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 รองลงมำ ช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจ ำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.52 รองลงมำ ควรมีควำมสำมคัคีให้มำกท่ีสุดในชุมชนจ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.26 

 
ตอนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐำนกำรวจิยั ผลจำกกำรวเิครำะห์ปรำกฏตำมตำรำงต่อไปน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษร์ธำนี ท่ีมี

หมู่บำ้นท่ีอำศยัต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  แตกต่ำงกนั 
H0: ประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ี

อำศยัต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวไม่แตกต่ำงกนั 
H1: ประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ี

อำศยัต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.12 กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น  
 

หมู่บ้าน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 47 3.102 0.865 16.438 <0.000** 
หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 132 3.112 0.872 

  
 หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 128 2.336 0.965 

  
หมู่ 11 บำ้นหำ้งสูง 49 3.049 0.685 

  
หมู่13 บำ้นหวัเตย 44 2.923 0.556 

  
 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.12 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั <0.000 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำม
วำ่ ผูท่ี้อยูใ่นหมู่บำ้นท่ีแตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  แตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 

 
ตารางที ่4.13 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำร
ของประชำชนทั้ง 5 หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน ค่าเฉลีย่ 
หมู่บ้าน 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู่ 9 
บำ้นกงหนิง 

หมู่ 11 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู่ 13 
บำ้นหวัเตย 

หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 3.102 - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 3.112 - - แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 2.336 - - - แตกต่ำง* แตกต่ำง* 

หมู่11 บำ้นหำ้งสูง 3.049 - - - - ไม่แตกต่ำง 

หมู่13 บำ้นหวัเตย 2.923 - - - - - 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำงท่ี 4.13 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบว่ำ ผูท่ี้อยู่หมู่ 9 
บำ้นกงหนิง มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงจำกผู ้
ท่ีอยูห่มู่บำ้น หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่ 11 บำ้นห้ำงสูงและหมู่ 13 บำ้นหวัเตย อยำ่ง
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

โดยผูท่ี้อยูห่มู่บำ้น หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่ 11 บำ้นห้ำงสูงและหมู่ 13 
บำ้นหวัเตยมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน สูงท่ีสุด 

 
ขอ้ท่ี1 ประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ีอำศยัต่ำงกนั 
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจแตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนทั้ง 5 หมู่บ้ำน มีส่วนร่วมในด้ำนกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ไม่
แตกต่ำงกนั 

H1: ประชำชนทั้ง 5 หมู่บำ้น มีส่วนร่วมในดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำง
กนั 
 
ตารางที่ 4.14 กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ ของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 
หมู่บ้าน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
หมู ่7 บำ้นเขำต่อ 47 3.447 0.850 38.219 <0.000** 
หมู ่8 บำ้นเขำหมอน 132 3.356 0.770 

  
หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 128 2.307 0.858 

  
หมู ่11 บำ้นหำ้งสูง 49 3.277 0.670 

  
หมู1่3 บำ้นหวัเตย 44 3.117 0.523 

  
 
หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.14 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั <0.000 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำม
ว่ำ ผูท่ี้อยู่ในหมู่บำ้น ท่ีแตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำร
ร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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ตารางที ่4.15 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำร
ร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน ค่าเฉลีย่ 
หมู่บ้าน 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู่ 9 
บำ้นกงหนิง 

หมู่ 11 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู่ 13 
บำ้นหวัเตย 

หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 3.447 - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 3.356 - - แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 2.307 - - - แตกต่ำง* แตกต่ำง* 

หมู่11 บำ้นหำ้งสูง 3.277 - - - - ไม่แตกต่ำง 

หมู่13 บำ้นหวัเตย 3.117 - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.15 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบวำ่ควำมแตกต่ำง
ของกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวด้ำนกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ 
ระหวำ่งคู่ หมู่ 7 บำ้นเขำต่อและ หมู่ 9 บำ้นกงหนิง หมู่ 7 บำ้นเขำต่อและ หมู่ 13 บำ้นหวัเตย หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน และ บำ้นกงหนิง บำ้นกงหนิง และ หมู่11 บำ้นห้ำงสูง และคู่ หมู่ 9 บำ้นกงหนิง และ 
หมู่13 บำ้นหวัเตย แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

โดยผูท่ี้อยูห่มู่บำ้น หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอนและหมู่ 11 บำ้นห้ำงสูง มีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ สูงท่ีสุด 

1.2 ประชำชนในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ี
อำศยัต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น มีส่วนร่วมในดำ้นกำรด ำเนินงำนไม่แตกต่ำงกนั 
H1: ประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้นมีส่วนร่วมในดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

 
 
 

DPU



61 
 

 
ตารางที่ 4.16 กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
ประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 47 3.102 0.865 16.438 <0.000** 
หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 132 3.112 0.872 

  
หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 128 2.336 0.965 

  
หมู่ 11 บำ้นหำ้งสูง 49 3.049 0.685 

  
หมู่ 13 บำ้นหวัเตย 44 2.923 0.556 

  
 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 
จำกตำรำงท่ี  4.16 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั <0.000 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ ผูท่ี้อยูใ่น
หมู่บำ้น ท่ีแตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 
ตารางที่ 4.17 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวดำ้น
กำรด ำเนินงำนของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน ค่าเฉลีย่ 
หมู่บ้าน 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู่9 
บำ้นกงหนิง 

หมู่ 11 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู่13 
บำ้นหวัเตย 

หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 3.102 - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 3.112 - - แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 9บำ้นกงหนิง 2.336 - - - แตกต่ำง* แตกต่ำง* 
หมู่11 บำ้นหำ้งสูง 3.049 - - - - ไม่แตกต่ำง 
หมู่13 บำ้นหวัเตย 2.923 - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำงท่ี 4.17 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบว่ำ ผูท่ี้อยู่หมู่ 9 
บำ้นกงหนิง มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกผูท่ี้ 
อยูห่มู่บำ้นหมู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่ 11บำ้นห้ำงสูงและหมู่13 บำ้นหวัเตย อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

โดยผูท่ี้อยูห่มู่บำ้น หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่11 บำ้นห้ำงสูงและหมู่13 
บำ้นหวัเตย มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน สูงท่ีสุด 
                 1.3  ประชำชน ในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ี
อำศัยต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวด้ำน ด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผล แตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนทั้ง 5 หมู่บำ้น มีส่วนร่วมในดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลไม่แตกต่ำง
กนั 

H1: ประชำชนทั้ง 5 หมู่บำ้นมีส่วนร่วมในดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล แตกต่ำงกนั 
 
ตารางที่ 4.18 กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 47 2.973 1.086 17.838 <0.000** 
หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 132 3.214 1.090 

  
หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 128 2.189 1.079 

  
หมู่ 11 บำ้นหำ้งสูง 49 2.949 0.820 

  
หมู่ 13 บำ้นหวัเตย 44 2.994 0.718 

  
 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.18 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั<0.000 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้อยู่ในหมู่บำ้น ท่ีแตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำร
ติดตำมและประเมินผล แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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ตารางที ่4.19 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำร
ติดตำมและประเมินผล ของประชำชนทั้ง 5หมู่บำ้น 
 

หมู่บ้าน ค่าเฉลีย่ 
หมู่บ้าน 

หมู่ 7 
บำ้นเขำต่อ 

หมู่ 8 
บำ้นเขำหมอน 

หมู่ 9 
บำ้นกงหนิง 

หมู่ 11 
บำ้นหำ้งสูง 

หมู่ 13 
บำ้นหวัเตย 

หมู่ 7 บำ้นเขำต่อ 2.973 - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน 3.214 - - แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

หมู่ 9 บำ้นกงหนิง 2.189 - - - แตกต่ำง* แตกต่ำง* 

หมู่11 บำ้นหำ้งสูง 2.949 - - - - ไม่แตกต่ำง 

หมู่13 บำ้นหวัเตย 2.994 - - - - - 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.19 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบวำ่ ผูท่ี้อยูห่มู่ 9 
บำ้นกงหนิง มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล 
แตกต่ำงจำกผูท่ี้อยูห่มู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่ 11 บำ้นห้ำงสูงและหมู่ 13 บำ้นหวัเตย
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

โดยผูท่ี้อยูห่มู่ 7 บำ้นเขำต่อ หมู่ 8 บำ้นเขำหมอน หมู่ 11 บำ้นห้ำงสูงและหมู่ 13 บำ้นหวั
เตย มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล สูงท่ีสุด 

 
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

 H0: ประชำชนท้องถ่ินท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ไม่แตกต่ำงกนั 

 H1: ประชำชนท้องถ่ินท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.20 ปัจจยัส่วนบุคลมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. T P-value 
ชำย 178 3.061 0.979 3.320 0.001** 
หญิง 222 2.764 0.810 

  
 
หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี 4.20 จะพบวำ่ค่ำ Sig เท่ำกบั 0.001 นอ้ยกวำ่ 0.01 นั้นคือเพศชำย มีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว สูงกว่ำเพศหญิง อย่ำงมีนยัส ำคญัท่ีระดบันัยส ำคญัทำง
สถิติ 0.01 

2.1  กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

H0: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจไม่แตกต่ำงกนั 

H1: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจแตกต่ำงกนั 

 
ตารางที่ 4.21 เพศท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. T P-value 
ชำย 178 3.172 0.978 3.533 <0.000** 
หญิง 222 2.853 0.825 

  
 

หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 
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จำกตำรำงท่ี 4.21 จะพบวำ่ค่ำ Sig เท่ำกบั <0.000 นอ้ยกวำ่ 0.01 นั้นคือเพศชำย มีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ สูงกว่ำเพศหญิง 
อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 

2.2  กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนั 

H0: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำนไม่แตกต่ำงกนั 

H1: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 
 

ตารางที่ 4.22  เพศท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรด ำเนินงำน 

 
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. T P-value 
ชำย 178 3.002 0.983 3.324 0.001** 
หญิง 222 2.699 0.840 

  
 
หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัท่ีระดบั 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี 4.22 จะพบวำ่ค่ำ Sig เท่ำกบั 0.001 นอ้ยกวำ่ 0.01 นั้นคือเพศชำย มีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน สูงกว่ำเพศหญิง อย่ำงมีนยัส ำคญัท่ี
ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 

2.3  กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแตกต่ำงกนั 

H0: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลไม่แตกต่ำงกนั 

H1: เพศท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติตำมและประเมินผลแตกต่ำงกนั 
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ตารางที่ 4.23 เพศท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. T P-value 
ชำย 178 2.941 1.218 2.278 0.023** 
หญิง 222 2.689 0.994 

  
 
หมายเหตุ.  * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัท่ีระดบั 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.23 จะพบวำ่ค่ำ Sig เท่ำกบั 0.023 นอ้ยกวำ่ 0.05 นั้นคือเพศชำย มีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลแตกต่ำงกนั สูงกว่ำเพศ
หญิง อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.4 กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: ประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 
 
ตารางที ่4.24 กลุ่มอำยขุองประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
20 ปีหรือต ่ำกวำ่ 24 3.190 0.901 0.972 0.423 

21 - 30 ปี 73 2.829 0.812 
  

31 - 40 ปี 115 2.950 0.906 
  

41 - 50 ปี 114 2.839 0.796 
  

51 ปีข้ึนไป 74 2.872 1.104 
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จำกตำรำงท่ี  4.24 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.423 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมว่ำ 
อำยท่ีุแตกต่ำงกนั ไม่ท ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.5  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

H0: อำยุท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: อำยุท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

 
ตารางที่ 4.25 อำยุท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ 
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
20 ปีหรือต ่ำกวำ่ 24 3.131 0.894 0.750 0.558 
21 - 30 ปี 73 2.871 0.865 

  
31 - 40 ปี 115 3.075 0.883 

  
41 - 50 ปี 114 2.956 0.804 

  
51 ปีข้ึนไป 74 3.010 1.128 

  
 

จำกตำรำงท่ี  4.25 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.558 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
อำยุท่ีแตกต่ำงกัน ไม่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.6 กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนั 

H0: อำยุท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน ไม่แตกต่ำงกนั 
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H1: อำยุท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

 
ตารางที ่4.26 อำยท่ีุมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
20 ปีหรือต ่ำกวำ่ 24 3.200 0.936 1.125 0.344 

21 - 30 ปี 73 2.816 0.865 
  

31 - 40 ปี 115 2.843 0.878 
  

41 - 50 ปี 114 2.811 0.852 
  

51 ปีข้ึนไป 74 2.754 1.100 
  

 
จำกตำรำงท่ี  4.26 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.344 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมว่ำ 

อำยท่ีุแตกต่ำงกนั ไม่ท ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ดำ้นกำรด ำเนินงำนท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.7  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำยุแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแตกต่ำงกนั 

H0: อำยท่ีุแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล 
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลไม่แตกต่ำงกนั 

H1: อำยท่ีุแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล 
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลแตกต่ำงกนั 
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ตารางที่ 4.27 อำยุท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

20 ปีหรือต ่ำกวำ่ 24 3.281 1.064 1.659 0.159 
21 - 30 ปี 73 2.771 0.944 

  
31 - 40 ปี 115 2.865 1.154 

  
41 - 50 ปี 114 2.671 1.019 

  
51 ปีข้ึนไป 74 2.777 1.278 

  
 

จำกตำรำงท่ี  4.27 จะเห็นว่ำ P-value เท่ำกบั 0.159 มีค่ำมำกกว่ำ 0.05 นั่นหมำยควำมว่ำ อำยุท่ี
แตกต่ำงกนั ไม่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้น
กำรติดตำมและประเมินผลท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.8  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 
และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนท้องถ่ิน ท่ีมีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: ประชำชนท้องถ่ิน ท่ีมีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

 
ตารางที่ 4.28 กลุ่มระดบักำรศึกษำของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

ประถมศึกษำ 203 2.864 0.901 4.300 0.002** 

มธัยำศึกษำ/ปวช 129 2.903 0.891 
  

อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) 25 2.748 0.781 
  

ปริญญำตรี 38 2.936 0.869 
  

สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 4.488 0.668 
  

 

หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 

DPU



70 
 

จำกตำรำงท่ี 4.28 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.002 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีกำรศึกษำแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 

 
ตารางที่ 4.29 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ระดบักำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 
 

การศึกษา 
ค่า 
เฉลีย่ 

การศึกษา 

ประถมศึกษำ 
มธัยม 

ศึกษำ/ปวช 
อนุปริญญำ 
(ปวท/ปวส) 

ปริญญำตรี 
สูงกวำ่ 

ปริญญำตรี 

ประถมศึกษำ 2.864 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

มธัยมศึกษำ/ปวช 2.903 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

อนุปริญญำ(ปวท/
ปวส) 

2.748 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

ปริญญำตรี 2.936 - - - - แตกต่ำง* 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 4.488 - - - - - 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.29 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบวำ่ ผูท่ี้มีกำรศึกษำ 
สูงกวำ่ปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแตกต่ำงจำกผูท่ี้มีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ  มธัยมศึกษำ/ปวช  อนุปริญญำ(ปวท/ปวส)และ ปริญญำตรี  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้กำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 

2.9  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีกำรศึกษำแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแทอ ำเภอกำญจนดิษฐจ์งัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรร่วมคิดและ
กำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 
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H0: ระดบักำรศึกษำ ท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ไม่แตกต่ำง
กนั 

H1: ระดบักำรศึกษำ ท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

 
ตารางที่ 4.30  ระดบักำรศึกษำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  ดำ้นกำรร่วม
คิดและกำรตดัสินใจ 
 

การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
ประถมศึกษำ 203 2.968 0.890 4.137 0.003** 

มธัยมศึกษำ/ปวช 129 3.037 0.926 
  

อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) 25 2.771 0.798 
  

ปริญญำตรี 38 2.947 0.893 
  

สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 4.514 0.675 
  

 
หมายเหตุ.  ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.30 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.003 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีกำรศึกษำ ท่ีแตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิด
และกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.31  กำรเปรียบเทียบรำยคู่ระดบักำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ 
 

การศึกษา 
ค่า 
เฉลีย่ 

กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำ 
มธัยมศึกษำ 

/ปวช 
อนุปริญญำ 
(ปวท/ปวส) 

ปริญญำตรี 
สูงกวำ่

ปริญญำตรี 

ประถมศึกษำ 2.968 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

มธัยมศึกษำ/ปวช 3.037 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

อนุปริญญำ(ปวท/
ปวส) 

2.771 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

ปริญญำตรี 2.947 - - - - แตกต่ำง* 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 4.514 - - - - - 

 

หมายเหตุ.  * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.31 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวธีิของ Duncan พบวำ่ ผูท่ี้มีกำรศึกษำ 
สูงกว่ำปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ แตกต่ำงจำกผูท่ี้มีกำรศึกษำ ประถมศึกษำ  มธัยมศึกษำ/ปวช  อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) และ 
ปริญญำตรี  อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับนัยส ำคญัทำงสถิติ 0.05โดยผูท่ี้กำรศึกษำ สูงกว่ำ
ปริญญำตรีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ สูง
ท่ีสุด 

2.10  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีกำรศึกษำแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวดัสุรำษฏร์ธำนี ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

H0: ระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: ระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 
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ตารางที่ 4.32  ระดบักำรศึกษำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำร
ด ำเนินงำน 
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
ประถมศึกษำ 203 2.782 0.928 3.885 0.004** 
มธัยมศึกษำ/ปวช 129 2.851 0.901 

  
อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) 25 2.736 0.736 

  
ปริญญำตรี 38 2.916 0.907 

  
สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 4.360 0.699 

  
 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.32จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.004 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ ผู ้
ท่ีมีกำรศึกษำ แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 
ตารางที่ 4.33 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ระดบักำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

การศึกษา 
ค่า 
เฉลีย่ 

การศึกษา 

ประถมศึกษำ 
มธัยมศึกษำ/

ปวช 
อนุปริญญำ 
(ปวท/ปวส) 

ปริญญำตรี 
สูงกวำ่

ปริญญำตรี 

ประถมศึกษำ 2.782 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

มธัยมศึกษำ/ปวช 2.851 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 
อ นุป ริญญำ ( ป วท /
ปวส) 

2.736 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

ปริญญำตรี 2.916 - - - - แตกต่ำง* 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 4.360 - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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จำกตำรำงท่ี 4.33 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบวำ่ ผูท่ี้มีกำรศึกษำ 

สูงกวำ่ปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำง
จำกผูท่ี้มีกำรศึกษำ ประถมศึกษำ มธัยมศึกษำ/ปวช อนุปริญญำ(ปวท/ปวส)และปริญญำตรี  อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้กำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีมีส่วนร่วมใน
กำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรด ำเนินงำน สูงท่ีสุด 

2.11  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีกำรศึกษำแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรติดตำม
และประเมินผลแตกต่ำงกนั 

H0: ระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล ไม่แตกต่ำง
กนั 

H1: ระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลแตกต่ำงกนั 

 
ตารางที่ 4.34 ระดบักำรศึกษำท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
 

การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
ประถมศึกษำ 203 2.783 1.094 3.730 0.005** 

มธัยมศึกษำ/ปวช 129 2.734 1.102 
  

อนุปริญญำ(ปวท/ปวส) 25 2.720 0.985 
  

ปริญญำตรี 38 2.941 1.128 
  

สูงกวำ่ปริญญำตรี 5 4.600 0.652 
  

 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี  4.34จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.005 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ ผู ้
ท่ีมีกำรศึกษำ แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.35 กำรเปรียบเทียบรำยคู่ระดบักำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล 
 

การศึกษา 
ค่า 
เฉลีย่ 

การศึกษา 

ประถม
ศึกษำ 

มธัยมศึกษำ
/ปวช 

อนุปริญญำ(ปวท/
ปวส) 

ปริญญำตรี 
สูงกวำ่

ปริญญำตรี 

ประถมศึกษำ 2.783 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

มธัยมศึกษำ/ปวช 2.734 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

อนุปริญญำ(ปวท/
ปวส) 

2.720 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

ปริญญำตรี 2.941 - - - - แตกต่ำง* 

สูงกวำ่ปริญญำตรี 4.600 - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.35 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวธีิของ Duncan พบวำ่ ผูท่ี้มีกำรศึกษำ 
สูงกว่ำปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผล แตกต่ำงจำกผูท่ี้มีกำรศึกษำ ประถมศึกษำ มธัยมศึกษำ/ปวช  อนุปริญญำ (ปวท/ปวส)
และปริญญำตรี  อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้กำรศึกษำสูงกว่ำ
ปริญญำตรีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดำ้นกำรด ำเนินงำน สูงท่ีสุด 

2.12  กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

H0: ประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: ประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.36 กลุ่มอำชีพของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 

 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
เกษตรกรรม 243 2.788 0.916 2.188 0.034* 
ประมง 2 3.969 0.309 

  
คำ้ขำย 32 2.949 0.939 

  
ธุรกิจส่วนตวั 39 3.098 0.802 

  
รับจำ้งทัว่ไป 48 2.996 0.714 

  
รับรำชกำร 17 3.338 1.090 

  
รัฐวสิำหกิจ 6 3.396 0.784 

  
อ่ืนๆ 13 2.846 0.926 

  
 

หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.36 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.034 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีอำชีพ แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.37 กำรเปรียบเทียบรำยคู่อำชีพ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 

อาชีพ 
ค่า 
เฉลีย่ 

อาชีพ 

ประมง คำ้ขำย 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

รับจำ้ง
ทัว่ไป 

รับรำชกำร 
รัฐวสิำหกิ
จ 

อ่ืนๆ 

เกษตรกรรม 2.788 แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 
แตกต่ำง* 

ไม่
แตกต่ำง 

แตกต่ำง* 
แตกต่ำง 

* 
ไม่แตกต่ำง 

ประมง 3.969 - แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 
แตกต่ำง* 

ไม่
แตกต่ำง 

ไม่
แตกต่ำง 

แตก 
ต่ำง* 

คำ้ขำย 2.949 - - แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 
แตกต่ำง* แตกต่ำง* ไม่แตกต่ำง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.098 - - - แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
แตกต่ำง* 

รับจำ้งทัว่ไป 2.996 - - - - แตกต่ำง* แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 

รับรำชกำร 3.338 - - - - - 
ไม่

แตกต่ำง 
แตกต่ำง* 

รัฐวสิำหกิจ 3.396 - - - - - - แตกต่ำง* 

อ่ืนๆ 2.846 - - - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.37 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบควำมแตกต่ำง
ของกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวระหว่ำง เกษตรกรรม และ ประมง
,เกษตรกรรม และ ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกรรม และรับรำชกำร เกษตรกรรม และ รัฐวิสำหกิจ ประมง 
และ คำ้ขำย ประมง และรับจำ้งทัว่ไป ประมง และอำชีพอ่ืนๆ คำ้ขำย และ ธุรกิจส่วนตวั คำ้ขำย และ
รับรำชกำร คำ้ขำย และรัฐวิสำหกิจ  ธุรกิจส่วนตวั และ รับจำ้งทัว่ไป ธุรกิจส่วนตวั และ อำชีพอ่ืนๆ  
รับจำ้งทัว่ไป และ รับรำชกำร  รับจำ้งทัว่ไป และ รัฐวิสำหกิจ รับรำชกำร และ  อำชีพอ่ืนๆและคู่ 
รัฐวิสำหกิจ และอำชีพอ่ืนๆ  แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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โดยผูท่ี้มีอำชีพประมง ธุรกิจส่วนตวั รับรำชกำรและรัฐวิสำหกิจมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว สูงท่ีสุด 

2.13  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรร่วมคิด
และกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

H0: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

 
ตารางที ่4.38  อำชีพท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว  ดำ้นกำรร่วมคิดและกำร
ตดัสินใจ 
 

อาชีพ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
เกษตรกรรม 243 2.916 0.935 1.702 0.107 
ประมง 2 4.071 0.303 

  
คำ้ขำย 32 2.964 0.839 

  
ธุรกิจส่วนตวั 39 3.066 0.866 

  
รับจำ้งทัว่ไป 48 3.137 0.754 

  
รับรำชกำร 17 3.412 1.076 

  
รัฐวสิำหกิจ 6 3.500 0.662 

  
อ่ืนๆ 13 2.868 0.938 

  
 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี  4.38 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.107 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีอำชีพ แตกต่ำงกนั ไม่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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2.14 กลุ่มประชำชนท้องถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกันจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวดัสุรำษฏร์ธำนี ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

H0: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 
 
ตารางที ่4.39 อำชีพท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 
อาชีพ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
เกษตรกรรม 243 2.674 0.915 3.640 0.001** 
ประมง 2 4.200 0.000 

  
คำ้ขำย 32 2.981 0.991 

  
ธุรกิจส่วนตวั 39 3.133 0.772 

  
รับจำ้งทัว่ไป 48 2.996 0.779 

  
รับรำชกำร 17 3.329 1.017 

  
รัฐวสิำหกิจ 6 3.200 0.885 

  
อ่ืนๆ 13 2.938 0.943 

  
 
หมายเหตุ. ** มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
 

จำกตำรำงท่ี 4.39 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.001  มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.01 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีอำชีพ แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.40 กำรเปรียบเทียบรำยคู่อำชีพ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

อาชีพ 
ค่า 
เฉลีย่ 

อาชีพ 

ประมง คำ้ขำย 
ธุ ร กิ จ
ส่วนตวั 

รั บ จ้ ำ ง
ทัว่ไป 

รั บ
รำชกำร 

รัฐวสิำห 
กิจ 

อ่ืนๆ 

เกษตร 
กรรม 

2.674 แตกต่ำง* 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 

ประมง 4.200 - แตกต่ำง* แตกต่ำง* แตกต่ำง* แตกต่ำง* แตกต่ำง* แตกต่ำง* 

คำ้ขำย 2.981 - - 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

3.133 - - - 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 

รับจำ้งทัว่ไป 2.996 - - - - 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 

รับรำชกำร 3.329 - - - - - 
ไม่

แตกต่ำง 
ไม่

แตกต่ำง 

รัฐวสิำหกิจ 3.200 - - - - - - 
ไม่

แตกต่ำง 

อ่ืนๆ 2.938 - - - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.40 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีของ Duncan พบว่ำ ผูท่ี้อำชีพ 
ประมง มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงจำกผูท่ี้มี
อำชีพ เกษตรกรรม  คำ้ขำย  ธุรกิจส่วนตวั รับจำ้งทัว่ไป รับรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  และอำชีพอ่ืนๆ 
อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้มีอำชีพ ประมงมีส่วนร่วมในกำร
พฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 
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2.15  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรติดตำม
และประเมินผล แตกต่ำงกนั 

H0: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: อำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล แตกต่ำงกนั 
 
ตารางที่ 4.41 อำชีพท่ีมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล 
 
อาชีพ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 
เกษตรกรรม 243 2.706 1.116 1.531 0.155 
ประมง 2 3.500 0.707 

  
คำ้ขำย 32 2.883 1.268 

  
ธุรกิจส่วนตวั 39 3.109 1.040 

  
รับจำ้งทัว่ไป 48 2.750 0.851 

  
รับรำชกำร 17 3.221 1.317 

  
รัฐวสิำหกิจ 6 3.458 1.005 

  
อ่ืนๆ 13 2.692 1.086 

  
 

จำกตำรำงท่ี 4.41 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.155 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีอำชีพ แตกต่ำงกนั ไม่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวดำ้นกำรติดตำมและประเมินผลท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.16  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีรำยไดต่้ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีแตกต่ำงกนั 

H0 :ประชำชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ไม่แตกต่ำงกนั 

H1 :ประชำชนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดั แตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.42 กลุ่มรำยไดข้องประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 45 2.896 0.907 2.653 0.033* 

5,001 - 10,000 บำท 144 2.872 0.928 
  

10,001 - 15,000 บำท 138 2.799 0.857 
  

15,001 - 20,000 บำท 49 2.983 0.881 
  

มำกกวำ่ 20,001 บำท 24 3.424 0.879 
  

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.42 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.033 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ ผู ้
ท่ีมีรำยได้ แตกต่ำงกัน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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ตารางที ่4.43 กำรเปรียบเทียบรำยคู่รำยได ้กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 
รายได้ 

5,000 บำท 
หรือนอ้ยกวำ่ 

5,001 - 
10,000 บำท 

10,001 –  
15,000 บำท 

15,001 - 
20,000 บำท 

มำกกวำ่ 
 20,001 บำท 

5,000 บำทหรือ
นอ้ยกวำ่ 

2.896 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

5,001 - 10,000 
บำท 

2.872 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

10,001 - 15,000 
บำท 

2.799 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

15,001 - 20,000 
บำท 

2.983 - - - - แตกต่ำง* 

มำกกวำ่ 20,001 
บำท 

3.424 - - - - - 

 

หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.43 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบว่ำผูท่ี้มีรำยได ้
มำกกวำ่ 20,001 บำท มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว แตกต่ำงจำกผูท่ี้มีรำยได ้
5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 5,001 - 10,000 บำท รำยได1้0,001 - 15,000 บำท และรำยได ้15,001 - 
20,000 บำท อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันัยส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้มีรำยได้ มำกกว่ำ 
20,001 บำท มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 

2.17  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรร่วมคิด
และกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 

H0: รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดั ดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ แตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.44 กลุ่มรำยไดข้องประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว

ดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ 

 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 45 2.956 0.943 1.797 0.129 

5,001 - 10,000 บำท 144 2.991 0.917 
  

10,001 - 15,000 บำท 138 2.921 0.870 
  

15,001 - 20,000 บำท 49 3.026 0.942 
  

มำกกวำ่ 20,001 บำท 24 3.452 0.881 
  

 
จำกตำรำงท่ี 4.44 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.129 มีค่ำมำกกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 

ผูท่ี้มีรำยได ้แตกต่ำงกนั ไม่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวดำ้นกำรร่วมคิดและกำรตดัสินใจ ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

2.18   กลุ่มประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวดัสุรำษฏร์ธำนี ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 

H0: รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรด ำเนินงำน ไม่แตกต่ำงกนั 

H1: รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดั ดำ้นกำรด ำเนินงำน แตกต่ำงกนั 
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ตารางที ่4.45 กลุ่มรำยไดข้องประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 45 2.858 0.952 2.584 0.037* 

5,001 - 10,000 บำท 144 2.774 0.962 
  

10,001 - 15,000 บำท 138 2.755 0.858 
  

15,001 - 20,000 บำท 49 2.959 0.897 
  

มำกกวำ่ 20,001 บำท 24 3.350 0.826 
  

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.45 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.037 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ 
ผูท่ี้มีรำยได ้แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.46 กำรเปรียบเทียบรำยคู่รำยได ้กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 

รายได้ 
5,000 บำท
หรือนอ้ย
กวำ่ 

5,001 - 
10,000 บำท 

10,001 - 
15,000 บำท 

15,001 - 
20,000 บำท 

มำกกวำ่ 
20,001 บำท 

5,000 บำทหรือ
นอ้ยกวำ่ 

2.858 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

5,001 - 10,000 
บำท 

2.774 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

10,001 - 
15,000 บำท 

2.755 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

15,001 - 
20,000 บำท 

2.959 - - - - แตกต่ำง* 

มำกกวำ่ 20,001 
บำท 

3.350 - - - - - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.46 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบวำ่ผูท่ี้มีรำยได ้
มำกกว่ำ 20,001 บำท มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
แตกต่ำงจำกผูท่ี้มีรำยได ้5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท และ 
15,001 - 20,000 บำท อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้มีรำยได ้
มำกกวำ่ 20,001 บำท มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรด ำเนินงำน สูง
ท่ีสุด 

2.19  กลุ่มประชำชน ทอ้งถ่ินท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัจะมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี ดำ้นกำรติดตำม
และประเมินผล แตกต่ำงกนั 

H0: รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนีดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล ไม่แตกต่ำงกนั 
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H1: ท่ีรำยไดแ้ตกต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต ำบล
ท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ ์จงัหวดั ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล แตกต่ำงกนั 

 
ตารางที ่4.47 กลุ่มรำยไดข้องประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว
ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล 
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่ S.D. F P-value 

5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่ 45 2.839 1.020 3.209 0.013* 

5,001 - 10,000 บำท 144 2.786 1.171 
  

10,001 - 15,000 บำท 138 2.639 1.052 
  

15,001 - 20,000 บำท 49 2.939 1.030 
  

มำกกวำ่ 20,001 บำท 24 3.469 1.092 
  

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.47 จะเห็นวำ่ P-value เท่ำกบั 0.013 มีค่ำนอ้ยกวำ่ 0.05 นัน่หมำยควำมวำ่ ผู ้
ท่ีมีรำยได ้แตกต่ำงกนั มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ด้ำนกำรติดตำมและ
ประเมินผล แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.48 กำรเปรียบเทียบรำยคู่รำยได ้กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
ดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ 

รายได้ 

5,000 - 
หรือนอ้ย
กวำ่ 

5,001 - 
10,000 
บำท 

10,001 -
15,000 
บำท 

15,001 - 
20,000 
 บำท 

มำกกวำ่ 
20,001 
 บำท 

5,000 หรือนอ้ย
กวำ่ 

2.839 - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

5,001 - 10,000          
บำท 

2.786 - - ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

       
10,001 - 15,000 

บำท 
2.639 - - - ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง* 

15,001 - 20,000 2.939 
 
- 

- - - แตกต่ำง* 

มำกกวำ่ 20,001
บำท 

3.469 - - - - - 

 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส ำคญัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 

จำกตำรำงท่ี 4.48 เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบรำยคู่ดว้ยวิธีของ Duncan พบว่ำผูท่ี้มีรำยได ้
มำกกว่ำ 20,001 บำท มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล แตกต่ำงจำกผูท่ี้มีรำยได ้5,000 บำทหรือนอ้ยกวำ่5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 
บำท และ 15,001 - 20,000 บำท อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 โดยผูท่ี้มี
รำยได ้มำกกว่ำ 20,001 มีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ดำ้นกำรติดตำมและ
ประเมินผล สูงท่ีสุด 
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ผลจำกกำรศึกษำจำกสมมติฐำนจะพบวำ่ สมมติฐำนทั้งสองขอ้จะยอมรับสมมติฐำนท่ีตั้ง
ไวเ้น่ืองจำกควำมแตกต่ำงด้ำนต่ำงๆของคนในพื้นท่ีเช่นดำ้นเพศ อำยุ กำรศึกษำฯลฯและท่ีส ำคญั
ประชำชนท่ีอำศยัหมู่บำ้นต่ำงกนัจะใหค้วำมร่วมมือแตกต่ำงซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัผูน้  ำของแต่ละหมู่บำ้นใน
กำรบริหำรงำนและเป็นท่ีเคำรพของลูกบำ้นแต่อยำ่งไรก็ตำมจะเห็นวำ่ขอ้ท่ี 1.ประชำชนในต ำบลท่ำ
อุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ท่ีมีหมู่บำ้นท่ีอยูอ่ำศยัต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแตกต่ำงกนัจะยอมรับสมมติฐำนทั้งทำงดำ้นร่วมคิดและตดัสินใจดำ้น
กำรด ำเนินงำนและดำ้นติดตำมและประเมินผล และขอ้ท่ี 2. ประชำชนทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
ต่ำงกนัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต ำบลท่ำอุแท อ ำเภอกำญจนดิษฐ์
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี แตกต่ำงกนัจะมีพบวำ่ยอมรับสมมติฐำนแต่จะพบว่ำมีดำ้นอำยุและรำยไดใ้น
ด้ำนกำรร่วมคิดและตัดสินใจ และอำชีพ ในด้ำนร่วมคิดและตัดสินใจและด้ำนติดตำมและ
ประเมินผลท่ีปฎิเสธ สมมติฐำนท่ีตั้งไว ้
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บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สังเขปความมุ่งหมายสมมติฐาน และวธีิการศึกษาค้นคว้า 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและ

อนุรักษแ์หล่งเท่ียวโดยศึกษาความส าคญัของการมีส่วนร่วมและปัญหาในชุมชนทอ้งถ่ินทั้งน้ีผูว้ิจยั
ไดร้วบรวมแนวทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
เชิงพรรณนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวทางการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและสามารถเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการ
มีส่วนร่วม 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่ง
เท่ียวต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

5.2.1 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจน
ดิษฐจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยมีรายละเอียดอยูใ่นบทท่ี 4 

5.2.2 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในดา้นการร่วมคิดและตดัสินใจ ดา้นการด าเนินการและดา้นการติดตามผล 

พบว่าด้านการร่วมคิดและตดัสินใจ อนัดับแรกท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคือการร่วม
วางแผนกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมมือพฒันาริมถนนอยูใ่นระดบัการมี
ส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.265) รองลงมาคือการร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา
ความตอ้งการของชุมชนอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั3.140) การ
ร่วมคิดหาวิธีการท่ีจะไดง้บประมาณเพื่อกิจกรรมต่างๆเช่นทอดผา้ป่าชุมชนอยูใ่นระดบัการมีส่วน
ร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.115) การร่วมเสนอปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ินผ่าน
ตวัแทนหมู่บา้นผูน้ าทอ้งถ่ินเช่นการของบประมาณมาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัการมี
ส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั2.99)การร่วมพิจารณาสาเหตุของปัญหาหรือความ
ตอ้งการเช่นปัญหาของขยะมูลฝอยปัญหาน ้าเน่าเสียในล าคลอง อยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
(ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั2.890) การร่วมคิดและช่วยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
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ทอ้งถ่ินเช่นการติดป้ายประกาศต่างๆอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั
2.883) และการร่วมตดัสินใจในการใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีในอยู่ท้องถ่ินเช่นการตดัตน้ไม้มาช่วย
ปรับปรุงสถานท่ีต่างๆอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.680) 

พบวา่ดา้นการด าเนินการ อนัดบัแรกท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคือการร่วมคดัเลือกตวัแทน
เป็นกรรมการในการพฒันาอยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.158) 
รองลงมาการร่วมก าหนดแผนงานการท างานเช่นการปรับปรุงสถานท่ีมีส่วนร่วมในชุมชนอยู่ใน
ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.998) การร่วมสนบัสนุนทางดา้นการเงิน
วสัดุอุปกรณ์เพื่อน าไปพฒันาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั
2.838) การร่วมปฏิบติักิจกรรมเช่นเก็บขยะในแหล่งท่องเท่ียวเก็บขยะในคูคลองอยู่ในระดบัการมี
ส่วนร่วมปานกลาง(ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั2.630) และการร่วมเผยแพร่ความกา้วหนา้ของการพฒันา
เช่นแจกใบปลิวแผน่พบัป้ายโฆษณาอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
2.548) 

พบวา่ดา้นการติดตามผลและประเมิน ผลอนัดบัแรกท่ีประชาชนมีส่วนร่วมคือการร่วม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั2.833)
รองลงมาการร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานอยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปาน
กลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.815) การร่วมตรวจสอบการใชง้บประมาณในการด าเนินกิจกรรมอยู่
ในระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.793) และการร่วมตรวจติดตามกิจกรรม
อยูใ่นระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.765) 

5.2.3  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในดา้นส่ิงแวดล้อมในชุมชน ด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและ
สังคม 

พบว่าปัจจยั 4 อนัดบัอนัดับแรก ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยูใ่นระดบัการมีปัญหาและอุปสรรคปานกลาง (ค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 2.826) รองลงมาดา้นการเมืองอยูใ่นระดบัการมีปัญหาและอุปสรรคนอ้ย (ค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 2.582) ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัการมีปัญหาและอุปสรรคนอ้ย (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
2.489) และดา้นสังคมอยูใ่นระดบัการมีปัญหาและอุปสรรคนอ้ย (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.385) 

5.2.4 ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประชาชนในต าบลท่าอุแทอ าเภอกาญจนดิษฐจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ี

มีหมู่บา้นท่ีอาศยัต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั แยกเป็น
รายขอ้ไดด้งัน้ี  
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จากสมมติฐานท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
1) ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษร์ธานี ท่ีมีหมู่บา้นท่ีอยู่

อาศยัต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดา้นการร่วมคิดและการตดัสินใจ
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนท่ีมีหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดา้นการร่วมคิดและการตดัสินใจแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2) ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษร์ธานี ท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยั
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดา้นการด าเนินงานแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีหมู่บา้นท่ีอยู่อาศยัต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดา้นการด าเนิน แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

3) ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษร์ธานี ท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยั
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวดา้นดา้นการติดตามและประเมินผล
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีหมู่บา้นท่ีอยู่อาศยัต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวดา้นการติดตามและประเมินผลแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2.สมมติฐานขอ้ท่ี 2 กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลต่างกนั จะมีส่วนร่วมใน
การพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี
แตกต่างกนัแยกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

จากสมมติฐานท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
1) กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ดา้นการร่วมคิดและการ
ตดัสินใจแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนท่ีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันา
และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แตกต่างกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2) กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แตกต่างกนั 

DPU



93 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันา 
และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไม่แตกต่างกนั 

3) กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันา
และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วม
ในการพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี
แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4) กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
พฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแทอ าเภอกาญจนดิษฐ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานีแตกต่าง
กนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5) กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีรายได้ต่างกนั จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการ
พฒันา และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
5.3 อภิปรายผล 

จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการมีส่วนของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญัน ามา
อภิปรายผลตามสมมติฐานไดด้งัน้ี 

1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประชาชนในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยัต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

จากผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยัต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัทั้งทางดา้นการร่วมคิดและการตดัสินใจดา้นการด าเนินงาน ดา้น
การประเมินผลซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ฐานพฒัน์ ทิพย์
บรรพต(2554) พบว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชน ดา้นร่วมมือร่วมคิดตดัสินใจใน
การพฒันาในการวางแผนในระดบันอ้ย ดา้นการมีส่วนในการปฏิบติังานในการวางแผนระดบันอ้ย 
และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และศราวุธ ตนัเถียร (2551) พบวา่ 
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ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัต ่า ทั้งการมีส่วนร่วมในการศึกษา ปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าชายเลน และ
การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 กลุ่มประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลต่างกนั จะมีส่วนร่วมใน
การพฒันา และอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวในต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
แตกต่างกนัแยกเป็นรายยอ่ยไดด้งัน้ี 

เพศ  จากผลวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนทอ้งถ่ินในต าบลท่าอุแท ท่ีมีเพศต่างกนัมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้
แต่จะพบว่าผลงานวิจยัของกนกพรแสงศรี(2553)พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองจังหวดัพงังาไม่
แตกต่างกนั 

อาย ุ ท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา  จากผลวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนทอ้งถ่ินในต าบลท่าอุแท ท่ีมี

อาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจจะเป็นไปไดว้่าความตอ้งการในการส่วนร่วมในแต่ระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กนกพร แสงศรี (2553) พบวา่ประชาชนทีระดบัการศึกษาสูง 
เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสทางสังคมสูงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพนอกพื้นท่ีท าให้มองเห็นความส าคญั
นอ้ยกวา่ 

อาชีพ  จากผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนทอ้งถ่ินในต าบลท่าอุแท ท่ีมีอาชีพ
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

รายได ้ จากผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งประชาชนทอ้งถ่ินในต าบลท่าอุแท ท่ีมีรายได้
ต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ กษมา ประจง (2546) มีทั้งผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้น
ลบ ดา้นบวกไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การยกมาตรฐานการครองชีพ การสร้าง
ความสามคัคีในชุมชน การป้องกนัการอพยพยา้ยถ่ินฐานของประชาชน ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และการส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรม และความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพ และ
ดา้นลบ ไดแ้ก่ ปัญหารายไดไ้ม่แน่นอนการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และค่านิยมการขดัแยง้ระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวกบัชุมชนค่านิยมในการครองชีพ และการท าลายทางชีวภาพ 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพฒันา และ

อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขและปรับปรุงดา้นต่างๆดงัน้ี 
5.4.1 ดา้นการร่วมคิดและการตดัสินใจ จะเห็นไดว้า่ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 

ไม่ใช่ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรรีบจะแกไ้ข ควรท่ีจะรีบช้ีแจงเหตุผลให้ประชาชนหนัมา
สนใจ ให้ความร่วมมือในการพฒันา และอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะให้ความเป็นอยูข่องชุมชนดีข้ึนคนทอ้งถ่ินอ่ืนๆและนกัท่องเท่ียว
เกิดความสนใจ เป็นการน ารายไดเ้ขา้มาสู่คนในชุมชน  

5.4.2 ดา้นการด าเนินงาน จะเห็นไดว้า่ดา้นน้ีเป็นส่ิงส าคญัอีกดา้นหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัคนในชุมชน
ในการพิจารณาเลือกตวัแทน ในการพฒันาไม่วา่จะการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน หรืออุปกรณ์
ต่างๆ การเขา้ร่วมก าหนดแผนงานเผยแพร่ความกา้วหนา้ เช่น การแจกแผน่พบัใบปลิวต่างๆ และ 
การร่วมปฏิบติักิจกรรม ตอ้งอาศยัคนในชุมชน แต่ประชาชนกลบัให้ความสนใจในระดบัปานกลาง 
ไม่ใช่ระดบัมากท่ีสุดผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะลงพื้นท่ีและอธิบายถึงความส าคญั ให้กบัประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน  

5.4.3 ด้านการติดตามผลและประเมินผล จะเห็นได้ว่าด้านน้ีไม่ได้แตกต่างจากด้านอ่ืนๆ
ประชาชนยงัให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ไม่ใช่ระดบัมากท่ีสุดผูเ้ก่ียวขอ้งควรท่ีจะหาสรุปว่า
เพราะเหตุผลใดท าไมประชาชนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรับรู้เร่ืองเหล่าน้ี 

จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพฒันา และอนุรักษแ์หล่งเท่ียว จะพบ
ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมมากนกั อาจจะเป็นสาเหตุความไม่ชดัเจนของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือ ตวัของประชาชนไม่มีเวลาในการเขา้มามีส่วนร่วม แต่ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ปัญหาของ
ชุมชนยงัมีอีกมากท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ขปรับปรุง เช่น การรักษาแหล่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชน การตดัตน้ไม้
ท าลายการเส่ือมของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งเท่ียวท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ  การขาดแคลนงบประมาณ 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเช่น ท่ีจอดรถห้องน ้ าห้องส้วม  และความขดัแยง้ระหวา่งผูน้ ากบัชุมชน 
และคนในชุมชนกนัเองไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือ ควรจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งมาดูแลสอบถามอธิบายถึง
ปัญหาดงักล่าว 

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปความศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 
5.5.1 ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้นความตอ้งการของประชาชนในแหล่งท่องเท่ียววา่

ตอ้งการให้มีการแกไ้ขปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวมากนอ้ย
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เพียงใด 
5.5.2 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้นความเปล่ียนแปลงของประชาชนในทอ้งถ่ินต่อ

การมาของนกัท่องเท่ียว 
5.5.3 ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาการตลาดในการเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม  
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักบัส่ิงแวดลอ้ม 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
2.4  ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 
2.5  ขอ้มูลพื้นฐานและแหล่งท่องเท่ียวของต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
ความหมายการมีส่วนร่วม นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไว้

ทั้งความหมายท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนัตามทศันคติของแต่ละท่าน ไดด้งัต่อไปน้ี 
สรฤทธ จนัสุข (2555)  ไดอ้ธิบายเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้า่การเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัของ

กลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมอยา่งหน่ึง และมีส่วนในการสนบัสนุนท่ีเป็นไป
ในรูปของผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมิใช่เป็นผูร่้วมคิดตดัสินใจหรือผู ้
ไดรั้บประโยชน์ นอกจากน้ี  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวางแผนร่วมกนัก็เป็นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตามแผนงานโครงการดังกล่าว  และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
บริการ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมประเมินโครงการของชุมชน  ซ่ึงอาจเป็นไปโดยการมีส่วน
ร่วมแบบตวัแทนหรือเป็นไปโดยการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ยตนเอง 
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สุริยน ตนัตราจิณ (2554)  ไดก้ล่าวไวว้า่การมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไม่วา่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 

ชินรัตน์ สมสืบ (2539,น. 20) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดการพฒันาซ่ึงมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าให้ชุมชนเกิดการพฒันา เช่น การมี
ส่วนร่วมหลกัการพฒันาชุมชน กระบวนการพฒันาชุมชน เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
ตอ้งใชใ้นงานพฒันาชุมชนและคนก็มีส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะคนเป็นศูนยก์ลางหลกัในการพฒันาท่ี
จะท าใหชุ้มชนมีการพฒันาไปในทางท่ีดีการมีส่วนร่วมเป็นหวัใจของการพฒันาชนบทไม่มีประเทศ
ไหนท่ีพฒันาโดยปราศจากการร่วมมือของประชาชน 

วนัชยั วฒันศพัท์ (2546) ไดอ้ธิบายว่าหลกัของการมีส่วนร่วมในความหมายของการ
บริหารจดัการจะมีความเช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบั“การตดัสินใจ”นัน่คือ การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่
การตดัสินใจอยา่งมีคุณค่าและอยา่งชอบธรรม และตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (meaningful 
participations) ไม่วางระบบไวใ้หดู้เหมือนวา่ไดจ้ดักระบวนการใหมี้ส่วนร่วมแลว้เท่านั้น  

สนธยา พลศรี (2530,น.  228) ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีกบัการมีส่วนร่วม วา่เป็นผลมาจากการ
วจิยัทาง จิตวทิยาสังคมบางเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทศันคติและการเปล่ียนพฤติกรรมท าให้
เกิดข้ึนไดโ้ดยการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ เลวิน
(Lqwin)ไดท้  าการวจิยัเปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การรู้สองอยา่งคือ การอภิปรายกลุ่ม
และกาบรรยายพบวา่ 

1.ในกลุ่มท่ีใช้การบรรยาย ผูฟั้งเพียงแต่รับฟัง ไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มท่ีใช้การอภิปราย
กลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมมากทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

2.ในการบรรยายนั้นผูฟั้งไดมี้ความรู้สึกผกูมดัวา่จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่การประชุมใน
กลุ่มความพยายามท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีอยูใ่นตวัสมาชิกแต่ละคนไม่มากก็นอ้ย 

3.วิธีบรรยายนั้นจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลในส่วนพุทธิปัญญา
เท่านั้น แต่ในการประชุมกลุ่มจะมีผลต่อองคป์ระกอบของทศันคติและพฤติกรรมดว้ย นอกจากน้ีมี
ขอ้ท่ีน่าสังเกตคือ ความคิดเห็นของกลุ่มมีผลต่อองค์ประกอบทางดา้นทศันคติของบุคคลมากใน
ขณะท่ีกระบวนการกลุ่มก าลงัด าเนินอยู ่บุคคลในกลุ่มจะสามารถมองเห็นความเช่ือของกลุ่มจากการ
อภิปราย 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎีซ่ึง อคิน รพีพฒัน์  (อา้งถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 
2545 น. 7-9) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 
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Maslow (อา้งถึงใน อคิน รพีพฒัน์, 2527,น. 7-8) กล่าววา่การเกล้ียกล่อม หมายถึง การ
ใชค้  าพูดหรือการเขียนเพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและการกระท า ซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ใน
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติังานและถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะใน
การสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม 

โดยเฉพาะในเร่ือง ความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา่ส าดบั
ขั้น ความตอ้งการ (hierarchy of needs) คือความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามส าดบัจาก นอ้ยไป
มาก มีทั้งหมด  5 ระดบั ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษย ์(survival need) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางตา้นอาหาร ยาเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั 
ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (safety and security needs) ไดแ้ก่ความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมีความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกขโมยทรัพยสิ์นหรือความ
มัน่คงในการท างานและการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสังคม 

3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (social needs) ไตแ้ก่ ความตอ้งการความรักความ
ตอ้งการท่ีจะใหส้ังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

4) ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ไตแ้ก่ ความภาคภูมิใจ
ความตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะใหไ้ตรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการตา้นน้ีเป็นความ
ตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองความความสามารถและความส าคญัของ
บุคคล 

5) ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ ตอ้งการใน
ระบบสูงสุดท่ีอยากจะใหเ้กิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพฒันา
ตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ความตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายาม
ผลกัดนัชีวติของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการท างานจะสูง ตามไป

ดว้ยแต่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานก็ต ่าไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออก
ในรูปพฤติกรรมด่างๆนัน่เอง การจะสร้างขวญัให้ดีตอ้งพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น 
การไม่เอารัดเอาเปรียบการ ใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบังาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นตน้
และเม่ือใดก็ตาม ถา้คนท างานมีขวญัดีจะ เกิดส านึกในความรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน
ทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันั้นจะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเราโดยเฉพาะ
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คนมีขวญัท่ีดียอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ช่นกนั (ยุพาพร รูป
งาม, 2545,น. 8) 

3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจยัประการหน่ึงท่ีน าสู่การมีส่วนร่วมคือการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเนน้ค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ 
มีความพอใจในชาติของตวัเองพอใจเกียรติภูมิ จงรักภกัดี ผกูพนัต่อ ทอ้งถ่ิน (ยุพาพร รูปงาม, 2545,
น.8) 

4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership) 
การสร้างผูน้ าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานควยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ร่วมกนัทั้งน้ีเพราะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของการร่วมกลุ่มคนจูงใจไปยงัเป้าประสงค์
โดยทัว่ไปแลว้ ผูน้ าอาจจะมีทั้งผูน้  าท่ีดีเรียกว่า ผูน้  าปฎิฐาน (positive leader) ผูน้ าพลวตั คือ 
เคล่ือนไหวท างานอยูเ่สมอ (dynamic leader) และผูน้ าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ ท่ีเรียกว่า 
ผูน้ านิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผูน้ าจึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบติังานอยา่งมีขวญัก าลงัใจ งานมีคุณภาพมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และร่วมรับผิดชอบ ดงันั้น 
การสร้างผูน้ าท่ีดียอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดีนัน่เอง (ยุพาพร รูปงาม, 
2545,น. 8) 

5. ทฤษฎีการใชว้ธีิและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบแบบแผน เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยงัไม่มี
ระบบใดดีท่ีสุดในเร่ืองการใชบ้ริหาร เพราะธรรมชาติของคนถา้ท างานตามความสมคัรใจอยา่งตั้งใจ
ไม่มีใครบงัคบัก็จะท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความ
จ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้ปฏิบติัตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่ม
ความคาดหวงัผลประโยชน์ (ยพุาพร รูปงาม, 2545,น.8-9) 

ประโยชน์ของการทีม่ีส่วนร่วมในการพฒันา 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ย่อมก่อให้เกิดการพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด 

เน่ืองจากเกิดการเรียนวิธีการแกปั้ญหา และสร้างความเจริญให้กบัชุมชนหรือหมู่บา้นของตนผ่าน
กิจกรรมกระบวนท างานตามโครงการ 

2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา เป็นการสะทอ้นถึงความจริงใจ
ของรัฐท่ีมีการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการตดัสินใจ และก าหนดชะตากรรมของทอ้งถ่ิน
ของตน 
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3. เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน ได้ถูกต้อง ตรง
ประเด็น 

4. เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตดัสินใจ 
เน่ืองจากเป็นการสร้างขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการยอมรับร่วมกนัภายในกลุ่ม 

5. เป็นการสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคคล เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วม 
ยอ่มจะตอ้งการแลกเปล่ียนความรู้ และขอ้คิดเห็นระหวา่งกนั ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึง
เป็นเสมือนเวทีในการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก 

6. เป็นการสนับสนุนการพฒันาความรักท้องถ่ินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดข้ึนในพฤติกรรมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

7. ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงาน อนัเน่ืองมาจากโครงการพฒันา ท่ีจดัข้ึน
ในหมู่บ้าน และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลบ ารุงรักษา (ชุดวิจัยชุมชน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรการจดัการและการประเมินโครงการ, น. 115) 

การศึกษาเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมนั้น จะ
เห็นไดว้า่นกัวชิาการไดพ้ดูถึงการเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในการพฒันาในกิจกรรมต่างๆ ในการร่วมคิด 
ตดัสินใจ และรับผลประโยชน์ร่วมกนั แ ละมีนกัวิชาการบางท่านไดพู้ดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมดว้ยกนั ไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ร่วมคิด ร่วมท า และยอมรับ
ผลกระทบร่วมกนั และมีบางท่านยงักล่าวอีกวา่การมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดการ
พฒันา และยงับอกวา่คนเป็นศูนยก์ลางหลกัในการพฒันาท่ีท าให้ชุมชนมีการพฒันาในทางท่ีดี เป็น
หวัใจหลกัของการพฒันาชนบท และทุกประเทศตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชาชน  

นอกจากนั้นนกัวิชาการยงักล่าวถึงการเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจ อนัจะ
น าไปสู่การตดัสินใจท่ีมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ท าให้
ประชาชนหรือชุมชนได้เข้ามีบทบาทท่ีส าคัญในการตัดสินใจมากข้ึน มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากการบริการ มีส่วนในการประเมินผลโครงการต่างๆของชุมชนในทอ้งถ่ินและยงัเป็น
ส่วนส าคญัในการร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผนตดัสินใจ ติดตามตรวจสอบตลอดจนร่วม
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยูใ่หดี้ข้ึน 

 
2.2   แนวคิดเกีย่วกบักบัส่ิงแวดล้อม 

ค าว่า ส่ิงแวดล้อม (Environment) มีรากศัพท์เคมีจากภาษาฝร่ังเศสแปลว่า รอบ 
(Around) ในประเทศไทย มีผูใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดล้อมไวม้ากมายหลายความหมาย ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ซ่ึงบญัญติัไวว้่า  “ส่ิงแวดลอ้ม 
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หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซ่ึงเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน”  ลว้นเป็นส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน  
 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพและสังคม ท่ีอยู่รอบตวั
มนุษย์ ซ่ึงเกิดโดยธรรมชาติ และมนุษยไ์ด้ท าข้ึน และสามารถให้ความหมายท่ีส่ือให้เห็น ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาและ
มองไม่เห็นดว้ยตา ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอดจนส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีให้คุณและโทษ (ประชา จนัทร์
แกว้ และคณะ, 2542) 

นอกจากน้ี มีชยั วรสายณัห์ (2535) ให้ค  าจ  ากดัความของส่ิงแวดลอ้มท่ีหมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น ้ า 
อากาศ ภูเขา ฯลฯ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ถนน สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งท่ีมองเห็น
ไดแ้ละไม่สามารถมองเห็นได ้เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ฯลฯ และ   
จิรากรณ์ คชเสนี (2549) ให้ค  าจ  ากดัความของส่ิงแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยหมายถึง สถานะและ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัส่ิงมีชีวิตนั้นอยา่งแยกกนัไม่
ออก และมีหนา้ท่ีหลกั คือ การใหแ้ละรองรับการถ่ายทอดสสาร พลงังานและขอ้มูลแก่ส่ิงมีชีวติ 
ประเภทของส่ิงแวดล้อม 

มีนกัวทิยาศาสตร์หลายท่านไดแ้ยกประเภทของส่ิงแวดลอ้มไวเ้หมือนกนัและคลา้ยคลึง
กนั ดงัต่อไปน้ี 

มีชยั  วรสายณัห์ (2535) ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ิงแวดลอ้มมี 2 ประเภทคือ 1. ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

1. ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ดิน น ้า อากาศ แสงแดด ป่าไม ้สัตว ์ฯลฯ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติน้ีบาง
ชนิดอาจตอ้งใช้เวลานานนบัร้อย นบัพนัปี จึงจะเกิดข้ึนมาได ้แต่บางชนิดก็อาจใชเ้วลาในการเกิด
สั้นเพียงชั่วโมงเดียว หรือเพียงวนัเดียวก็สามารถเกิดข้ึนมาได้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดตามธรรมชาติน้ี 
สามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้ก 2 ประเภท  

1.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต ซ่ึงไดแ้ก่ มนุษย ์สัตว ์พืช 
ฯลฯ ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีอาจมีรูปทรงแปลกๆ แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิด และพนัธุกรรมของส่ิง
ต่างๆ เหล่านั้น 

1.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นส่ิงไม่มีชีวติ อาจเป็นส่ิงท่ีสามารถ
มองเห็นได ้จบัตอ้งได ้หรือเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้เช่น ดิน น ้ า อากาศ แสงสวา่ง เสียง รังสี
ความความร้อน เป็นตน้ 
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2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ อาจเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งได ้เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี รถยนต์ อาคาร สะพาน ฯลฯ 
หรือเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้เช่น วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน อาจแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้ก 2 ประเภท คือ  

2.1 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึงส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมา และสามารถมองเห็นได ้เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี รถยนต์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนเองเหล่าน้ีมีทั้งส่ิงท่ีจ  าเป็นและส่ิงท่ีฟุ่มเฟือย และมนุษยไ์ดเ้ลือกสร้างข้ึนในท่ีต่างๆกนั ตามแต่
มนุษยต์อ้งการ 

2.2 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม หรือส่ิงแวดลอ้มทางนามธรรม หมายถึง ส่ิงแวดล้อมท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมาทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีตวัตน ไม่มีรูปร่าง สาเหตุท่ีมนุษย์
สร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเหล่าน้ีข้ึนมา ก็เพื่อความเป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกนัในสังคม เช่น 
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ 
ประชา อินทร์แกว้พ.ศ.2542ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ิงแวดลอ้ม เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural Environment) ซ่ึงเป็นแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
1.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ (Biotic Environment) เช่น พืช สัตว ์ไวรัส และมนุษย ์
1.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

เช่น ความร้อน แสงแดด อากาศ ดิน ภูมิประเทศ ไฟ เป็นตน้ 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Manmade Environment) ซ่ึงอาจแบ่งเป็น2กลุ่มคือพวก

ท่ีมีรูปทรงสามารถเห็นไดทุ้กเวลา (Physical Environment) เช่น เมือง ถนน รถยนต์ เคร่ืองบิน 
เคร่ืองใช้ในบา้น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นตน้ อีกพวกหน่ึงเป็นวิถีการด าเนินของมนุษย ์ซ่ึงเป็น
ส่ิงแวดล้อมนามธรรม (Abstract หรือ Social Environment) ส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ี ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม การปกครอง การเมือง ศาสนา กฎหมาย การศึกษา ความเช่ือ เศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษาวทิยาการต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยท่ีีมนุษยไ์ม่หยดุย ั้งดว้ย 

วินยั วีระวฒันานนท์ และบานช่ืน ส่ีพนัผ่อง  (2537) ไดก้ล่าวไวว้่าส่ิงแวดลอ้มแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ (Biotic Environment)แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
1.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวิต (Natural Environment) คือส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งในการเกิด เช่น พืชในป่า สัตวใ์นป่า สัตวน์ ้ าชนิดต่างๆใน
ทะเล 
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1.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man MadeEnvironment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
เองโดยมีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ส่วนใหญ่ท าใหเ้กิดข้ึนเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติของมนุษย ์เช่น พืช
ต่างๆ ในส่วนในไร่ โคและสุกรในฟาร์ม 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติ (Abiotic Environment) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
2.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวิต (Natural Environment) คือส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เช่น ดิน แม่น ้า ลม ฝน แสงแดด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
2.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man Made Environment) คือส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนมาเพื่อปัจจยัในการด ารงชีวติ หรือเพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์และ เป็นแบบแผนใน
การด าเนินชีวติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

2.2.1 ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม (Physical Feature Environment) เป็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีรูปทรง มองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น บา้นเรือน ถนน รถยนต ์เส้ือผา้ 

2.2.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Environment) เป็นแบบแผนใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย ์มองเห็นไดย้ากเพราะไม่ใช่วตัถุ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่าง
หน่ึง เช่น เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณี 

จากประเภทของส่ิงแวดล้อมท่ีกล่าวมา ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต ซ่ึงส่ิงแวดล้อมทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีทั้งเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และส่วนหน่ึงเกิดจากการสร้างข้ึนโดยมนุษย ์ดงัภาพท่ี 1.2  
 
 

DPU



17 
 

 
 

ภาพที ่1.2  แสดงประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุป ค าจ ากดัความของส่ิงแวดลอ้มนั้นไดว้่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้าง ส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตาและไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาตวัเอง ทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์และประเภทของส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีนักวิชาการได้ให้ความหมายท่ี
ตรงกนัวา่ส่ิงแวดลอ้มมี 2 ประเภทคือ 1. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เป็นการบ่งบอกวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลกมีความสัมพนัธ์กนั และทุกสรรพส่ิงเป็นส่ิง
ส าคญัของมนุษยต่์อการด ารงชีวติทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูท่ี่เก่ียวขอ้ง
กบัมนุษยเ์ราทั้งส้ิน 
 
 
 
 

ส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงมีชีวติ 

เกิดเองตาม
ธรรมชาติ 

พืชป่า 

สตัวป่์า 

สตัวท์ะเล 

มนุษยส์ร้าง
ข้ึน 

พืชสวน 

หมูในฟาร์ม 

ปลาในกระชงั 

ส่ิงไม่มีชีวิต 

เกิดตาม
ธรรมชาติ 

ดิน 

น ้า 

อากาศ 

มนุษยส์ร้างข้ึน 

ทางรูปธรรม 

อาคาร 

รถยนต ์

บา้นเรือน 

ทางนามธรรม 

เศรษฐกิจ 

สงัคมของ
มนุษย ์

วฒันธรรม 

ประเพณี 
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2.3   แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียวและ

ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กบัคนในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะ
น าไปสู่การจดัการทรัพยากรทั้งมวลท่ีจะสนองความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ในขณะท่ีจะสามารถธ ารงรักษาเน้ือหาทางวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจ าเป็น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเก้ือหนุนและระบบต่าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช 
สัตว ์และมนุษยท์ั้งหลาย ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดงักล่าวสามารถเป็นหลกัการได ้5 ขอ้ คือ (World 
Tourism Organization, 1998, pp. 21-22) 

1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ ทรัพยากรทางวฒันธรรมและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการท่องเท่ียว จะตอ้งไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้พื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต โดยจะยงัสามารถอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่สังคมปัจจุบนัได ้

2. จะต้องมีการวางแผนและจดัการในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัมิให้เกิด
ปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม วฒันธรรมในพื้นท่ีแห่งท่องเท่ียว 

3. คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมจะยงัคงไดรั้บการรักษาไวไ้ด้
และปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้เม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท า 

4. จะตอ้งรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเอาไวเ้พื่อให้แหล่งท่องเท่ียวนั้น
จะยงัคงสามารถรักษาความเป็นท่ีนิยมอยูไ่ด ้และสามารถท าการตลาดต่อไปได ้

5. ผลประโยชน์ของการท่องเท่ียวจะต้องเผื่อแผ่หรือกระจายไปในทุกภาคส่วนของ
สังคม หลกัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน มีหลกัเกณฑ์ดงัน้ี (1) การมีส่วนร่วมของชุมชน (2) 
ความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การสร้างโอกาสการจา้งงานท่ีมีคุณภาพ (4) การกระจาย
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว (5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด (6) การ
วางแผนระยะยาว (7) ความสมดุลระหว่างวตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม (8) ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนการท่องเท่ียวและแผนพฒันาดา้นต่าง ๆ (9) ความ
ร่วมมือระหวา่งผูก้  าหนดนโยบายกบัผูป้ฏิบติั (10) การประสานความร่วมมือระหวา่งแหล่งท่องเท่ียว
และผูป้ระกอบการ(11) การประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียว (12) การสร้างหลกัเกณฑ์การ
ประเมินผลกระทบ (13) การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม(14) การพฒันาคน การศึกษาและหลกัสูตรต่าง ๆ (15) การเสริมสร้างลกัษณะเด่นอตั
ลกัษณ์ของชุมชนและพื้นท่ี (16) การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร (17) การ
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ด ารงรักษาทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมและ (18) การท าการตลาดการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: น.54) 

หลักการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนนั้น ประกอบด้วยหลักการท่ีส าคญั 10 ประการดังน้ี         
(ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2547) 

1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง การท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและผูท่ี้มีบทบาทดา้นการท่องเท่ียว ตอ้งมีวธีิการจดัการใชท้รัพยากรท่ี
มีอยู่เดิมทั้ งมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างประหยดั โดยค านึงถึงตน้ทุนอนัเป็นคุณค่าคุณภาพของธรรมชาติ วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย (Reducing 
over- consumption and waste) 

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม (Maintain 
diversity) 

4. ประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating tourism into planing) 
5. น าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน (Supporting local economy) 
6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน  (Involvinglocal 

communities) 
7. มีการประชุมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  (Consulting stakeholders and the 

public) 
8. การพฒันาบุคลากร (Training staff) 
9. การจดัเตรียมขอ้มูลคู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเท่ียว (Marketing Tourism 

responsibly) 
10. ประเมินผล ตรวจสอบและวจิยั (undertaking research) 

การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนมีแนวความคิดท่ีมุ่งเนน้ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม ปรับสภาพ
การจดัการเพื่อเขา้สู่ยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป (paradigm shift) ท่ีเปล่ียนจากสังคมบริโภค
นิยมสู่ยุคสมยัสังคมเป็นใหญ่ (สมยั อาภาภิรม, 2538) ขอบเขตของการพฒันาจึงครอบคลุมทุก
องค์ประกอบทุกส่วนของการท่องเท่ียวหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การพฒันาการท่องเท่ียวทั้งหมด
ตอ้งมุ่งสู่ความย ัง่ยนื (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542,น. 2-6) ดงันั้น
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีลกัษณะท่ีเป็นบูรณาการ (integrated) คือ ท าใหเ้กิดเป็นองคร์วม (holistic) นัน่คือ 
องค์ประกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัครบองค์และมีลกัษณะอีกอยา่งหน่ึง คือ มี

DPU



20 
 

ดุลยภาพ (balance) หรือพดูอตันยัหน่ึง คือ การท าใหกิ้จกรรมของมนุษยส์อดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต), 2550) โดยการปลูกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิด
ข้ึนกบัประชาชนทุกคนในประเทศสามญัส านึกเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ความส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้
ทรัพยากรการท่องเท่ียวคงอยูบ่นโลกไดอ้ยา่งยาวนาน เม่ือทรัพยากรการท่องเท่ียวไม่เกิดความเส่ือม
โทรม และสามารถอ านวยประโยชน์ต่อบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 
การท่องเท่ียวก็จะเกิดความย ัง่ยืนในท่ีสุด (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2547ข) นั่นคือ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวจะตอ้งสามารถด ารงอยูไ่ด ้โดยมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งทรัพยากร
การท่องเท่ียวยงัคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไวไ้ดไ้ม่เส่ือมคลาย ตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได้ และ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีมีต่อกระบวนการ
ท่องเท่ียว อีกทั้งประชาชนทุกส่วนตอ้งไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคกนั 
รวมถึงมีการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ียงัสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศของทอ้งถ่ินนั้น
ไวไ้ด ้ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม จะตอ้งไม่มีหรือมี
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีเพียงการจดัการอยา่งย ัง่ยนืเท่านั้นจึงจะสามารถคงความย ัง่ยืนของการท่องเท่ียวไวไ้ด ้
(พจนา สวนศรี, 2546,น. 68-70; มิศรา สามารถ, 2543,น.26-30; สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2542,น.2) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองตน้สรุปได้ว่าแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนื นกัวชิาการส่วนมากจะเนน้ใหค้วามส าคญัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้เป็นแบบเดิม
มากท่ีสุด และมีการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้คงเดิมและเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด มีการพฒันาเหมือน
จ าเป็นต้องท า และต้องสามารถดูงดึดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวสม ่าเสมอ ตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับ
ได้ ยงัตอ้งให้ความรู้กบัประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินค่อยให้ค  าแนะน าแก่นักท่องเท่ียว และ
ผูป้ระกอบการท่ีส่วนท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสใหค้นรุ่นต่อๆไปในอนาคต 

 
2.4  ชุมชนในแหล่งท่องเทีย่ว 

ความหมาย “ชุมชน” พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ 
2524 (ราชบณัฑิตยสถาน,2524,น. 112) ใหค้วามหมายวา่ชุมชนหรือประชาคม คือ 
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1.  กลุ่มยอ่ยท่ีมีลกัษณะหลายประการเหมือนกนัลกัษณะสังคมแต่มีขนาดเล็กกวา่และมี
ความสนใจร่วมทีประสานงานในวงแคบกวา่ ชุมชน หมายถึงเขตพื้นท่ีระดบัของความคุน้เคย และ
การติดต่อระหวา่งบุคคลตลอดจนพื้นฐานความยึดเหน่ียวเฉพาะบางอยา่งท่ีท าให้ชุมชนต่างไปจาก
กลุ่มเพื่อนบา้นชุมชนมีลกัษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเล้ียงตวัเองทีจ ากดัมากวา่สังคมแต่ภายในวงจ ากดั
เหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์ใกลชิ้ดกว่าและความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกว่า อาจจะมีส่ิงเฉพาะบาง
ประการท่ีผกูพนัเอกภาพเช่นเช้ือชาติ ตน้ก าเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา 

2.  ความรู้สึกและทศันคติทั้งมวลท่ีผกูพนัปัจเจกบุคคลใหร้วมเขา้เป็นกลุ่ม 
 Robert M .Maclver (อา้งถึงในไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2544, น. 1 –2) ให้ความหมายไวใ้น

หนงัสือ  Society , Its Structure and  changes วา่ชุมชนคือ กลุ่มชนท่ีอยูร่วมกนั และสมาชิกทุกคน 
ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองราวต่างๆ   ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นร่วมกนัมิเพียงแต่ให้ความสนใจอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทัว่ไปซ่ึงมีขอบเขตมากพอท่ีจะอยูร่่วมกนัในชีวิตประจ าวนั
นอกจากน้ีแลว้ชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยูร่วมกนัอยา่งง่ายๆ   เช่นหมู่บา้นหน่ึง ชนเผา่หน่ึง หรือ
การอยูร่่วมกนัขนาดใหญ่   เช่น  เมืองหน่ึงๆหรือประเทศหน่ึง 

 Roland  Warran (อา้งถึงในจีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530, น. 11 ) ให้ความหมายไวว้า่ 
“ชุมชน“ หมายถึงกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมกนัอยู่ในอาณาเขตและภายใตก้ฎหมายหรือ
ข้อบงัคบัอนัเดียวกันมีการสังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์คล้ายๆกันมีแนว
พฤติกรรมเป็นอยา่งเดียวกนั  เช่น ภาษาพูด  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือพูดอีกอยา่งหน่ึงก็คือ มี
วฒันธรรมร่วมกนันัน่เอง  

 Cristient T.Onussen (อา้งถึงในสมนึก ปัญญาสิงห์: 2532: 2)อธิบายวา่ “ชุมชน“ ไดแ้ก่
คนท่ีอยู่ร่วมกันในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ท่ีแน่นอนและมีความสัมพันธ์และโครงสร้างทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและพึ่งพาอาศยักนัความสัมพนัธ์และโครงสร้างดงักล่าวมีวิวฒันาการข้ึนมา
จากกระบวนการกลุ่มท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจึงถือไดว้า่เป็นกลุ่ม
ทางดินแดนทั้งน้ีเพราะการพึ่งพาอาศยักนัและการอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นภายในกลุ่มเกิดข้ึนได้
เน่ืองจากคนในกลุ่มส านึกเร่ืองเอกภาพและความสามารถของชุมชนอนัเพียงพอในการควบคุม
กระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงเกิดข้ึนในขอบเขตทางดินแดน 

ประเวศ วะสี (อา้งถึงในกรมการพฒันาชุมชน,  2526, น. 77) ไดก้ล่าวไวว้า่ชุมชน 
หมายถึงการท่ีคนจ านวนหน่ึงมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนัมีความพยายามท าอะไร
ร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท าซ่ึงรวมถึงการติดต่อส่ือสารกนั (communicate) ความเป็น
ชุมชนอยูท่ี่ความร่วมกนัความเป็นชุมชนอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีและสถานการณ์ต่างๆ กนั เช่น           

1.  มีความเป็นชุมชนในครอบครัว 
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2. มีความเป็นชุมชนในท่ีท างาน 
3. มีความเป็นชุมชนวชิาการ (academic community) 
4. มีความเป็นชุมชนสงฆ ์
5. มีความเป็นชุมชนทางอากาศเน่ืองจากรวมตวักนัโดยใชว้ทิยติุดต่อส่ือสารกนั 
6. มีความเป็นชุมชนทางอินเตอร์เนต (Internet) เป็นตน้ 
ความเป็นกลุ่มก้อนหรือความเป็นชุมชนท าให้กลุ่มมีศกัยภาพสูงมากเพราะเป็นกลุ่ม

กอ้นท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมมีความรัก มีการกระท าร่วมกนั และมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
สรุปไดว้า่ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนท่ีมาอยูร่วมกนัในเขตหรือบริเวณเดียวกนัท่ีแน่นอนมี

วถีิการด าเนินชีวติคลา้ยกนั มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีปฎิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัอยูภ่ายใต้
กฎระเบียบกฎเกณฑเ์ดียวกนัดงันั้นชุมชนจึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. คน (People) คนเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิ่งของชุมชนหากปราศจากคนเสียแลว้จะ
เป็นชุมชนไม่ได ้

2. ความสนใจร่วมกนั (Common Interest) คนท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นจะตอ้งมีความสนใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั และความสนใจดงักล่าวเป็นผลมาจากการอยูร่่วมกนัในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกนั 

3. อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานท่ีเกือบจะแยกกนัไม่ไดต่้างก็เป็นส่วนประกอบ
ส าคญัและมีส่วนสัมพนัธ์กนัมีคนก็ตอ้งมีสถานท่ีแต่การจะก าหนดขอบเขตและขนาดของสถานท่ี
ของชุมชนหน่ึงๆเป็นเร่ืองยาก 

4. ปะทะสังสรรคต่์อกนั (Interaction) เม่ือมีคนมาอยูร่่วมชุมชนเดียวกนัแต่ละคนตอ้งมี
จะตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียนและปฏิบติัต่อกนั 

5. ความสัมพนัธ์ของสมาชิก (Relationship) ความสัมพนัธ์ต่อกนัของสมาชิกในชุมชน
เป็นส่ิงท่ีผกูพนัใหส้มาชิกอยูร่่วมกนัในชุมชนนั้น 

6. วฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural  Traditions)  ตลอดจนแบบแผนของ
การด าเนินชีวิตในชุมชน (Patternof Community Life ) ซ่ึงส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงและเป็น
รูปแบบเดียวกนัและกรมการพฒันาชุมชนให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั และสามารถด าเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัได ้

ชุมชน (community) หมายถึง กลุ่มคนหรือบริเวณท่ีกลุ่มคนนั้นๆ อยูร่วมกนัไดท้ั้งๆท่ี
แต่ละคนมีความแตกต่างกนั หรือความความหลากหลายในชุมชนนั้น เช่น ความแตกต่างในดา้น
ความตอ้งการ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ 
เป็นตน้นอกจากน้ี จินตนา สุจจานนัท ์(อา้งถึงในวรัิช วิรัชวรรณ 2530, น. 5) ไดก้ล่าววา่ ชุมชน ตอ้ง
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 1) มีกลุ่มคน 2) มีพื้นท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึน 3)มี
ความสัมพนัธ์ของประชาชนในชุมชน 4)มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

 
 ประเภทการท่องเทีย่ว 

แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมและ
วฒันธรรมประเพณีท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือน 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความส าคญั และ สภาพแวดลอ้ม ได ้12 ประเภทดงัน้ี 

1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism)  หมายถึง  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินโดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้นจะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้นมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ย ัง่ยนื 

2. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง  แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นกัท่องเท่ียวซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน
แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยคุสมยัเม่ือมี
การระบุชดัวา่กิจกรรมนั้นๆ สามารถใหค้วามรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดปั้จจุบนัมีปรากฏอยูห่ลายๆ 
แห่ง ตัวอย่าง  เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 
เป็นตน้ 

3. แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนารวมถึงสถานท่ีหรืออาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่นโบราณสถาน 
อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

4. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียวโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติสัณฐานท่ี
ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถ่ิน นั้ นๆ 
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทาง วชิาการก็ได ้

5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อการพกัผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิงและ
การศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดีศาสนาศิลปวฒันธรรม แต่มี
ลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่นยา่นบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุก
และสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา 

6. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
คุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ
ทอดกนัมาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นการ
แสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ เป็นตน้ตวัอยา่งของแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีได้แก่ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก งานแสดงของช้างจงัหวดั
สุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ในการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
แหล่งท่อง เท่ียวน ้ าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทน ้ าพุร้อนธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในดา้นการก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการบริการต่างๆเน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถึงด้านความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจาก
น ้าพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึงซ่ึงหากไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ี
ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าพุร้อนธรรมชาติได ้
นอกจากน้ีการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติยงัมีเป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวได้น าไปใช้ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
ของนกัท่องเท่ียวรวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ น ้ าพุร้อนธรรมชาติของ
ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

8. แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อ
การท่องเท่ียวโดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ยซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 
การเล่นน ้า การอาบแดดกีฬาทางน ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร เป็นตน้ 
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9. แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียวโดยมีน้าตกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ
นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไป
ดว้ยซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งน ้ าตก ไดแ้ก่ การวา่ยน ้ า การนัง่พกัผอ่นรับประทาน
อาหาร การเดินส ารวจน ้าตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลาเป็นตน้ 

10. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้ า หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยมีถ ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ยซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้า ไดแ้ก่
การเขา้ชมบรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยย์ุคต่างๆท่ี
เคยอาศยัในถ ้า การนมสัการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตวก์ารปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็น
ตน้ 

11. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภท เกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว
ประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบซ่ึงมีจ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดัโดยแต่ละ
ตวัช้ีวดัมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งส้ิน 235 คะแนน โดยการให้
คะแนนจะให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและความเส่ียงต่อการถูกท าลาย
มากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคญัส าหรับให้นักท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว 
ส่วนองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการมีความส าคญัของคะแนนรองลงมาและองคป์ระกอบดา้น
ศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความส าคญัของ คะแนนนอ้ยท่ีสุด 

12. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภท แก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่องเท่ียวโดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่อง เท่ียวมาเยือนและมีวตัถุประสงค์
เพื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติโดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียว
หลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพกัแรมและการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดูนกการส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้ 

 การท่องเท่ียวในชุมชน (Community Based Tourism) หรือการท่องเท่ียวในชนบท 
(Rural Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
(Conservation Tourism) ท่ีมองเห็นวา่ชุมชนหรือคนในทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ไม่วา่จะเป็นน ้ าตก ภูเขา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และวิถีชีวิต ชุมชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และจดัการทรัพยากร เพื่อความย ัง่ยืนของชุมชน และส่งเสริมให้ท่องเท่ียวเป็นรายไดเ้สริมของ
ชุมชนคือไม่ไดท้  าท่องเท่ียวเป็นอาชีพหลกั นกัท่องเท่ียวไม่มาคนในชุมชนก็ยงัมีอาชีพและท ามาหา
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กินตามปกติ แต่คร้ันมีนกัท่องเท่ียวหรือแขกมาเยี่ยมเยือนชุมชนก็สามารถตอ้นรับและให้บริการแก่
แขกหรือนกัท่องเท่ียวได ้

ซ่ึงชุมชนจะมีแนวคิดวา่นกัท่องเท่ียวเหล่านั้นเป็นแขกผูม้าพกัท่ีบา้น (Be a guest, not 
just a Tourist) ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวในชุมชนไดรั้บความสนใจเพิ่มมากข้ึน จากนกัท่องเท่ียวกลุ่ม
หลกั (Main Stream) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีพกัสัมผสัวิถีชีวิตชนบท
ไทย (Home Stay & Village Visit) ถือเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 
2.5  ข้อมูลพืน้ฐานและแหล่งท่องเทีย่วของต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ประวตัิความเป็นมา  

ต าบลท่าอุแทเป็นต าบลท่ีมีประวติัความเป็นมาประมาณ 60 กวา่ปีมาแลว้ เดิมช่ือต าบล
ท่าอุทยัสายเหตุท่ีช่ือ ต าบลท่าอุทยั จากการบอกเล่ากนัเน่ืองจากเป็นต าบลท่ีเห็นพระอาทิตยข้ึ์นเป็น
แห่งแรก ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือต าบลท่าอุแทประมาณ 30 กวา่ปีมาแลว้ 
ค าขวญัต าบลท่าอุแท 

“แหล่งแร่มากมีของดีรอยพระบาท ประวติัศาสตร์ต้นน ้ าใหญ่ ศูนย์วิจยัมีช่ือ ล ่าลือ
ชลประทานต านานกีฬาเด่น”  
ทีต่ั้ง อาณาเขต  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแทเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 401  (สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช)  ตดัผา่นแนวกลางต าบล
ท่าอุแท ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ 20 กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลเมือง          
สุราษฎร์ธานี  ประมาณ38 กม.  ตามเส้นทางคมนาคม  โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่าง ๆ ดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลท่าทองอ าเภอกาญจนดิษฐ ์และต าบลชลคราม อ าเภอดอนสัก 
ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลคลองสระต าบลป่าร่อน และต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ ์
ทิศตะวนัออก ติดต่อต าบลปากแพรก และต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสัก 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลพลายวาสและต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ ์

ขนาดพืน้ทีต่ าบล 
 ต าบลท่าอุแท มีเน้ือท่ีประมาณ 169 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 105,625 ไร่ 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีต าบลท่าอุแทเป็นพื้นท่ีราบสูงถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความชนั 0 – 5 % ใน

บริเวณทัว่ไปดา้นตะวนัตกค่อนขา้งไปทางใต ้ดา้นใต ้และดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องต าบล ซ่ึงมีเน้ือ
ท่ีร้อยละ 40 ของต าบล เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความชนั 0 -2 % พื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ และพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิมีความอุดมสมบูรณ์ 
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ด้านการเมืองการบริหาร  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มี13 หมู่บา้นคณะผูบ้ริหาร 4 คนโดยแยกเป็นนายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบล1คนรองนายกอบต. 2  คน และเลขานายก อบต. 1 คนและสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งส้ิน 26 คน 

เขตการปกครององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 
หมู่บา้น ดงัน้ี 
                   หมู่ท่ี 1 บา้นดอนหลวง 
                   หมู่ท่ี 2 บา้นวดัประดู่ 
                   หมู่ท่ี 3 บา้นมะขาม 
                   หมู่ท่ี 4 บา้นท่าแร่ 
                   หมู่ท่ี 5 บา้นใน 
                   หมู่ท่ี 6 บา้นคลองนา 
                   หมู่ท่ี 7 บา้นเขาต่อ 
                   หมู่ท่ี 8 บา้นเขาหมอน 
                   หมู่ท่ี 9 บา้นกงหนิง 
                   หมู่ท่ี 10 บา้นศิลางาม 
                   หมู่ท่ี 11 บา้นหา้งสูง 
                   หมู่ท่ี 12 บา้นช่องเนียง 
                   หมู่ท่ี 13 บา้นหวัเตย 
สภาพทางเศรษฐกจิ 

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลท่าอุแท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตวแ์ละ
รับจ้างเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ ประมง เพาะเล้ียงสัตว์น ้ าโดยประชากรท่ีท า
การเกษตรมีถึงร้อยละ 70 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดส่วนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจา้ง 
คา้ขาย รับราชการ มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น 
สภาพทางสังคม 

การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา        
(ป .1–ป.6 ) จ านวน 8 โรงเรียน คือ 

1)  โรงเรียนบา้นดอนหลวงตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 บา้นดอนหลวง มีจ านวนครู 7 คน ครูอตัราจา้ง 
1 คน จ านวนนกัเรียน 117 คนจ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้ง รวมอนุบาล 
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2)  โรงเรียนบา้นวดัประดู่ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 บา้นวดัประดู่ มีจ  านวนครู 7 คน ครูอตัราจา้ง 1 
คน จ านวน นกัเรียน 99 คน จ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้ง รวมอนุบาล 

3)  โรงเรียนวดับา้นในตั้งอยูห่มู่ท่ี 5 บา้นใน มีจ านวนครู 14 คน พนกังานราชการ 1 คน 
จ านวนนกัเรียน 203 คน จ านวนหอ้งเรียน 11 หอ้ง รวมอนุบาล 

4)  โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพท่ี 201ตั้งอยูห่มู่ท่ี6 บา้นคลองนา มีจ านวนครู 11 คน 
ครูอตัราจา้ง 2 คนจ านวนนกัเรียน 149 คน จ านวนหอ้งเรียน 11 หอ้ง รวมอนุบาล 

5)  โรงเรียนบา้นวงัทองสามคัคีตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นเขาต่อ มีจ านวนครู 4 คน ครูอตัราจา้ง 
1 คน จ านวนนกัเรียน 50 คน จ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้ง รวมอนุบาล 

6)  โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 88 ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 บา้นเขาหมอน มีจ านวนครู 9 คนครูอตัราจา้ง 
3 คน จ านวนนกัเรียน 207 คน จ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้ง รวมอนุบาล 

7)  โรงเรียนบา้นกงหนิง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 9 บา้นกงหนิง มีจ านวนครู 5 คนครูอตัราจา้ง 1 คน 
จ านวนนกัเรียน 63 คน จ านวนหอ้งเรียน 8 หอ้ง รวมอนุบาล 

8)  โรงเรียนบา้นศิลางาม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 10 บา้นศิลางาม มีจ านวนครู 11 คนครูอตัราจา้ง 1 
คน จ านวนนกัเรียน 163 คน จ านวนหอ้งเรียน 11 หอ้ง รวมอนุบาล 
องค์กรศาสนา  

ประชากรในต าบลท่าอุแท นับถือศาสนาพุทธ และได้ปฏิบัติตามวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยภายในต าบลมีวดัจ านวน 6 แห่งและส านกัสงฆ ์จ านวน 4 แห่งรวม
องคก์รศาสนาทั้งหมด 10 แห่งดงัน้ี 
วดั 6 แห่ง 
             1.  วดัถ ้าธรรมอุทยัหมู่ท่ี 1  
             2.  วดัดอนหาร หมู่ท่ี 1  
              3.  วดัอุทยารามหมู่ท่ี 2  
                   4.  วดัศรีวณิชวนารา หมู่ท่ี 4  
                   5.  วดับา้นในหมู่ท่ี 5  
             6.  วดัพระพุทธบาท หมู่ท่ี 7  
ส านกัสงฆ ์4 แห่ง 
                  1.   ส านกัสงฆทุ์่งกุฏิ หมู่ท่ี 3  
                  2.   ส านกัสงฆถ์ ้าบ่อน ้าทิพย ์หมู่ท่ี 8  
                  3.   ส านกัสงฆค์ลองควน หมู่ท่ี 8  
                  4.   ส านกัสงฆบ์า้นหนา้ถ ้าหมู่ท่ี 13 
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การสาธารณสุข 
ต าบลท่าอุแทมีสถานีอนามยัประจ าต าบล จ านวน 2 แห่ง คือ 
สถานีอนามยับา้นดอนหลวง หมู่ท่ี 1 บา้นดอนหลวง และสถานีอนามยัตวัอยา่ง (บา้น

เขาหมอน) ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 บา้นเขาหมอน   
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ต าบลท่าอุแทมีท่ีพกัสายตรวจ 2 แห่ง คือ 
                   ท่ีพกัสายตรวจบา้นคลองนาหมู่ท่ี 6 บา้นคลองนา 
                   ท่ีพกัสายตรวจหนา้ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแท หมู่ท่ี 4 บา้นท่าแร่  
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน 
การคมนาคม 

            ถนนลาดยาง 6 สาย 
                   1.  สายพระพุทธบาท – พอด (สาย 4177)  

           2.  สายบา้นใน – ก าสน (สาย 4010)  
           3.  สายบา้นใน – บา้นในอ่าว 
           4.  สายบา้นคลองนา – หวัศอก (สาย 3202)  
           5.  สายชลประทานท่าทอง 
           6.  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 401(สุราษฎร์ธานี –นครศรีธรรมราช) 
           ถนนลาดยางในหมู่บา้น จ านวน 7 สาย ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 จ านวน 3 สาย, หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 

สาย , หมู่ท่ี 8 จ านวน 2 สาย และหมู่ท่ี 10 จ านวน 1 สาย 
                 ถนนลงหินผ ุ78 สาย 
การโทรคมนาคม 
                   โทรศพัทส์าธารณะ 14 แห่ง 
การไฟฟ้า 

            เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแทมีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนประมาณ 90 % โดยหมู่ท่ี 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 บางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช ้
แหล่งน ้าธรรมชาติ 
                   ล าคลอง 3 สาย 
                   ล าหว้ย 5 สาย 
                   บึง หนอง และอ่ืนๆ 3 แห่ง 
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แหล่งน ้าอ่ืน ๆ 
                   ประปาหมู่บา้น 25 แห่ง (ประปาภูเขา 3 แห่ง) 
                   บ่อน ้าต้ืน 300 แห่ง 
                   บ่อโยก 8 แห่ง 
                   ฝาย 7 แห่ง (ช ารุด 3 แห่ง) 
                   คนักั้นน ้า 5 แห่ง 
                   สระน ้า 4 แห่ง 
ข้อมูลอืน่ ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแทเป็น
ลกัษณะเป็นภูเขา และป่า ประเภทป่าสงวน และป่าอนุรักษบ์า้นหนา้ถ ้า 

           กลุ่มองคก์รอ่ืนๆ (มวลชนจดัตั้ง) 
           ลูกเสือชาวบา้น -สมาชิก อปพร. 
           ไทยอาสาป้องกนัชาติ- กลุ่ม รสทป. 
           กลุ่มเกษตร – กลุ่มน ้านมขา้วโพด 
           กลุ่มสตรีพฒันา – กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 
           กลุ่มปุ๋ยหมกั – กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์
           ต ารวจชุมชน 

ประชากร 
ประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ขอ้มูลณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ประชากรทั้งส้ิน 10,268 คน แยกเป็นชาย 5,091 คน หญิง 5,177 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 60 คน/
ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน 4,037 ครัวเรือน 
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ตารางที ่2.1 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บา้น ประจ าปี พ.ศ.2555 
 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 

1.บา้นดอนหลวง 577 665 1,242 425 

2.บา้นวดัประดู่ 346 338 684 222 

3.บา้นมะขาม 505 498 1,003 405 

4.บา้นท่าแร่ 322 335 657 346 

5.บา้นใน 682 752 1,434 510 

6.บา้นคลองนา 393 416 809 374 

7.บา้นเขาต่อ 203 198 401 144 

8.บา้นเขาหมอน 518 549 1,067 491 

9.บา้นกงหนิง 533 502 1,035 378 

10.บา้นศิลางาม 445 417 862 315 

11.บา้นหา้งสูง 199 186 385 139 

12.บา้นช่องเนียง 178 163 341 123 

13.บา้นหวัเตย 190 158 348 165 

รวม 5,091 5,177 10,268 4,037 

 

ทีม่า:  ส านกับริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 

 
ความหนาแน่น  

ต าบลท่าอุแท ประกอบดว้ยหมู่บา้น 13 หมู่บา้น ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนอยูก่นัเป็นกลุ่ม 
และกระจายอยูใ่นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีความหนาแน่นเฉล่ีย 60/ตารางกิโลเมตร 
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แหล่งท่องเทีย่วในต าบลท่าอุแท 
รอยพระพุทธบาท วดัพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2519  มีพระ

ธุดงคข้ึ์นไปพบรอยพระพุทธบาทในหินแท้ๆ  (ไม่ใช่พระพุทธบาทจ าลองประเภทท่ีใครคนใดสร้าง
ข้ึน) ชาวบา้นเรียกวา่ พระพุทธบาทวดัเขาต่อตั้งอยูบ่นเขาต่อ หมู่ท่ี 7 ต าบลท่าอุแท อ าเภอ  
กาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณบนเขามีบนัไดทางข้ึน 244 เป็นพระ
พุทธบาทท่ีมีลกัษณะถูกตอ้งทุกประการ โดยหน่วยศิลปากรท่ี 8 ไดส้ ารวจเม่ือ 17 สิงหาคม 2519 
ขนาดกวา้ง 47 เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร  กรมศิลปากรยืนยนัมีลกัษณะและ
ขนาดใกลเ้คียงกบัจงัหวดัสระบุรี  พระพุทธบาทน้ีจึงเป็นรอยพระพุทธบาทแห่งท่ี 2 ท่ีปรากฏข้ึนใน
ประเทศไทย เม่ือทราบข่าวมหาชนทั้งในท่ีใกลแ้ละไกลไดท้่องเท่ียวไปเยี่ยมแสวงบุญสักการะบูชา
มากข้ึนเป็นล าดบั และมีประชาชนเขา้ตั้งหลกัแหล่งท่ีอยู่อาศยัโดยรอบ คณะกรรมการบ ารุงรอย 
พระพุทธบาทซ่ึงมี พระสุวจิย ์เขมาภิรัต เป็นประธาน นอกจากใชเ้วลาเพื่อพระพุทธบาทแลว้ ไดเ้ขา้
ส ารวจภูเขาและถ ้าท่ีบ่อน ้ าทิพย ์ซ่ึงอยูห่่างภูเขาพระพุทธบาท เพียง 4 ก.ม. ในถนนเส้นทางเดียวกนั 
ซ่ึงนบัวา่เป็นการพบถ ้าอีกสมยัหน่ึงนอกจากโบราณไดพ้บเห็นมาในสมยัป่าดงดิบหลายชัว่คน 

ส านกัสงฆ ์ถ ้ าบ่อน ้ าทิพย ์  ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 8 ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี  ถ ้าบ่อน ้าทิพยอ์ยูใ่นภูเขาลูกไม่สูง แต่ถ ้ากวา้งขวางสลบัซบัซอ้น ณ ถ ้าน้ีตั้งอยูใ่ทอ้งถ่ิน
ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ มีเขตติดต่อกบัต าบลท่าทองอ าเภอเดียวกนั ในทอ้งถ่ินท่ีบริเวณวงกวา้งออกไป
แห่งน้ีเดิมเคยเป็นเมืองโบราณมาแลว้สมยัหน่ึง ช่ือวา่ “เมืองท่าทอง” ซ่ึงปรากฏตามประวติัวา่โอรส
ของเจา้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นผูส้ร้าง ต่อมาเมืองท่าทองน้ีถูกเคล่ือนยา้ยรกร้างมาหลายศตวรรษ
บดัน้ี ช่ือตวัอ าเภอกาญจนดิษฐก์็ไดน้ านามช่ือท่ีมีความหมายและแปลวา่ท่าทองมาขนานช่ือจนบดัน้ี
ประวติัถ ้าบ่อน ้าทิพย ์โดยพระสุวจิย ์เขมาภิรัต เจา้ส านกั สมยัก่อนนบัจาก 10 ปีถอยหลงัไป และนบั
แต่ไดร้กร้างมาหลายศตวรรษ ในช่วงน้ีบริเวณถ ้าบ่อน ้าทิพยแ์ละโดยรอบออกไปตกอยูใ่นสภาพเป็น
ป่าดงดิบใหญ่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของป่านานาชนิด เช่น ชา้ง  เสือ  หมี ลิงค่าง บ่างชะนี  เป็นตน้ แต่ละปี
มีชาวบา้นในเขต ต าบลท่าอุแท  ท่าทอง พลายวาส ป่าร่อน กรูด เท่ียวล่าสัตวห์าของป่าผา่นมาในเขต
ป่าบ่อน ้ าทิพย ์มาในลกัษณะเงียบๆ หลายคร้ังและหลายพวก มกัไดย้ินเสียงระฆงัมหัศจรรยด์งัข้ึน
เองจากในถ ้า วนันั้นเขาเล่าวา่มกัเป็นวนัพระ 8 ค ่า 15 ค  ่า และมีข่าวเล่าต่อๆ มาวา่บางคนเคยเขา้พบ
พระพุทธรูปในถ ้า คร้ังหลงัมาไม่พบ ข่าวทั้งหมดน้ีเล่าลือกนัมาหลายชัว่คน 

ต่อมาเม่ือประมาณ 10 ปีมาน้ี ประชาชนไดเ้คล่ือนยา้ยเขา้ไปตั้งท ามาหากินอยูอ่าศยัใน
บริเวณน้ีมากข้ึนทุกปี  มีหลายคร้ังและหลายคนท่ีเคยไดป้ระสบการณ์ไดย้ินเสียงระฆงัดงัเองจาก
ภายในถ ้ าบา้ง บนยอดเขาบา้งและมกัไดเ้ห็นแสงสวา่งลกัษณะเป็นดวงกลมขนาดผลส้มโอลอยไป
มาโชติช่วงกลางอากาศ จากเขาถ ้าบ่อน ้าทิพยผ์า่นเขาศิวะไปเขาพระพุทธบาท บางคร้ังจากพระพุทธ
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บาท ผา่นศิวะมาถ ้ าบ่อน ้ าทิพย ์อนัน้ีเกิดมีเสมอบ่อยคร้ัง คนท่ีไดเ้ห็นบดัน้ียงัมีชีวิตอยูก่็มี ดวงแสง
สวา่งดงักล่าวคืออะไรกนัแน่ ยากแก่การท่ีจะรู้ไดว้า่คืออะไร เกิดจากอะไรเพื่อส่ิงใด ถา้เราจะตีความ
เอาว่าเป็นดวงของผีพุ่งไต ้หรือเกิดจากการเสียดสีของอะไรก็ตาม แต่ท าไมจึงเกิดประจ าบ่อยคร้ัง
ลอยไปมาในทิศทางเดียวกนัมาหลายยุคหลายสมยั อนัน้ีน่าคิดน่ามหศัจรรยข์องถ ้าบ่อน ้ าทิพยแ์ละ
รอยพระพุทธบาทในหินแท้ๆ  ท่ีบนเชิงเขาต่อ ท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไปน้ี 

การพบถ ้าบ่อน ้ าทิพย ์ขา้พเจา้ พระสุวิจย ์ผูบ้นัทึกประวติัน้ี ไดเ้ขา้ส ารวจถ ้าบ่อน ้ าทิพย์
แล้วเห็นว่า  ท าเลสถานท่ีก็ดี ธรรมชาติทั้งภายนอกภายในสวยงามสงบร่มเย็น ควรแก่ผูต้อ้งการ
ความสงบวิเวก หรือผูมี้รสนิยมในธรรมชาติ เช่นภายในถ ้ามีความกวา้งขวางสลบัซบัซ้อนสวยงาม
มาก มีทั้งหินงอกหินยอ้ย เป็นดงัสถูปรูปบวัคว  ่าบวัหงายเป็นกลีบเป็นชั้นเป็นตรอกเป็นแคว มีสระ
น ้ าล าธาร โดยเฉพาะมีบ่อน ้ าชนิดท่ีเป็นหิน ขนาดกวา้งประมาณ 1 เมตรเศษโดนรอบแลว้ลึก 8-10 
เมตรโดยประมาณ บ่อน้ีเองเรียกว่า“คือบ่อน ้ าทิพย”์ มีน ้ าคึงขงัใสสะอาดไม่เหือดแห้งทุกฤดูกาล 
และปัจจุบนั มีพระโกมินทร์ คุณวโีร เป็นเจา้อาวาส 

ป่าตน้น ้ าคลองคราม ชุมชนบา้นหนา้ถ ้ าหมู่ท่ี 13 เป็นหมู่บา้นท่ีโอบลอ้มดว้ยผืนป่าตน้
น ้ าคลองคราม วิถีชุมชนผูกพนักบัผืนป่ามาแต่คร้ังบรรพบุรุษตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัย
คราม – ป่าวดัประดู่ แปลงท่ี 1 และมีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกส่ีขีด มีอาณาเขต
อยูใ่นทอ้งท่ีของอ าเภอกาญจนดิษฐแ์ละอ าเภอดอนสักจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และมีบางส่วนติดต่อกบั
พื้นท่ีป่าในจงัหวดันครศรีธรรมราชผืนป่าดิบช้ืนแห่งน้ีเป็นป่าตน้น ้ าคลองคราม ซ่ึงเป็นล าน ้ าสาขา
ของคลองท่าทองหน่ึงในแม่น ้าสายส าคญัของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตน้น ้ามาจากเขาคีโหมดไหลผา่น
พื้นท่ี 6 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์และอ าเภอดอนสักในอดีตป่าตน้น ้ าคลองคราม
เป็นป่าดิบช้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรป่าไม ้และทรัพยากรสัตวป่์าหลายประเภทเช่น 
เสือ ชา้ง ลิง ป่ายงัเป็นแหล่งของป่า เช่น น ้าผึ้งป่า หวาย สมุนไพรประมาณปี พ.ศ. 2490 หลวงสมุทร
น านกัโทษเขา้มาท าเหมืองแร่บริเวณเขาขาด (เหนือพื้นท่ีชุมชนบา้นหนา้ถ ้าในปัจจุบนั) ต่อมาในปี 
พ.ศ.2512 มีราษฎรจากหลายพื้นท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่มาจากจงัหวดันครศรีธรรมราช 
จนปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าประมาณ 1,500 ครอบครัว ประกอบดว้ยชุมชนบา้นกรุง
หริงหมู่ท่ี 9 ชุมชนบา้นหวัเตยหมู่ท่ี 13 ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 กลุ่ม
บา้น ไดแ้ก่บา้นหวัเตย บา้นห้วยกรวดและบา้นหนา้ถ ้า ชุมชนบา้นคลองครามเหนือหมู่ท่ี 11 ต าบล
ปากแพรก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีคลองครามเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ราษฎรทั้ง 3 หมู่บา้น ส่วนใหญ่อพยพมาจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสัมพนัธ์ฉนัทเ์ครือญาติ
หรือคนท่ีมาจากบ้านเดียวกันบ้านหน้าถ ้ าราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากอ าเภอสีชล จังหวดั
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เน่ืองจากประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองท่ีดินท ากิน จึงเขา้
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มาบุกเบิกป่าเพื่อท าการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและไร่กาแฟ บา้นหนา้ถ ้าเป็นหมู่บา้น
กลางป่าท่ีโดดเด่ียวเพียงเส้นทางลูกรัง ซ่ึงมีใช้การไม่ไดใ้นหนา้ฝน และเพิ่งแยกจากหมู่ 9 เม่ือปี 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมมีไฟฟ้าใชใ้นหมู่บา้น 

 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผูศึ้กษาได้น าผลงานวิจัยท่ีมี ผูท้  าการศึกษาไว้
ดงัต่อไปน้ี 

กนกพร แสงศรี(2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท าแผนพฒันาต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา  พบวา่
กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีศึกษา จ านวน 360 คน พบวา่ เป็น เพศหญิงร้อยละ 57.50 อายุ 31-40 ปี ร้อย
ละ 38.10 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 51.70 อาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 34.30 
รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 63.90 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนพฒันาต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะปันหย ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ในภาพรวมอยู่
ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ด้านการร่วมคิดและ
ตดัสินใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการด าเนินการและดา้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบั
นอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกนัการมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนพฒันาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองจงัหวดัพงังา ไม่
แตกต่างกนั ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้างกนั การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองจงัหวดัพงังา แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประชาชนในต าบลเกาะปันหยี ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงและรายไดสู้ง
เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสทางสังคมสูง ส่วนใหญ่จะประกอบ อาชีพนอกพื้นท่ีท าให้มองเห็นความส าคญั
ของการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบลนอ้ยกวา่ประชาชนในต าบลเกาะปันหยี  ท่ีมีระดบั
การศึกษานอ้ยและรายไดต้  ่า ส่วนประชาชนในต าบลเกาะปันหยีท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยและรายได้
ต ่า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยูใ่นพื้นท่ีตลอดเวลา  ท าให้มองเห็นปัญหาและมีโอกาสเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบล  มากกวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัสูงและรายไดสู้ง 

ชนาธิป สวสัดี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชน
ในการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ าเภอวิภาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า เกิดจาก
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีมีเพิ่มมากข้ึนและมีนักท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการท าลายทศันียภาพ ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
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เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรวมทั้งประชาชนยงัเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตวัมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม เพราะหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไห้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เกิดปัญหา
อ่ืนๆ ตามมา และค่อยๆ ท าลายความกา้วหนา้ของการท่องเท่ียวในชุมชนในส่วนของความตอ้งการ
ของชุมชนท่ีไดจ้ากการด าเนินการสนทนากลุ่มนั้น พบว่าแกนน าชุมชนมีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
องคก์รท่ีเขม้แขง็ มีความร่วมมือกนัและหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการและหลกัการมีส่วนร่วมทั้งการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่ถึง เพื่อจะไดพ้ฒันาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืนต่อไป ผลการสร้างกระบวนการ
พฒันาการมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชน โดยด าเนินการคดัเลือกตวัแทนแบบเจาะจงเขา้ร่วมประชุม 
จ านวน 50 คน 1) สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมในการบริหารการจดัการท่องเท่ียว 2) ดา้นทกัษะฝึกปฏิบติัการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3) ด้านเจตคติ ความ
ตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และในการประเมิน
กระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ ผลการทดสอบความรู้และเจตคติของแกนน าชุมชน  หลงั
การฝึกอบรบเชิงปฏิบติัการสูงกวา่การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนความพึงพอใจของแกนน าชุมชนท่ีเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการปรากกฎว่ามีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเวศใน
ระดบัมาก 

ฐานพฒัน์ ทิพยบ์รรพต  (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาชุมชนของประชาชนต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ขั้นท่ี   
1 ระดบัการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นในการวางแผนพฒันาชุมชนของประชาชนจ านวน 300 คน 
พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนดา้นร่วมคิดร่วมตดัสินใจในการพฒันาใน
การวางแผนในระดบัน้อย ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในการวางแผนในระดบันอ้ย ดา้น
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีได้น ามาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนของประชาชนต าบลตะปาน
โดยใช้กระบวนการ AIC ขั้นท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนของ
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยกระบวนการ AIC จ านวน 40 คน สรุปไดว้า่การเขา้ร่วมของผูเ้ขา้
ปฏิบติัการคร้ังน้ีไดเ้พิ่งทกัษะและเจตคติท่ีดีในการวางแผนพฒันาชุมชน โดยการมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ไดเ้รียนรู้กระบวนการในการวางแผนไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมก าหนดแนวทางการวางแผนพฒันาและจดัท าแผนโครงการต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนผล
การประเมินการพฒันาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชน โดยทดสอบความรู้เก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนและทดสอบเจตคติ ท่ีมีต่อกระบวนการกางวางแผนพฒันา
ชุมชนและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท าแผนพฒันาชุมชน พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการมีความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนเพิ่มข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การวางแผนพฒันาชุมชน ส่วนการสังเกตทกัษะความสามารถในการปฏิบติัการพฒันาการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชน พบวา่ผูเ้ขา้ประชุมมีทกัษะความสามารถในการปฏิบติัและทกัษะ
การวางแผนในระดับท่ีมาก  ส าหรับขอ้เสนอแนะจากการวิจยัในคร้ังน้ี หน่วยงานในชุมชนต่างๆ 
ความน ากระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบับริบทของชุมชนแต่ละแห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาและการจดัท าแผนชุมชนอย่าง
แทจ้ริง    

เกศนี พรหมบุตร (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่อยู่
ในระดบัปานกลางขณะเดียวกนัประชาชนมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย  ดา้นการให้ความรู้และอ านวย
ความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว และดา้นการศึกษารวบรวมขอ้มูลและเตรียมพร้อมชุมชนในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมค่อนขา้งจ ากดัเฉพาะการช่วยกนัปรับภูมิทศัน์โยรอบแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการสนบัสนุนงบประมาณ ส าหรับการซ่อมแซม ดูแลแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมบางส่วนเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย พบวา่ขาดแคลนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชน ขาดการด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ให้คนในชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์ ดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ในชุมชนท่ีต่อเน่ือง แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและ
ประวติัศาสตร์ในชุมชน ป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ าสาธารณะไม่ได้รับการพฒันา
ปรับปรุงใหมี้ความสะอาดและเหมาะสม 

พชัยา ศิลปะพรหมมาศ  (2552) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
พฒันาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลดอนสัก 
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อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ ผูน้  าทอ้งถ่ินและประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจ ากดั จากการขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเขา้มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ป่าชายเลนทั้งดา้นลกัษณะส่วนบุคคลภาวะความเป็นผูน้ า และพบวา่มีความตอ้งการในการฝึกอบรม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษข์องคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลดอนสัก เร่ืองป่าชายเลนสูงสุด 
รองลงมาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ
โครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลในระดบัมาก ตามล าดบั ผลการตรวจสอบโครงการร่าง
หลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรฯโดยการทดลองใชก้ารฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
33 คน พบว่าหลังปฏิบัติกาฝึกอบรมคะแนนเฉล่ียของระดับความรู้และ เจตคติสูงกว่าก่อน
ปฏิบติัการฝึกอบรมและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนค่าเฉล่ียของการ
ปฏิบติัการฝึกทกัษะพบวา่สามารถปฏิบติัไดใ้นระดบัมาก 

ศรายุทธ ตนัเถียร (2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนบา้นบางนายสังข์ ต  าบลบางนายนายสี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั
พงังา พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัต ่าทั้งการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ส าหรับผลการพฒันาและการประเมินการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนพฒันาโดยใช้กระบวนการ AIC และประเมินโดยการวดัความรู้ 
และเจตคติ ก่อนและหลงัประชุมเชิงปฏิบติัการ กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน พบวา่ ผลการพฒันา
ไดแ้ผนปฏิบติัการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซ่ึงมี 9 โครงการ ไดแ้ก่กิจกรรมท่ีชุมชนสามารถท าไดเ้อง 
ประกอบด้วย 1)โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณพื้นท่ีเส่ือมโทรมและบริเวณดินเลนงอกใหม่ 2)
โครงการจดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน 3)โครงการการเวทีเสวนาย่อย เร่ืองป่าชายเลน
ชุมชนเพื่อจดัท าแผนแม่บทการจดัการป่าชายเลนชุมชน ส าหรับกิจกรรมท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย 1)โครงการณรงคส์ร้างจิตส านึกใหชุ้มชน”รักษป่์าชายเลน” 
2)โครงการท าแนวเขตพิทกัษ์ป่าชายเลน และ 3)โครงการศึกษาดูงานการจดัการป่าชายเลนส่วน
กิจกรรมท่ีตอ้งขอความช่วยเหลือจากกหน่วยงานอ่ืน ปรกอบดว้ย 1)โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เยาวชน และนกัเรียนเร่ืองป่าชายเลน 2)โครงการอนุบาลและขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าป่าชาย
เลน และ3) โครงการสร้างศูนยเ์รียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน ส่วนผลการประเมินการมีส่วน
ร่วม พบว่า ประชาชนท่ีเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน มี
ความรู้และเจตคติ เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สุรีย ์กลัน่ประชา  (2546) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในรายการวทิย ุอ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ในเขตอ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร
วตัถุประสงค ์เพื่อ 

1) ศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต.  ในรายการวทิยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อ
ชุมชน 

2) สร้างรูปแบบพฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. ในรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อ
ชุมชน 

3) เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. ในรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อ
ชุมชน ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน โดยมีขั้นตอนและผลการวจิยั ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และศึกษาจากขอ้มูลภาคสนามโดยการตอบแบบสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผลการศึกษาพบวา่สมาชิก อบต.จบการศึกษาเฉล่ียระดบัมธัยมศึกษา ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายดา้นส่ือมวลชน ความรู้เร่ืองดา้นการใชส่ื้อ ความรู้ความเขา้ใจ
และการใช้ส่ือเพื่อการส่ือสารปัญหาของชุมชน รวมถึงขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
รายการวทิย ุอ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน  

ขั้นท่ี 2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยน าขอ้มูล
จากการศึกษาในขั้นท่ี 1 มาก าหนดโครงร่างรูปแบบ ประกอบดว้ยสภาพปัญหาและความจ าเป็น
จุดมุ่งหมายของโครงร่างรูปแบบ และองคป์ระกอบของโครงการร่างรูปแบบ 4 ดา้น คือ 1) ความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายดา้นส่ือมวลชน 2) ความรู้เร่ืองการใชส่ื้อและการใช้
ส่ือเพื่อการส่ือสารปัญหาของชุมชน 3) ความรู้เร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัรายการวิทยุเพื่อชุมชน4)   
ความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการจดัรายการวิทยุเพื่อชุมชน น าโครงสร้างรูปแบบท่ีสร้างข้ึน
ไปใหผู้ร้อบรู้เฉพาะทาง จ านวน 8 คน ตรวจสอบ พบวา่โครงสร้างมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการทดลองใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วม จากการน ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เจตคติ ทกัษะการส่วนร่วมของสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน จ านวน 32 คน ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการมีส่วนร่วม เจตคติ และทกัษะ ในการมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ของ
กลุ่มตวัอยา่ง หลงัการทดลองใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการทดลองใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

พยนต ์ไทยเกิด (2546) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนพฒันาชุมชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลานโดยเทคนิค A-I-C  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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สภาพการณ์ปัญหาอุปสรรคและความตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาชุมชน
เทศบาลบา้นเช่ียวหลานและเพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาชุมชน
เทศบาลบา้นเช่ียวหลานโดยเทคนิค A-I-C และประเมินความรู้ ทกัษะการมีส่วนร่วม 

ผลจากการศึกษาตามขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการณ์ ปัญหาอุปสรรค และความ
ตอ้งการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บจากประชากรท่ีเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินชุมชนเทศบาล
บ้านเช่ียวหลาน จ านวน 20 คน โดยการสนทนากลุ่ม 2 คร้ัง พบว่าการปกครองตามรูปแบบ
สุขาภิบาลและระบบบริหารจดัการส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นระบบสั่งการจากบนลงล่าง ไม่เปิดโอกาสให้
ราษฎรแสดงความคิดเห็น สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนไม่มีอิสระในการบริหารงานถูก
ครอบง าจากขา้ราชการของรัฐ สมาชิกขาดความรู้และทกัษะดา้นการบริหารขาดภาวะความเป็นผูน้ า 
ท าเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง หน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเสนอขอ้คิดเห็นในการพฒันาชุมชน จากสภาพปัญหาดงักล่าวได้น ามาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลานโดย
เทคนิค A-I-C  

ขั้นตอนการประชุมปฏิบติัการเทคนิค A-I-C ได้ก าหนดเป็นกระบวนการส าคญั 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ คือวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทุกคนแสดงออกถึงความ
คิดเห็นและก าหนดอนาคตของงานหรือกิจกรรมท่ีจะท าโดยต้องให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า
ตอ้งการชุมชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลานไปในในทิศทางใด ซ่ึงท าให้ทุกคนมองไกลมองกวา้งและ
สร้างสรรค ์2) ขั้นตอนการก าหนดวธีิการหรือยทุธศาสตร์ท่ีจะท าให้บรรลุ “ วิสัยทศัน์” ท่ีมาจากการ
ใช้ความคิดวิธีริเร่ิมสร้างสรรคข์องแต่ละคนมาก าหนดวิธีการส าคญัและ 3) ขั้นตอนการสร้างแนว
ปฏิบติั คือ การน าเอาวิธีการส าคญัมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัอยา่งละเอียดวา่จะท าอะไร มีหลกัการ
อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร ใครรับผิดชอบเป็นหลกั ใครตอ้งให้ความร่วมมือ จะใช้งบประมาณ
เท่าใดจากของประชาชนชุมชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลานกบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน โดยการ
ประเมินผลก่อนและหลงัการประชุมเทศปฏิบติัการดา้นความรู้เร่ืองการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลาน โดยเทคนิค A-I-C ในดา้นเจตคติ เร่ืองความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เร่ือง กระบวนการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูเ้ข้า
ประชุมปฏิบติัการมีความรู้และเจตคติเพิ่มข้ึนในระดบัมาก ส าหรับด้านทกัษะในการปฏิบติัการ
วางแผนแบบมีเขา้ประชุมส่วนมากมีทกัษะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

ผลจากการพฒันาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลบา้นเช่ียวหลาน 
โดยเทคนิค A-I-C ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติและทกัษะการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมตามขั้นตอนเทคนิคกระบวนการ A-I-C มากข้ึน 
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ทองยุ่น บุตรโสภา (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาท่าด่านโฮมสเตย ์ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองจงัหวดันครนายก พบว่า 
ชุมชนมีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและมีปัจจยัภายในของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความอบอุ่นแก่นกัท่องเท่ียว การบริการ และโปรแกรม
การท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน เน่ืองจากว่าการสร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความเป็น
กนัเองของเจา้ของบา้นไม่ไดรู้้สึกว่าตนเป็นคนแปลกหน้าก่อให้เกิดความพึงพอใจ นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับการบริการในด้านการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว การบริการขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งมาก และโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและ
เหมาะสมในเร่ืองราคา และส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงปัจจยัทั้งสามส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว และน าไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

สุรีย์ บุญญานุพงศ์ (2539) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว: ศึกษากรณีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดเ้กิดข้ึน
อยา่งชา้ ๆ ในช่วงเวลา 40 ปีท่ีผา่นมา แต่ในช่วง 10 ปีมาน้ีเอง การท่องเท่ียวไดเ้ป็นตวัเร่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนอย่างรวดเร็ว การพฒันาด้านการคมนาคมการบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการต่าง ๆ รวมทั้งการบริการทางสังคมอ่ืน ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนมากข้ึน เพื่อให้สามารถ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมการท่องเท่ียวได้ส่งผลท าให้เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนมากข้ึน มีการใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรมเพิ่มข้ึน ประชากรใน
ชุมชนท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเขา้ไปมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาสูงข้ึน พร้อม ๆ กบัค่าครองชีพท่ีขยบัตวัสูงข้ึน ขณะท่ีชุมชนท่ีไม่มีการท่องเท่ียวเขา้
ไปยงัขาดโอกาสดังกล่าวอยู่มากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว นอกจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพและเศรษฐกิจแลว้ ยงัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม 
ประเพณีของชุมชนอีกดว้ย และการเปล่ียนแปลงในส่วนน้ีเป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก ซ่ึงก็
เป็นผลกระทบกลบัมาสู่การขยายตวัของกิจกรรมการท่องเท่ียวดว้ย เน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้น
สังคม วฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรการท่องเท่ียวของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม 
ผลการวิเคราะห์ไดพ้บวา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน มิไดเ้กิดจากกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเพราะความอ่อนแอของวฒันธรรมเองด้วย เน่ืองจาก
ประชากรในทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจ ถึงแก่นแทข้องวฒันธรรม ประเพณีของตนเอง ท าให้ไม่
สามารถตา้นกระแสของวฒันธรรมใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาได ้แมว้่าประชากรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะมี
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ความตระหนักดีถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน แต่ทุกคนก็ยงัคงต้องการท่ีจะให้กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวด าเนินอยูต่่อไป 

กษมา ประจง (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชน: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวดั เลยพบว่า ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจดา้นบวก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การยกมาตรฐาน
การครองชีพ และลดภาวะการว่างงานผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหารายได้ไม่
แน่นอน ปัญหาค่าครองชีพปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ และปัญหาการถือครองท่ีดิน ผลกระทบ
ทางสังคมดา้นบวก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงแบบแผนการประกอบอาชีพ การสร้างสรรคค์วามเจริญ
ทางสังคม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม การสร้างความสามคัคีในชุมชน การป้องกนัการ
อพยพยา้ยถ่ินของประชากร และการเสริมสร้างการศึกษา ผลกระทบทางสังคมดา้นลบ ไดแ้ก่ การ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ความไม่เป็นธรรมในสังคมอาชญากรรม และการขดัแยง้ระหวา่ง
นักท่องเท่ียวกับชุมชน ผลกระทบทางวฒันธรรมด้านบวก ได้แก่ ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรมและความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพ และ
ผลกระทบทางวฒันธรรมดา้นลบไดแ้ก่ ค่านิยมในการครองชีพ การเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือ การ
แต่งกาย และภาษาผลกระทบทางด้านการเมืองด้านบวก ได้แก่ การจดัระเบียบสังคมของชุมชน 
ความเขา้ใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ความสามคัคี ความส าคญัทางการศึกษาและ
การต่ืนตวัทางการเมืองทอ้งถ่ิน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นบวก ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกั
ถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ ไดแ้ก่ การท าลายทางชีวภาพ และการท าลายภูมิทศัน์
ของชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม การเมือง และส่ิงแวดล้อม มีดังน้ี คือ ผลกระทบของการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอาชีพ ประเพณี ภาษา ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม ้และภูมิทศัน์ของส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาการวิจัยท่ีเก่ียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเห็นได้ว่าระดับ
การศึกษาและรายไดไ้ม่ไดเ้ป็นส่ิงส าคญัในการให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และยงั
พบว่าประชาชนในบางพื้นท่ียงัแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม และบางพื้นท่ียงั
ขาดงบประมาณมาในการสนบัสนุนในการพฒันาดา้นต่างๆ ส่วนมากคนในทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณและประวติัศาสตร์ของชุมชนท่ีตนเอง
อาศยัอยู่และไม่มีการพฒันาปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และนอกจากนั้นไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆเป็นการสั่งงานให้ท ามากกว่า และส่วนหน่ึงมาจาก
ความเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัท าให้คนในทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจ
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และไม่สามารถตา้นกระแสทางวฒันธรรมใหม่ๆท่ีเขา้มาได้ แต่บางพื้นท่ีจะพบว่ามีผลกระทบทั้ง
ดา้นบวกและผลกระทบดา้นลบ เขา้มายงัชุมชนทอ้งถ่ินทั้งดา้นรายได ้ปัญหาดา้นค่าครองชีพ การ
อพยพยา้ยถ่ินของประชากร รวมทั้งดา้นค่านิยม อาชญากรรม ความขดัแยง้ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั
ชุมชน แต่บางพื้นท่ีจะเห็นว่ามีการจดัการท่ีดีการในด้านการให้ความร่วมมือของชุมชนและตวั
นกัท่องเท่ียว ทั้งสองฝ่ายไดรั้บประโยชน์ซ่ึงกนัละกนั กล่าวไดว้า่การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นทุก
ฝ่ายตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกนัทั้งรัฐบาลเอง และเอกชน ตอ้งให้ความรู้แก่คนในทอ้งถ่ินในการพฒันา
ให้ชุมชนเขม้แข็ง เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆ ให้ประชาชนใน
ชุมชนท าร่วมกนั มีความเขา้ใจ มีความสนใจในการพฒันาการแลกเปล่ียน โดยท่ีมีประชาชนเป็น
ฐานส าคญัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
 
2.7 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

                                       ตัวแปรอสิระ                                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

      ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดต่้อเดือน 

 

 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 

-ดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
-ดา้นเศรษฐกิจ 
-ดา้นการเมือง 

      -ดา้นสังคม 

 

การมีส่วนของประชาชน

ในการพฒันาและอนุรักษ์

แหล่งท่องเท่ียวของต าบล

ท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ ์

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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แบบสอบถามการวจัิย  

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ว: กรณศึีกษาต าบลท่า
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    ปริญญำตรี   สูงปริญญำตรี 

4.อำชีพ   เกษตรกรรม             ประมง 

  คำ้ขำย               ธุรกิจส่วนตวั 

  รับจำ้งทัว่ไป รับรำชกำร 

     รัฐวสิำกิจ         อ่ืนๆ(ระบุ)………….. 
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5.รำยได ้  5,000 บำท หรือนอ้ยกวำ่  5,001-10,000 บำท 

  10,001-15,000 บำท   15,001-20,000 บำท 

  มำกกวำ่ 20,001 บำท 

6. หมู่บำ้นท่ีท่ำนอำศยัอยู ่         หมู่ 7.บำ้นเขำต่อ      หมู่ 8.บำ้นเขำหมอน  9.  หมู่ 9 บำ้นกงหนิง

             หมู่ 11.บำ้นหำ้งสูง        หมู่ 13. บำ้นหวัเตย   

ตอนที ่2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว 
ค ำช้ีแจง  พิจำรณำขอ้ควำมดำ้นซำ้ยมือโปรดกำเคร่ืองหมำย ลงในช่องขวำมือท่ีตรงกบักำรมีส่วน
ร่วมของท่ำน 

 
 
 

ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวระดบัใด 

 
ระดบักำรมีส่วนร่วม 

มีส่วน
ร่วม
นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มีส่วน
ร่วม
นอ้ย 

 
(2) 

มีส่วน
ร่วม
ปำน
กลำง 
(3) 

มีส่วน
ร่วม
มำก 

 
(4) 

มี 
ส่วน

ร่วมมำก
ท่ีสุด 
(5) 

ด้านการร่วมคดิและตดัสินใจ      
1.กำรร่วมประชุม เพ่ือเสนอปัญหำ ควำมตอ้งกำรของชุมชน      
2.กำรร่วมเสนอปัญหำควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ินผำ่นตวัแทน
หมู่บำ้น ผูน้ ำทอ้งถ่ิน เช่นกำรของบประมำณมำปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

     

3.กำรร่วมพิจำรณำสำเหตุของปัญหำหรือควำมตอ้งกำรเช่น ปัญหำ
ของขยะมูลฝอย ปัญหำน ้ ำเน่ำเสียในล ำคลอง 

     

4.กำรร่วมคิดและช่วยเสนอแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำของชุมชน
ทอ้งถ่ิน เช่น กำรติดป้ำยประกำศต่ำงๆ 

     

5.กำรร่วมวำงแผนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ ร่วมมือพฒันำริมถนน 

     

6.กำรร่วมคิดหำวธีิกำรท่ีจะไดง้บประมำณเพ่ือกิจกรรมต่ำงๆ เช่น      
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ทอดผำ้ป่ำชุมชน 
7.กำรร่วมตดัสินใจในกำรใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีในอยูท่อ้งถ่ิน เช่น
กำรตดัตน้ไมม้ำช่วยปรับปรุงสถำนท่ีต่ำงๆ 

     

ด้านการด าเนินการ      

8.กำรร่วมคดัเลือกตวัแทนเป็นกรรมกำรในกำรพฒันำ      

9.กำรร่วมสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงิน วสัดุอุปกรณ์ เพ่ือน ำไป
พฒันำทอ้งถ่ิน 

     

10.กำรร่วมก ำหนดแผนงำนกำรท ำงำน เช่นกำรปรับปรุงสถำนท่ี
ส ำคญัในชุมชน 

     

11.กำรร่วมเผยแพร่ควำมกำ้วหนำ้ของกำรพฒันำ เช่น แจกใบปลิว 
แผน่พบั ป้ำยโฆษณำ 

     

13. กำรร่วมปฏิบติักิจกรรม เช่น เก็บขยะในแหล่งท่องเท่ียว เก็บ
ขยะในคูคลอง 

     

ด้านการตดิตามและประเมนิผล      

14.กำรร่วมตรวจติดตำมกิจกรรม      

15.กำรร่วมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม      

16.กำรร่วมตรวจสอบกำรใชง้บประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม      

17.กำรร่วมในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสของกำรบริหำรงำน      
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ตอนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 
ค ำช้ีแจง  โปรดพิจำรณำขอ้ควำมดำ้นซำ้ยมือและกำเคร่ืองหมำย ลงในตำรำงขวำ 

 
 

ปัจจยัดงัต่อไปน้ีเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่ง

ท่องเท่ียวในระดบัใด 
 

 
ระดบัของปัญหำและอุปสรรค 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
 

(2) 

ปำน
กลำง 
(3) 

มำก 
 

(4) 

มำก
ท่ีสุด 
(5) 

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน      

1.กำรเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
เกิดจำกภยัธรรมชำติ 

     

2.กำรท ำลำยส่ิงแวดลอ้มเช่นกำรตดัตน้ไมท้  ำลำยป่ำ      

3.กำรช่วยเหลือและรักษำแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน เช่น รอยพระพุทธบำท ส ำนกัสงฆ ์ป่ำตน้น ้ำ
คลองครำม วดัต่ำงๆ   

     

ด้านเศรษฐกจิ      
1.กำรแบ่งปันผลประโยชน์ เช่น ส่วนแบ่งจำกกำรขำย
ของท่ีระลึก 

     

2.ขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม เช่น ท่ี
จอดรถ หอ้งน ้ำ/ห้องส้วม 

     

3.ค่ำครองชีพสูงข้ึน เช่น  ขำยของใหน้กัท่องเท่ียวและ
ชำวบำ้นในรำคำเดียวกนั  

     

ด้านการเมือง      

1.กำรใชอ้ ำนำจของผูน้ ำชุมชน เช่น กำรสั่งงำน กำรเรียก
ประชุม 
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ตอนที่ 4 ท่ำนคิดวำ่ประชำชนควรมีส่วนร่วมอยำ่งไรต่อกำรพฒันำและอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 

นำงสำวสุดำพร สุธำโภชน์ 

นกัศึกษำปริญญำโท ภำควชิำหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว 

 

2.ควำมขดัแยง้ระหวำ่งผูน้ ำ เช่น ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง
กนั  

     

3.กำรพบปะพดูคุยระหวำ่งผูน้ ำกบัคนในชุมชน เช่น ไม่
ค่อยใหค้วำมร่วมมือในกำรมำประชุม 

     

ด้านสังคม      

1.ควำมขดัแยง้ของคนในชุมชน เช่น กำรเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั  

     

2.กำรพบปะพดูคุยระหวำ่งนกัท่องเท่ียวกบัคนในชุมชน 
เช่น ภำษำ  

     

3.กำรท่ีนกัท่องเท่ียวเขำ้มำท ำใหค้นในชุมชนเปล่ียนไป 
เช่น กำรแต่งกำย เทคโนโลยีในกำรส่ือสำร 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวสุดาพร สุธาโภชน์ 
ประวติัการศึกษา พ.ศ.2552 ระดบัปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั 
 

Office Manager, ISS Asia Company, Bangkok 
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