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บทคัดย่อ 

                             การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา              

 ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา                                           

1) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 2) ปัจจยัดา้นผูน้ า และ 3) ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชนส่งผลต่อการพฒันาเป็นชุมชนท่องเท่ียว ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือสมาชิก

หมู่บา้น               บา้นตะลุงเก่า จ านวน  1,500 คน สุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายจ านวน 

350  เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ 

( Percentage )  ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) และการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์เพยีร์สัน                                                       ( Pearson 

Correlation Coefficient) การพยากรณ์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

                  ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ปัจจยัดา้นผูน้ า  

ปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนส่งผลเชิงบวกต่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียวอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติซ่ึงปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเป็น

ชุมชนท่องเท่ียวมากท่ีสุดอยูท่ี่ระดบั 0.01และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมและปัจจยัดา้นผูน้ า

ตามล าดบั 
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 บทที่ 1 

บทน า 

   

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในการจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ คร้ังน้ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดจ้ดัท าบนพื้นฐานของกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                     

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็นแผนหลกัของการพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 

๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใ้หค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคี

การพฒันาทุกภาคส่วน ทั้งในระดบักลุ่มอาชีพ ระดบัภาค และระดบัประเทศในทุกขั้นตอนของ

แผนฯอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองเพื่อร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ 

รวมทั้งร่วมจดัทารายละเอียดยทุธศาสตร์ของแผนฯเพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ”  

 การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคญัในการ

เช่ือมต่อกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลกัษณะการแปลงยทุธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบติัโดยใน              

แต่ละยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ไดก้ าหนดประเด็นการพฒันา พร้อมทั้งแผนงาน                

โครงการส าคญัท่ีตอ้งดาเนินการใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง๕ ปีแรกของการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถ

ปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ขณะเดียวกนัยงัไดก้ าหนดแนวคิด

และกลไกการขบัเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชดัเจนเพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมีทิศทาง 

และเกิดประสิทธิภาพน าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของสังคมไทย                                        

(ณฐัพร ดอกบุญนาค:243:2:ออนไลน์)  

(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 

  จงัหวดับุรีรัมยไ์ดรั้บเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 12 เมืองตอ้งหา้ม…พลาด ภายใตส้โลแกน                    

“บุรีรัมยเ์มืองปราสาทสองยคุ” ซ่ึงมีปราสาทหินโบราณท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปราสาทหินพนมรุ้ง                     

และปราสาทเมืองต ่า ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลกและในวนัน้ีจงัหวดับุรีรัมยไ์ดเ้กิดปราสาทในยคุ

ใหม่คือ “ปราสาทสายฟ้า” มีสนามกีฬาท่ีไดรั้บมาตรฐานโลกมีสนามแข่งรถใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย               

รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นมากมายลว้นแลว้สร้างช่ือเสียงใหจ้งัหวดัทั้งส้ิน                 
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ส่งผลใหก้ารพฒันาจงัหวดัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ 

รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยอาศยัรูปแบบการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีความทนัสมยั              

และตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ใชเ้ทคโนโลยทีางดา้น Digital สนองตอบต่อพฤติกรรม 

อ านวยความสะดวก สร้างความประทบัใจแก่นกัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั ส่งผลใหห้ลายหมู่บา้น            

มีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมหน่ึงในนั้นคือ บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั                    

จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงภายในหมู่บา้นก็มีการท าผลิตภณัฑม์ากมาย เช่น ทอผา้ไหม ท ากระท่อมจากไม ้

ทอเส่ือ โฮมสเตย ์แปรรูปอาหาร ซ่ึงท าบา้นตะลุงเก่ากลายเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว และเป็นหมู่บา้น

ตน้แบบอนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดับุรีรัมย ์ 

  ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีส่งผลท่ีท าให้ชุมชนเกิด

ความพฒันา สามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงเป็น

แบบอยา่งกบัหมู่บา้นใกลเ้คียง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน

ท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผูน้ าในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

3) เพื่อศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ค าถามวิจัย 

1. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งไร 

2. ปัจจยัด้านผูน้ าในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชนบา้น

ตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

3. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชน

บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งไร  
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สมมุติฐานงานวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว 

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผูน้ าในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชน

บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

 สมมุติฐานท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ขอบเขตการวิจัย 

   ผูว้ิจยัในการวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

   1) ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ สมาชิกในชุมบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

จ านวน1,500 คนและผูว้ิจยัไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน  

   2) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 

    2.1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นผูน้ า ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ               

                              ในชุมชน 

  2.2) ตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

   3) สถานท่ีศึกษาท่ีผูวิ้จัยใช้เก็บรวมรวมข้อมูล คือ บ้านตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชัย         

จงัหวดับุรีรัมย ์

สถิติท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 

   งานวิจัยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในการสรุป

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถ่ี(Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) และค่าเฉล่ีย(Mean) โดยผูว้ิจัยน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามอธิบายระดับความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆตามคาดของคะแนนเฉล่ีย(Mean)และเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็นท่ีมี

ต่อความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียว  คิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ถดถอย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

    ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการท่ีประชาชนเขา้ไปมี

บทบาทในการก าหนดด าเนินการและการควบคุมการปฏิบติังานเพื่อให้การด าเนินงานของทอ้งถ่ิน

สามารถ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในลกัษณะของการร่วมคิดพิจารณาตดัสินใจและร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆเวน้วรรคท่ีมีผลต่อ

การบริหารกิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและร่วมรับประโยชน์ ท่ีเกิดจากการร่วมกนัท า

กิจกรรมนั้น  

ปัจจยัดา้นผูน้ า หมายถึง ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้ า 

(Leader) และผูต้าม (Followers) ความสามารถท่ีจะใชศิ้ลปะและกระบวนการกระตุน้ จูงใจ หรือใช้

อิทธิพลใหผู้ร่้วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดศรัทธามีความนบัถือ มีความเช่ือมัน่ตกลงปลงใจท่ีจะ

ท าตามเพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ โดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย การติดต่อซ่ึงกนัและกนัให้

เกิดมีใจร่วมในการด าเนินงานจนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนด

ไว ้             

 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน หมายถึง สมบติัท่ีน่าภาคภูมิใจของชุมชนทอ้งถ่ินแลว้ ยงัก่อ

ผลเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินอีกดว้ย การร่วมแรงร่วมใจกนัอนุรักษท์รัพยากรทอ้งเท่ียวใหค้งอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งเช่นช่วยกนัรักษาสภาพธรรมชาติใหค้งความสมบูรณ์ไวม้ากท่ีสุด 

บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานอยา่งถูกวิธี เพื่อใหค้งอยูคู่่ชุมชนตลอดไป  รณรงคส่์งเสริมและ

ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน   รักษาศิลปหตัถกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของ

ทอ้งถ่ิน โดยอาจน ามาผลิตเป็นสินคา้ท่ีระลึก 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 

1) เพื่อทราบปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน

ท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

2) เพื่อทราบปัจจัยด้านผู ้น าของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

3) เพื่อทราบทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

  การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา  ชุมชนบา้นตะลุงเก่า 

อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

1.1 แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วม 

1.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

2. แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 

2.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 

2.2 ความหมายของคุณลกัษณะของผูน้ า 

3. แนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

   การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการพฒันาใน

ทุกๆดา้น ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี

หลายรูปแบบและหลายลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของตนเองและลกัษณะของ

ชุมชน แต่มีจุดมุ่งหมายหลกัเดียวกนั คือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพฒันาทอ้งถ่ิน ใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 

           1.1  แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการท่ีส าคญัหลายประการกล่าวคือท า

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ ท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์ององคก์ารลดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลิกภาพส่วนบุคคลกบัองคก์าร ท าใหเ้กิด                

การท างานเป็นทีม นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจ โดยสนองความตอ้งการทางจิตใจ                    

โดยไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึง แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนไวด้งัน้ี 

                      ทสัมาลี ก่ิมผกา. (2553 : 8) ไดก้ล่าวถึงยทุธวิธีในการกระตุน้การมีส่วนร่วมนั้น อาจใช้

วิธีการใหค้วามคิดเห็นประเด็นปัญหาใกลต้วัในพื้นท่ีและมีแนวทางการพฒันาท่ีไม่ยากเกินไปนกั
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พร้อมกบัให้ร่วมคิดเห็นประเด็นปัญหา โดยพิจารณาล าดบักิจกรรมจากง่ายไปยาก และสร้าง

บรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนความคิดและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยมีการจูงใจ 

เสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจใชเ้ทคนิคต่าง ๆ มาด าเนินการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมได ้เช่น เทคนิค 

การประชุม A-I-C (Appreciation – Influence - Control) ซ่ึงเร่ิมไดจ้ากการสร้างความเขา้ใจและ

ตระหนกัในปัญหาร่วมกนั เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพฒันา และขั้นตอนในการ

ควบคุมการแบ่งงานการปฏิบติัร่วมกนั เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแสวงหาอนาคตร่วมกนั 

ซ่ึงเป็นการร่วมกนัพิจาณาสภาพในอดีต สภาพปัจจุบนัและจินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงปรารถนา

ร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การวางแผนการปฏิบติัร่วมกนั โดยท่ีวงจรการพฒันาแบบมีส่วนร่วมนั้นเร่ิม

จากขั้นตอนแรก ซ่ึงเป็นขั้นตอนของกระบวนการคิดเพื่อคน้หาปัญหา พิจารณาปัญหา คน้หาสาเหตุ

ของปัญหา และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ขั้นตอนท่ีสอง เป็นกระบวนการตดัสินใจ ขั้นตอนท่ี

สาม เป็นกระบวนการปฏิบติั และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นกระบวนการรับผิดชอบ 

  1.2  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ค าวา่ การมีส่วนร่วมไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการ ซ่ึงสามารถ

ประมวลผลไวด้งัต่อไปน้ี 

  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจหรือเคยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วม

ดว้ยมากขึ้น เป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอยา่งผิวเผินแต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่ง

แทจ้ริงยิง่ขึ้น แต่การเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการและยงัไดใ้ห้

หลกัการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมไว ้8 ประการ 

1. ตอ้งคิดวา่มนุษยมี์ความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่เทคโนโลยท่ีีจะน าไปใช ้เพราะถา้มนุษยไ์ม่

มาร่วมคิด ร่วมรับรู้ หรือเขา้ใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควรหรืออาจใชเ้พื่อท าลายเพื่อน

มนุษยด์ว้ยกนัเองและส่ิงแวดลอ้มได ้

  2. เช่ือวา่มนุษยต์่างมีความคิดและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั 

  3. เช่ือวา่ทุกคนไม่ไดช้ัว่ดี มาตั้งแต่เกิด โดยเหตุท่ีเขายากจนนั้นมิใช่จากกรรมเก่า 

  4. เช่ือวา่ชาวชุมชนต่าง ๆ มกัมีภูมิปัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิติ ความเป็นอยูข่องตนใน

ระดบัหน่ึง บางเร่ืองท่ีชาวชุมชนยดึถือจึงตอ้งค่อย ๆ ใหป้รับตวัผสมผสานกบัวิทยาการภายนอก 

  5. เช่ือวา่ตนต่างกบัชาวบา้นอยูไ่ม่นอ้ยและชาวบา้นเองก็แตกต่างกนัอยูบ่า้ง 
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  6. ตอ้งคิดวา่มนุษยมี์ความสามารถพฒันาชีวิต ความเป็นอยูข่องตนให้ดีไดถ้า้ไดรั้บโอกาสท่ี

จะร่วมคิด ร่วมเขา้ใจ และร่วมจดัการเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  7. อาจมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบโดยตรง คือมีส่วนร่วมโดยตวับุคคลและแต่

ละบุคคล หรือประชาชนก่อตั้งองคก์รขึ้นมามีส่วนร่วม หรือใหมี้ตวัแทนมามีส่วนร่วมโดยออ้ม     

ซ่ึงยอ่มขึ้นอยูก่บับริบทของแต่ละพื้นท่ี 

  8. การมีส่วนร่วมยิง่มีเพิ่มขึ้น เม่ือมีสถานภาพเหมาะสม คือประชนในทอ้งถ่ินมีความรู้สึก

วา่เขาไดค้วบคุมโชคชะตาของคนเอง มีอิสรภาพ ไดรั้บความเสมอภาคและไดรั้บความจริงใจใหมี้

ส่วนร่วมดว้ยได ้ตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะมีส่วนร่วมได ้มีการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อให้มีส่วนร่วมได้

รับรู้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมคิด มีทศันคติท่ีดีต่อ

เจา้หนา้ท่ีโครงการมากยิง่ขึ้น เม่ือเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหนา้ท่ีการ

งานหรือทางสังคมใหล้ดนอ้ยลง ไม่ท าใหป้ระชาชนเสียค่าใชจ่้ายมากเกินไปกวา่ผลตอบแทนท่ีเขา

ประเมินวา่จะไดรั้บ และตอ้งมีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหวา่งโครงการและผูมี้ส่วนร่วมได้

เสียเป็นอยา่งดี 

  บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ (2545 : 28) ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง ขบวนการท่ีเปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีบทบาทและสิทธิในการตดัสินใจด าเนินนโยบายและการมีส่วนร่วม

ในการควบคุมสถาบนัตลอดจนการจดัสรรการใชแ้ละการทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบของตน   

อนัจะท าใหเ้กิดการตรวจสอบ การใชอ้ านาจรัฐ 

  ก าพล แสนบุญเรือง (2545 : 61) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน ใน 5 ลกัษณะ  

  1. การมีส่วนร่วมในขั้นริเร่ิมการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการของ

ชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัความส าคญัของความตอ้งการดว้ย 

  2. การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน

ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ 

  3. การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

การสร้างประโยชน์ โดยการสนบัสนุนซบั วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเขา้มาร่วมประสานงาน

บริหารงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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  4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ท่ีควร ไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับผลกระทบอนัอาจจะเกิดจากการ

พฒันา ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ อนัแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม และน ามาท าต่อสังคมและบุคคล 

ก็ตาม 

  5. การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มาร่วม

ประเมินวา่ต ่าขณะท่ีกระท านั้น ส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด ซ่ึงในการประเมินอาจปรากฏ        

ในรูปแบบการประเมินย่อย อนัเป็นผลการประเมินผลกา้วหนา้ ท่ีท าเป็นระยะ หรือกระท าใน

รูปแบบการประเมินรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลรวบยอด 

สมหมาย อุปถมัภ(์ 2548:8-9) ไดส้รุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบดงัน้ี                               

1. การมีส่วนร่วม ในการประชุม(Attendance at Meetings)  

2. การมีส่วนร่วมในการออมเงิน(Financial Contribution)  

3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ(Membership on Committees) 

4. การมีส่วนร่วมเป็นผูน้ า(Position of Leadership) 

5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer) 

6. การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน(Solicitor) 

7. การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโภค(Customers) 

8. การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เร่ิม(Entrepreneur) 

9. การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือเป็นลูกจา้ง(Employee) 

10. การมีส่วนร่วมออกวสัดุ อุปกรณ์ (Material Contribution) 

 รัชนีวลัย ์เตง็ตระกูล (2545:6) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมตาม

บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการ และประธานอนัไดแ้ก่ การเป็น ผูส้นบัสนุนเงิน-วสัดุอุปกรณ์    

เป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือท ากิจกรรม การเขา้ร่วมในการชกัชวน การประชุมแสดงความคิดเห็นการ

ด าเนินการ การติดตาม และการประเมินผล 

      ณฐาภพ ยมจินดา (2551:14-15) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การ มีส่วนร่วม ในการคน้หา 

สาเหตุ ของ ปัญหา   หรือ ความตอ้งการ ของ ประชาชน   วิธี แกไ้ขปัญหา   การตดัสินใจ วางแผน 

ให ้มีการ ปฏิบติั ท่ี เหมาะสม กบั สภาพ ชุมชน เพื่อ ให ้บรรลุ วตัถุประสงค ์ถูกตอ้ง ตรงกบั      

ความตอ้งการ การ ด าเนิน กิจกรรม   โครงการ ต่างๆ รวมทั้ง การลงทุน โดยเฉพาะ อยา่งยิง่ ในดา้น 

แรงงาน การร่วมแรงประกอบกิจกรรมอนัก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกนัในความเป็นเจา้ของกิจกรรม 
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งานท่ีปรากฏและการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบติั ตลอดจนประเมินหน่อยผลจึงจะส่งผล

ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆไดส้ าเร็จดงัวตัถุประสงค์       

ท่ีก าหนดไว ้

                 วิจกัษ ์คนัธะมาลย ์(2552:8) การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลมาร่วมกนัคิดร่วมกนั

ตดัสินใจ ร่วมกนัปฏิบติัสิกรรม ร่วมกนัรับผิดชอบผลกระทบจากการกระท า ตลอดจนร่วมกนั

ประเมินผล โดยมีเป้าหมายเป็นอนัเดียวกนัในการกระท าร่วมกนั 

                 สมนึก เฮงวาณิชย ์(2552:8) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมนั้นเป็นกระบวนการท่ีประชาชน     

ในทอ้งถ่ินมีการร่วมมือร่วมใจในการระบุปัญหาความตอ้งการการวางแผนและการตดัสินใจในการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีตนประสบอยูจ่นไปถึงการลงมือปฏิบติัตามแผนและ       

การประเมินผล และร่วมมือการด าเนินผลิตกรรมนั้นใหลุ้ล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซ่ึงจะท า

ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเกิดจิตส านึกร่วมกนัในการเป็นเจา้ของเกิดความรักความหวงแหน          

และช่วยกนัดูแลกิจการนั้น  อีกทั้งยงัเป็นการใหป้ระชาชนสามารถช่วยตนเองไดใ้นระยะยาวโดย   

ไม่ตอ้งพึ่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือ องคก์รต่างๆ อีกต่อไป 

                   อจัฉรา อศัวรุจิกุลชยั และคณะ (2554:19) ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนวา่ประชาชนในแต่ละชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการหรือด าเนิน

กิจกรรมของชุมชน (องคก์ร) ร่วมกนัในทุกขั้นตอนหรือในบางขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้(Perception) 

การแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) การร่วมกนัคิด (Thinking) การร่วมกนัตดัสินใจ      

(Decision Making) การร่วมกนัด าเนินการ (Interaction) การติดตามและตรวจสอบ (Check)         

การร่วมกนัรับผิดชอบ (Responsibity) การยอมรับผลไดแ้ละผลเสีย (Stakeholder) (องคก์ร)         

ของตนเองตาม รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติั ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามความ ในมาตรา 66 กล่าววา่ บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชน

ทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธ์ิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื         

และมาตรา 67 กล่าววา่สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษบ์ ารุงรักษา

และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครอง

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหด้ ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้ม     



18 
 

ท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัด์ิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บความ

คุม้ครองตามความเหมาะสม 

                   วนัชยั วฒันศพัท ์(2545:24; อา้งถึงใน สถาบนัพระปกเกา้.2545:10) ใหค้วามหมายของ

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่นอ้ยท่ีสุด คือการไดรั้บทราบ

ขอ้มูลข่าวสารวา่รัฐท าอะไรหลงัจากไดต้ดัสินใจเรียบร้อยแลว้ แจง้ใหป้ระชาชนทราบถดัขึ้นมา      

คือการท่ีรัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลงัจากใหข้อ้มูลไปแลว้ก่อนตดัสินใจหรือท่ีรู้จกักนั

วา่คือประชาพิจารณ์ สูงขึ้นมาอีกคือประชาชนไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองหรือ  

ในโครงการนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดขอ้ยติุโดยฉนัทามติ และสูงท่ีสุดคือความสามารถลงมติแต่ละคน         

ทีละคนวา่” เอาหรือไม่เอา” ในกระบวนการประชามติ 

                     ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ (2547:85) ใหค้วามหมาย ของการมีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ซ่ึงการร่วมมือน้ี ทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในความคิดการตดัสินใจ      

และก าหนดเป้าหมายรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ ต่างๆ และมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของ

กิจกรรมนั้น 

          จกัรพงศ ์สงวนชม (2549:24) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์   

อนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของคนในชุมชน 

                      สุเมธ พุทธนนัทเ์มธา(2549:12) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง              

การด าเนินการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การคิดมาร่วมท าในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อคอยให้ค  าแนะน าความคิดให้เป็นจุดเช่ือมโยงอนั

จะน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ทั้งน้ี ทุกฝ่ายตอ้งส่ือสารแบบเปิดระดม

ความคิดเพราะชุมชน ยอ่มมีทรัพยอ์นัทรงคุณค่าแอบแฝงอยู ่ถา้ครูหรือผูบ้ริหารใชโ้อกาสใหเ้ป็น

ประโยชน์แลว้ ประโยชน์ก็จะตามมามากมายเช่น การเกิดความสามคัคี ประสิทธิภาพงาน             

และเป็นการสร้างสันในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

          สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการท่ีประชาชนเขา้ไปมีบทบาทในการก าหนด

ด าเนินการและการควบคุมการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารด าเนินงานของทอ้งถ่ินสามารถ ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะของ

การร่วมคิดพิจารณาตดัสินใจและร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆเวน้วรรคท่ีมีผลต่อการบริหารกิจกรรม

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและร่วมรับประโยชน์ ท่ีเกิดจากการร่วมกนัท ากิจกรรมนั้น 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น า 

  2.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 

ภาวะผูน้ าไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแลว้ เพื่อให้รู้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีจะช่วยใหผู้น้ ามีความสามารถในการน า หรือมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาภาวะผูน้ านั้น 

ไดศึ้กษาตั้งแต่คุณลกัษณะ (Traits) ของผูน้ า  อ  านาจ (Power) ของผูน้ า พฤติกรรม (Behavior)      

ของผูน้ าแบบต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าอยูต่ลอดเวลาและพยายาม        

จะหาผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละองคก์ารและในสถานการณ์ต่าง ๆ ความหมายของภาวะผูน้ า    

ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายและแตกต่างกนั ดงักล่าวต่อไปน้ี 

  ธิติพร ตนยัโชติ  (2549 : 42) สรุปความหมายเก่ียวกบัภาวะผูน้ าไว ้5 ประการคือ  

  1. ภาวะผูน้ า คือ ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิผลระหวา่งผูน้ า (Leader) และผูต้าม (Followers)    

ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Share Purpose) 

   2. ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคล 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

  3. ภาวะผูน้ า หมายถึง การใชศิ้ลป์และกระบวนการของการมีอิทธิผลต่อบุคคลหรือกลุ่ม   

เพื่อด าเนินกิจกรรมไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

  4. ภาวะผูน้ า หมายถึง การกระท่ีมีอิทธิพลสามารถท าใหผู้อ่ื้นเกิดศรัทธามีความนบัถือ        

มีความเช่ือมัน่ตกลงปลงใจท่ีจะท าตามแลว้แต่ผูน้ าจะใหท้ าอะไร 

  5. ภาวะผูน้ า หมายถึง การท่ีผูน้ าขององคก์ารใชว้ิธีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ในการ

ด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือกนัสร้างประโยชน์

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานใหบ้รรลุถึงจุดม่งหมายขององคก์ารท่ีก าหนด 

  ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2549 : 30) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการ

บริหารตนเองและครองใจผูอ่ื้นไดโ้ดยสามารถใชค้นอ่ืนท าบางอยา่งตามเป้าหมายและแนวทางท่ีตน

วาดฝันหรือคาดคะเนเองได ้

  ธวชั บุณยมณี (2550 : 2-3) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง การกระท าระหวา่งบุคคล           

โดยบุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใชอิ้ทธิพล (Influence) หรือการดลบลัดาลใจ (Inspiration) ใหบุ้คคลอ่ืนหรือ

กลุ่มกระท าหรือไม่กระท าบางอยา่งตามเป้าหมายท่ีกลุ่มหรือองคก์ารก าหนดไว ้
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  ธีระ รุญเจริญ (2550 : 140) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง คุณสมบติั เช่น สติปัญญา ความดี

งาม ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายท่ี

ดีงาม  

  เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ และศิลปะชยั บูรณพานิช (2553 : 99) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง 

ความสามารถในการวางแผน การจดัองคก์าร การส่ือสาร การแกปั้ญหาการตดัสินใจ และจูงใจให้

บุคลากรปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  พยอม วงศส์ารศรี (2551 : 196) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง 

(ผูน้ า) ใชอิ้ทธิพลและอ านาจของตนกระตุน้ช้ีน าใหบุ้คคลอ่ืน (ผูต้าม) มีความกระตือรือร้นเตม็ใจท า

ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยมีเป้าหมายขององคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง 

  ยงยทุธ เกษสาคร (2552 : 45) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง ศิลปะหรือ

ความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีกระตุน้ จูงใจ หรือใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ผูร่้วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ                                             

โดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย การติดต่อซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กิดมีใจร่วมในการด าเนินงาน

จนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

  เชอร์เมอร์ฮอน (Schermerhorn. 2002 : 336) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใน

การดลบนัดาลใจใหบุ้คคลอ่ืนท างานไหส้ าเร็จ 

  เนตร์พณัณา ยาวิราช (2546 : 29) ใหค้วามหมายของ ผูน้ า (Leader) หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บ

ความยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นมา หรือไดรั้บการ      

ยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้ในการด าเนินงานต่างๆ ในองคก์รต่างๆตอ้งอาศยับุคคลท่ีเป็นผูน้ า และมีความ

เป็นผูน้ าจึงจะท าใหอ้งคก์ารด าเนินไปอยา่งบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และน าพาหน่วยงาน

ไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ ความเป็นผูน้ า (Leadership) หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบั

บญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน เป็นผู ้ท าใหบุ้คคลอ่ืนไวว้างใจและ

ใหค้วามร่วมมือความเป็นผูน้ าเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการอ านวยการหรือสั่งการบงัคบับญัชาประสานงาน

โดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี (Authority) เพื่อใหกิ้จการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย    

ท่ีตอ้งการความเป็นผูน้ า หมายถึง ผูมี้ความสามารถในการใชศิ้ลปะในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยความเตม็ใจ 

  ยภุา  เลิสวิริยะพงษ ์( 2546 : 25) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าวา่ หมายถึง กระบวนการท่ีใช้

อิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดการกระท ากิจกรรมหรือการแลกเปล่ียน เพื่อให้
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บรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม โดยใชก้ารจูงใจใหบุ้คคลหรือกลุ่มปฏิบติัความคิดเห็น ความตอ้งการ

ของตวัดว้ยความเตม็ใจ ความยนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือ 

  ประจวบ พลอยละออง (2548 : 10) กล่าววา่ภาวะผูน้ าคือพฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการบริหารตามทฤษฎีกระบวนการบริหารและความมีอิทธิพลในการน าผูอ่ื้นไดใ้น

สถานการณ์ต่างๆโดยการจูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงจูงใจ ภายในเพื่อใหเ้พื่อนร่วมงานพอใจใหค้วาม

ร่วมมือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเต็มใจ และใชค้วามพยายามของตนในการปฏิบติังาน โดยทุ่มก าลงั

ความสามารถในการช่วยการแกปั้ญหา เพื่อมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

             วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 3) กล่าววา่ภาวะผูน้ า หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ี           

จะแสดงพฤติกรรมออกมา เม่ือไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเวน้วรรคเป็นความสามารถท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง

ท่ีมีการท างานร่วมกนัหรือร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ ในอนัท่ีจะท าใหกิ้จกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่

เป้าหมายและประสบความส าเร็จ 

  ศิริพงษ ์เศาภายน (2548 : 118) กล่าววา่ภาวะผูน้ าคือความสัมพนัธ์ระหวา่งคน 2 คน       

หรือมากกวา่ขึ้นไปท่ีมีอิทธิพลและอ านาจเหนือกวา่กนั 

             สุมาลี  เจียมจนัทร์ (2548 : 10) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ี

เก่ียวกบัการสร้างอิทธิพลท่ีก่อใหเ้กิดความพยายามของกลุ่มบุคคล ในการท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

  รุ่ง  แกว้แดง (2545 : 141) กล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า สรุปไดด้งัน้ี 

  1. วิสัยทศัน์ผูน้ าผูน้ าองคก์รตอ้งมีวิสัยทศัน์ (Vision) ท่ีกวา้งไกลสามารถมองภาพอนาคต

อยา่งเป็นระบบ และมองในระยะยาวสามารถคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตได ้

  2. การบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) การวางแผนเชิงกลยทุธ์               

(Strategic Planning) และการคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง การประหยดั                

ลดระยะเวลา บ่งบอกถึง คุณภาพ ผูป้ฏิบติั และ ประสิทธิภาพในการ จดัการ คือไดคุ้ณภาพดี           

แต่ใชต้น้ทุนต ่า (the Best Quality at the Lowest Cost)  

  3. การใชค้นใหต้รงกบังาน (Put the Right Man on the Right Job) เพราะในองคก์รบุคลากร

มีความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) 

  4. การตดัสินใจ (Decision Making) มีการวางแผนอยา่งรอบคอบบนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งก่อน

ตดัสินใจ 
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           5. ความมุ่งมัน่จริงจงั (Commitment) ผูบ้ริหารคือผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Agent of Chang) 

เพื่อใหอ้งคก์รไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาความพยายามความอดทนใชพ้ลงักายก าลงัใจ                  

และพลงัสมอง 

  6. พฒันาตนเองตลอดเวลาการพฒันาตนเองยิง่เพิ่มความช านาญและความมัน่ใจมากยิง่ขึ้น 

  กล่าวโดยสรุป ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้ า (Leader)               

และผูต้าม (Followers) ความสามารถท่ีจะใชศิ้ลปะและกระบวนการกระตุน้ จูงใจ หรือใชอิ้ทธิพล

ใหผู้ร่้วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดศรัทธามีความนบัถือ มีความเช่ือมัน่ตกลงปลงใจท่ีจะท าตาม

เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ โดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย การติดต่อซ่ึงกนัและกนัใหเ้กิด     

มีใจร่วมในการด าเนินงานจนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

  2.2  ความหมายของคุณลกัษณะผูน้ า 

  ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและน าบุคคล เรานั้นไปโดยไดรั้บความ

ไวว้างใจและเช่ือมัน่อยา่งเตม็ท่ีพร้อมทั้งใหค้วามเคารพนบัถือ ใหค้วามร่วมมือและใหค้วามมัน่ใจ

ในตวัผูน้ าอยา่งจริงจงัจากการรวบรวมความหมายของลกัษณะผูน้ าท่ีมีผูไ้ดใ้ห ้ความหมายไวซ่ึ้งมี

ความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนัดงัน้ี 

  สุเทพ พงศศ์รีรัตน์ (2545:2) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย

ซ่ึงอาจโดยการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใหมี้อิทธิพลและบทบาทเหนือ

กลุ่มสามารถท่ีจะจูงใจชกัน า หรือช้ีน าใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของกลุ่ม

ใหส้ าเร็จ 

  ราชบณัฑิตยสถาน (2546:189) ไดใ้หค้วามหมายของคุณลกัษณะ หมายถึง เคร่ืองหมาย  

หรือส่ิงท่ีช้ีให้เห็นความดี หรือลกัษณะประจ าเม่ือน าค าวา่ผูน้ ารวมเขา้ดว้ยกนัจึงหมายถึงคุณลกัษณะ

ท่ีดีของผูน้ า 

  จ าเริญ จิตรหลงั (2555:2) ไดใ้หค้วามหมายทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า                                                 

(Trait Theories of Leadership) หมายถึงมองเห็นความส าคญัของคุณสมบติัของผูน้ า (Trait)                  

เช่น ทกัษะ (Skill) บุคลิกภาพ (Personality) รูปร่างหรือลกัษณะทางกายภาพ เช่ือวา่ บุคคลเป็นผูน้ า

โดยก าเนิด 

              นพดล ศิริโชติ (2555:2) ไดใ้หค้วามหมายของคุณลกัษณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงออกมาใหป้รากฏแก่ผูอ่ื้นท่ีบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและลกัษณะประจ าตวัของบุคคลนั้น 
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  ยาเบน็ เรืองจรูญศรี (2555:1) ไดใ้หค้วามหมายของผูน้ า หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นหวัหนา้ 

หน่วยงานหรือองคก์รมีอ านาจหนา้ท่ีเหนือคนอ่ืนๆ ภายในองคก์รนั้นๆ มีหนา้ท่ีในการสั่งการ

วางแผน แนะน า ช้ีแนะ หรือปฏิบติั และมีความสามารถในการน าหากกลุ่มหรือองคก์ร                          

ไปสู่วตัถุประสงคห์รือสู่จุดหมายท่ีวางไว ้

  เฉลียว ศุภษร (2555:2) ไดใ้ห้ความหมายของคุณลกัษณะผูน้ า หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงพลงั

อ านาจและอิทธิพลของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูใ้หญ่ มีการปฏิบติังานดว้ยความมัน่ใจมีความ

อดทน สร้างทีมงานและผูร่้วมงานดว้ยหลกัการท่ีดี เป็นตวัแทน ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีวุฒิ           

ทางการศึกษา มีความฉลาดหลกัแหลม มีความซ่ือสัตยใ์จกวา้งและเป็นธรรม 

  สมศกัด์ิ ลือนาม (2555:2) ไดใ้หค้วามหมายของคุณลกัษณะผูน้ า หมายถึง การมีอ านาจ

อิทธิพลท่ีโนม้นา้วชกัจูงให้ผูอ่ื้นยนิยอมพร้อมใจท่ีจะผนึกก าลงัปฏิบติังานมีความรับผิดชอบสูง การ

ตดัสินใจ ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และเป็นท่ียอมรับ 

  สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะของผูน้ า หมายถึง ลกัษณะประจ าตวัท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

สามารถชกัน าใหค้รูปฏิบติังานไปสู่จุดหมายท่ีดีงามได้ 

 3.แนวคิดเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

               ส่ิงแวดลอ้มมีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษยห์รือมีอยูต่าม

ธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร          

พืชพรรณสัตวต่์าง ๆ ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

โดยเฉพาะมนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัยิง่ท่ีท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเปล่ียนแปลงทั้งในทางเสริมสร้าง                  

และท าลายจะเห็นวา่ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง

ใกลชิ้ด ต่างกนัท่ีส่ิงแวดลอ้มนั้นรวมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีปรากฎอยูร่อบตวัเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

เนน้ส่ิงท่ีอ านวยประโยชน์แก่มนุษยม์ากกวา่ส่ิงอ่ืน  

ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลกัษณะท่ีน ามาใชไ้ด ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

               1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้ไม่หมดส้ิน ไดแ้ก่ 

               1) ประเภทท่ีคงอยูต่ามสภาพเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลงังาน                

จากดวงอาทิตย ์ลม อากาศ ฝุ่ น ใชเ้ท่าไรก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่รู้จกัหมด 

                  2) ประเภทท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากถูกใชใ้นทางท่ีผิด เช่น ท่ีดิน น ้ า                      

ลกัษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถา้ใชไ้ม่เป็นจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา ไดแ้ก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกนัซ ้า 
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ๆ ซาก ๆ ในท่ีเดิม ยอ่มท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพ ไดผ้ลผลิตนอ้ยลงถา้ตอ้งการให้ดินมีคุณภาพดีตอ้ง    

ใส่ปุ๋ ยหรือปลูกพืชสลบัและหมุนเวียน 

               2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแ้ลว้หมดส้ินไป ไดแ้ก่ 

                  1) ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไป แต่สามารถรักษาใหค้งสภาพเดิมไวไ้ด ้เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า 

ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้าเสียจากโรงงาน น ้าในดิน ปลาบางชนิด ทศันียภาพ     

อนังดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขึ้นใหม่ได ้

                  2) ประเภทท่ีไม่อาจท าใหมี้ใหม่ได ้เช่น คุณสมบติัธรรมชาติของดิน พรสวรรค ์         

ของมนุษย ์สติปัญญา เผา่พนัธุ์ของมนุษยช์าติ ไมพุ้่ม ตน้ไมใ้หญ่ ดอกไมป่้า สัตวบ์ก สัตวน์ ้า ฯลฯ 

                  3) ประเภทท่ีไม่อาจรักษาไวไ้ด ้เม่ือใชแ้ลว้หมดไป แต่ยงัสามารถน ามายบุให ้กลบัเป็น

วตัถุเช่นเดิม แลว้น ากลบัมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองค า ฯลฯ 

                  4) ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดส้ินไปน ากลบัมาใชอี้กไม่ได ้เช่น ถ่านหิน น ้ามนัก๊าซ อโลหะ

ส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกน ามาใชเ้พียงคร้ังเดียวก็เผาไหมห้มดไป ไม่สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้

ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม หรือส่ิงแวดลอ้มประดิษฐ์ หรือมนุษยเ์สริมสร้างขึ้น ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม

ทางสังคมท่ีมนุษยเ์สริมสร้างขึ้นโดยใชก้ลวิธีสมยัใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ศาสนา และวฒันธรรม เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์รถยนต ์พดัลม โทรทศัน์ วิทย ุฝนเทียม 

เขื่อน บา้นเรือน โบราณสถาน โบราณวตัถุ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ค่านิยม    

และสุขภาพอนามยั 

   อรพิน กาบสลบั (2549) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏอยตูามธรรมชาติ       

หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยน์ ามาใชเ้พื่ออ านวยประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติทุกอยา่ง  

มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งส้ิน  

  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท และสุนี แสวงกิจใหค้วามหมายวา่การ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การจดัการของมนุษยใ์นการใชก้าร

สร้างสรรคก์ารรวบรวม การสงวนรักษา การทดแทน ตลอดจนการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุดและใหย้งัยนืจากคนรุ่นปัจจุบนัไปจนถึงรุ่นต่อ ๆ ไป

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีตอ้งมีการอนุรักษแ์บ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การอนุรักษดิ์น น ้า ป่าไม้

และพลงังาน 
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  การอนุรักษดิ์นหมายถึง การรู้จกัใชดิ้นอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด        

ใหรู้้จกัป้องกนัรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์อยู ่เสมอมิใหเ้กิดการพงัทลายและสูญเสียไปโดยเปล่า

ประโยชนก์ารอนุรักษดิ์นอาจท าไดโ้ดย 

                    1. ปรับสภาพของดินใหส้ามารถต่อตา้นการถูกชะลา้ง เซาะ หรือถูกพดัพาใหเ้คล่ือนท่ี 

โดยแรงน ้าและจดัการระบายน ้าโดยไม่ใหน้ ้าเซาะและท าอนัตรายแก่ดิน เช่น การปลูกพืชแบบ 

ขั้นบนัไดในบริเวณพื้นดินท่ีมีความลาดเอียงตามไหล่เขา 

                     2. ปกคลุมดินใหพ้น้จากแรงกระทบของฝนและลม ดว้ยการปลูกพืชคลุมดินปลูกพืช 

ประเภทไมพุ้่มเพื่อใชก้ าบงัลม 

                     3. เพิ่มพูนอาหารพืชใหแ้ก่ดิน เช่น การปล่อยพืชประเภทถวัหรือซงัขา้วโพด               

ทิ้งไวค้ลุม ดินภายหลงัการเก็บเก่ียว 

                     4. ควบคุมและจดัการเก่ียวกบัน ้า เพื่อลดความรุนแรงของน ้าไหลและป้องกนัการเกิด

น ้าท่วมช่วยป้องกนัไม่ใหดิ้นขาดน ้าในช่วงฤดูแลง้ 

                     5. ไถพรวนใหถู้กตอ้ง การไถพรวนจะท าใหดิ้นร่วนซุยและตอ้งท าดว้ยความ

ระมดัระวงั ไม่ควรไถพรวนดินผึ่งแดดไวน้านเกินไป เม่ือไถพรวนดินเสร็จแลว้ตอ้งรีบปลูกทนัที

ส าหรับพื้นท่ีท่ี ลาดเอียงการไถพรวนดิน ตอ้งกระท าในแนวขวาง เพื่อป้องกนัและขดัขวางการไหล

ของน ้าเป็นการ ลดปัญหาการพงัทลายของดินลงไดท้างหน่ึง  

                     6. เลือกใชป้ระโยชน์จากดินใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของดิน ซ่ึงมีส่วนส าคญัอยู่         

ไม่นอ้ย และการใชป้ระโยชน์จากดินเพื่อกิจการต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก การป่าไม ้การเล้ียงสัตว ์                  

ท่ีอยูอ่าศยั  และอ่ืนๆ จะตอ้งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 

                      7. ท าการปรับปรุงดินท่ีขาดคุณภาพ เช่น ดินเปร้ียว ดินเคม็หรือดินเป็นด่างเพื่อ                   

ใหส้ามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นผลผลิตทางการเกษตร 

                การอนุรักษท์างตรง  

                     1. การปกปักรักษา คุม้ครอง (Preservation) การปกปักรักษา หมายถึง การรักษา 

ทรัพยากรนั้นใหค้งสภาพเดิมตามธรรมชาติการอนุรักษแ์บบน้ีมกัใชก้บทรัพยากรท่ีหายาก เช่น สัตว์

ท่ีหายาก วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เช่น การจดัอุทยานแห่งชาติ ในบริเวณท่ีมีการจดัอุทยานแห่งชาติ 

เป็นวิธีการอนุรักษธ์รรมชาติท่ีดี วิธีหน่ึง 

                     2. การบูรณะการปฏิสังขรณ์ การซ่อมแซม หรือการสร้างขึ้นใหม่ (Restoration)    

วิธีการทดแทนหรือสัตวป่์าสงวนท่ีถูกล่าจนเกือบสูญพนัธ์ ก็อาจช่วยขยายพนัธุ์เพิ่มขึ้น                         
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หรือการบูรณะวตัถุ โบราณใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี การอนุรักษวิ์ธีน้ีจะตอ้งค านึงถึงสมดุลธรรมชาติดว้ย

ใหมี้ในปริมาณท่ี พอเหมาะการบูรณะคลา้ยกบัการปกปักรักษา เพื่อใหท้รัพยากรยงัคงมีอยูต่ลอดไป 

                     3. การปรับปรุงของเดิมใหมี้ประสิทธิภาพหรือมีประโยชน์มากกวา่วิธีการอนุรักษแ์บบ

น้ีถือหลกัปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติใหไ้ดผ้ลผลิตสูงกวา่ระดบัธรรมชาติ เช่น การปรับปรุง

บริเวณทะเลทรายซ่ึงเดิมไม่สามารถท าการเพาะปลูกไดใ้หท้ าการเพาะปลูกได ้และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

หรือ การสร้างเขื่อนกั้นน ้า เพื่อใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกไดม้ากขึ้น และมีประสิทธิภาพ

ขึ้น  

                     4. การผลิตและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติ    

บางอยางเม่ือใชแ้ลว้หมดไปแลว้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได ้จึงควรใชท้รัพยากรประเภทน้ีอยา่ง 

มีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หรือทรัพยากรบางอยา่งเช่น ตน้ไม ้เม่ือตดัมาแลว้ควรจะ

น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทุกส่วนใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็น ราก ใบ ดอก ผล หรือส่วนต่าง ๆ 

          5. การน าส่ิงอ่ืนมาใชท้ดแทน วิธีการน้ีใชก้บัทรัพยากรท่ีมีมากมาทดแทนทรัพยากร    

ท่ีมีนอ้ย ใชท้รัพยากรท่ีหาไดง้่ายแทนทรัพยากรท่ีหาไดย้าก วิธีน้ีอาจประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ขึ้นมา

ทดแทนก็ได ้

          6.การกลบัมาใชใ้หม่การอนุรักษท์รัพยากรแบบน้ีท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรลดลง 

แทนท่ีจะใชท้รัพยากรใหม่อยูต่ลอดเวลาก็เอาของเก่ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น ทรัพยากรประเภทโลหะ

ต่างๆ หรือประเภทกระดาษและแกว้เป็นตน้ 

          7.การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใชก้ารอนุรักษแ์บบน้ีจะช่วยลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่ง 

          8.การหาประโยชน์จากส่ิงของท่ีเราไดเ้ปล่าหรือลงทุนนอ้ยการอนุรักษ ์แบบน้ี

ตวัอยา่งเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานน ้าตกจะช่วยประหยดัน ้ามนัในการผลิตไฟฟ้าการใช้

ความร้อนจากดวงอาทิตยต์ากแหง้ผลิตผลทางการเกษตร ก็มีส่วนช่วยประหยดัน ้ามนั หรือพลงังาน

อ่ืนๆเช่นกนั 

          9.การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรการศึกษาถึงปริมาณและคุณภาพ

ของทรัพยากรท าให้เรารู้จกัใชท้รัพยากรต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด รู้จกัใชท้รัพยากรทดแทน

กนัและรู้จกับ ารุงรักษาทรัพยากรนั้นใหมี้คุณภาพ                                                                           

การอนุรักษท์างออ้ม                                                                                                                                                                     
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การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็นหนา้ท่ีของทุกคนควรร่วมมือกบัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยวิธีการ

ต่างๆ เช่น                                                                                                                                                                                     

1.เอกชนควรไหค้วามร่วมมือในรูปของสมาคมต่างๆเช่น สมาคมสงวนพนัธุ์สัตวป่์า

หรือโดยการไหก้ารสนบัสนุนผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

         2.รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมกฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเกิดผลดีกฎหมายท่ีดีตอ้งไม่เปิดโอกาสไหผู้เ้ห็นแก่ตวัเขา้ไปท าลายประโยชน์

ส่วนร่วมไดเ้จา้หนา้ท่ีรักษากฎหมายจะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดจึงจะเกิดผลดีในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

          3.การใหก้ารศึกษาการท าใหค้นในสังคมมีความรู้ความรับผิดชอบรู้ถึงประโยชน์และ

โทษของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจะไดช่้วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยูห่รือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ 

 วิชยั  เทียนนอ้ย (2533:20) ทรัพยากรทดแทนไดเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้สามารถ

ฟ้ืนคืนสภาพไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงไดแ้ก่ ป่าไม ้มนุษย ์สัตวป่์า พืช ดิน และน ้า

ทรัพยากรประเภทน้ีมกัจะมีมากและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆมนุษยต์อ้งการ

ทรัพยากรน้ีตลอดเวลาเพื่อปัจจยัส่ีการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดน้ีหรือการ

น ามาใชป้ระโยชน์ควรน ามาใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพูนเท่านั้น หรืออีกในหน่ึงแนวคิดน้ีถือวา่ฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เปรียบเสมือนตน้ทุนท่ีจะไดรั้บผลก าไรหรือดอกเบ้ียรายปีโดยส่วนก าไร

หรือดอกเบ้ียน้ีก็คือส่วนท่ีเราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ดัการจะตอ้งจดัให้ระบบธรรมชาติมี

องคป์ระกอบภายในท่ีชนิด และปริมาณท่ีไดส้ัดส่วนกนั การใชต้อ้งใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพูนและตอ้ง

ควบคุมและป้องกนัใหส้ตอ็กหรือฐานของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นๆมีศกัยภาพ      

หรือความสามารถในการผลิตผลหรือส่วนเพิ่มพูนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งในการใชห้รือการ

ผลิตของทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและยดึหลกัทางการอนุรักษวิ์ทยา

ดว้ยทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไปมาสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได ้หรือถา้จะเกิดขึ้นมาทดแทนไดก้็

ตอ้งใชเ้วลานานมากและมกัเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ น ้ามนั                 

ปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่ การจดัการทรัพยากรประเภทน้ีจะตอ้งเนน้การประหยดั               

และพยามไม่ใหเ้กิดการสูญเสียตอ้งใชต้ามความจ าเป็นหรือถา้สามารถใชว้สัดุอ่ืนแทนไดก้็ควรน า

ทาใชแ้ทนรวมกนัตอ้งน าส่วนท่ีเสียแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่าต่อไป                                                                                                                         
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พรชยั ธรณธรรม และจินตนา ทวีมา (2538) ปัจจุบนัปัญหาความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือในการด าเนินงานแกไ้ข  

ทั้งในภาครัฐบาลผูป้ระกอบการและประชาชนโดยทัว่ไป ดงันั้น แนวทางการจดัการหรือแนว

ทางการอนุรักษจึ์งตอ้งไปแทรกแซงอยูใ่นพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวโดยการสร้างแรงจูงใจทางดา้นเศรษฐกิจขึ้นซ่ึงวิธีน้ีจะตอ้งท าการอนุรักษเ์ป็น

ส่วนหน่ึง   ของการพฒันาเพราะจะเป็นการใหค้วามเป็นธรรมในการกระจายตน้ทุนและ

ผลประโยชน์ในการอนุรักษก์ารใช่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยวิธีการต่างๆซ่ึงไดแ้ก่ 

         1.การก าหนดมาตราการท่ีจะช่วยใหร้าษฎรในระดบัทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์จาการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นโดยการน ารายไดจ้าการบริหารและจดัการทรัพยากร         

ธรรมชาติมาจดัสรรและน าไปพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิตของราษฎรในทอ้งถ่ินใหดี้ขึ้น อาทิเช่น 

การจดัสรรผลประโยชน์จาการด าเนินงาน ดา้นป่าไม ้โดยการเก็บภาษีผลก าไรในธุรกิจป่าไมแ้ละ

น าไปใชใ้นโครงการพฒันาชนบทหรือการน าค่าธรรมเนียมเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีคุม้ครองในการป้องกนั

รักษาทรัพยากรและการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองในแต่ละแห่งเป็นตน้ 

         2.การลดอตัราส าหรับเคร่ืองจกัรวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองจกัรวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใชใ้นการรักษาหรือควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มขึ้น 

         3.การน ามาตรการการลดยอ่นภาษีรายไดต้ามประมวลรัษฎากรมาใชเ้พื่อสนบัสนุน

เพื่อคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนักระทรวงการคลงัไดก้ าหนดให้รายจ่ายเพื่อ

สาธารณประโยชน์สามารถน ามาหกัภาษีรายไดใ้นส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ2 ของก าไรสุทธิซึงถือไดว้า่

เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสนบัสนุนให้การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นมากดงัน้ี 

เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชเ้คร่ืองจกัรวสัดุและอุปกรณ์เหล่าน้ีซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นไดท้างหน่ึงกระทรวงการคลงั 

4.ทฤษฎีการมีส่วนร่วม                                                                                                                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ เง่ือนไขพื้นฐานของการ                                       

มีส่วนร่วมมี3 ประการคือ                                                                                                                                                                

1. ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ไดก้ารเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ย ความสมคัร

ใจ การถูกบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมไม่วา่จะในรูปแบบใดไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม                                                                                    

2. ตอ้งมีความเสมอภาคบุคคลท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืน ๆ                                                                                                                                            
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3. ตอ้งมีความสามารถบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรม

นั้นๆหมายความวา่ ในบางกิจกรรมแมจ้ะก าหนดวา่ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่กิจกรรม    

ท่ีก าหนดไวมี้ความซบัซอ้นเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได ้                                                                                                                                                                       

องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม มี3 ดา้น คือ                                                                                                                                  

1. ตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายชดัเจน                                                                                                                 

2. ตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมาย                                                                                                                                            

3. ตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย    

การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสใหบุ้คคลมีส่วนร่วมและการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจใน

เร่ืองต่าง ๆ หากการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยใหมี้การตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหาร

และท าใหผู้บ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิง่ขึ้น ระดบัขั้นและเคร่ืองมือของระบบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมี4 ระดบั ดงัน้ี                                                                                                                                                                                               

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)                                                                                                

2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation)                                                                                                 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์(Benefit)                                                                                                                       

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)         

  อดิน ทรัพยท์องชยั (2527) (อา้งในจินดา, 2540) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฎี 

ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

  1. ทฤษฎีการจูงใจมวลชน (Mass Persuasion) การจูงใจ หมายถึงการใชค้  าพูดหรือการเขียน

เพื่อมุ่งใหเ้กิดความเช่ือถือและกระท าซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาการขดัแยง้

ในการปฏิบติังานและถา้จะใหเ้กิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเร่ือง    

ท่ีจะเกล้ียกล่อมใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ใหเ้กิดศรัทธาตรงกบัความตอ้งการของผูเ้กล้ียกล่อมโดยเฉพาะ    

ในเร่ืองของความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา่ล าดบัขั้นตอน ของความ

ตอ้งการ (Hierarchy of needs) คือ ความตอ้งการของคนเป็นไปตามล าดบัจากนอ้ยไปหามาก  

          2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ (National Moral) เม่ือใดก็ตามถา้คนงานมี   

ขวญัดีจะเกิดมีความส านึกในการรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วน

บุคคล         และขวญัของกลุ่มดงันั้น จะเห็นไดว้า่ขวญัของคนเราเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะคนมี   

ขวญัท่ีดีนั้นยอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ช่นกนั  
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      3. ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ความรู้สึกเป็นตวัเองท่ีจะอุทิศหรือ

เนน้ค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์รวมของชาติมีความพอใจในชาติของตวั พอใจเกียรติภูมิ จงรักภกัดี 

ผกูพนัต่อ                                      

           4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership) การสร้างผูน้ าจะช่วยใหป้ระชาชนท างานดว้ย            

ความเตม็ใจทั้งน้ีเพราะผูน้ าเป็นปัจจยัของการรวมกลุ่มคนจูงใจคนไปยงัเป้าหมาย   

           5. ทฤษฎีการใชว้ิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and method) การใชร้ะบบ

บริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะใชก้ฎหมาย ระบบระเบียบแบบแผนเป็น

เคร่ืองมือในการด าเนินการ   สรุปทฤษฎีการมีส่วนร่วมคือเหตุผลส าคญัท่ีท าให้เกิดการพฒันาและ

ความเจริญการท าใหค้นมีส่วนร่วมนั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อประโยชน์ในการพฒันาโดยการ            

มีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งคลอบคลุมทุกส่วน  ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการมีส่วนร่วมใน   

การด าเนินการการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                                                                                                         

สุภาภรณ์ หาญทอง (2543) ไดศึ้กษาศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวจงัหวดัพทัลุงพบวา่

ศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวมีศกัยภาพค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากขาดหน่วยงานหลกัท่ีจะรับผิดชอบดา้น

การท่องเท่ียวของจงัหวดังบประมาณไม่เพียงพอขาดการบริหารจดัการท่ีดีโดยมีขอ้เสนอแนะคือ

ควรจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและใหค้วามส าคญักบัการจดัการท่องเท่ียวของจงัหวดัใหม้ากกวา่น้ี

มีการคดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์เพิ่มควรมีการพฒันาบุคลากรในดา้นการปฏิบติังานให้

ความรู้ในดา้นการท่องเท่ียวตลอดจนการเก็บขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวใหพ้ร้อมและสะดวกในการ

เรียกใชเ้พื่อการปฏิบติัเพิ่มการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวใหม้ากยิง่ขึ้น  

                 ชนิรันดร์ บุญเนตร (2547) ไดท้ าการศึกษาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                    

บา้นแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ชาวบา้นแม่ก าปองมีศกัยภาพสูงในการจดัการ               

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน อนัเน่ืองมาจากชุมชนมีความพร้อมพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีเป็นศกัยภาพ              

ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของหมู่บา้นทั้งในดา้นงบริบทนิเวศและกายภาพชุมชนอยู ่     

บนภูเขาสูงท่ีมีความสมดุลตามธรรมชาติมีทศันียภาพท่ีสวยงามของส่ิงแวดลอ้มและสามารถ

ท่องเท่ียวไดส้ะดวกตลอดทั้งปี 

               เฉลิมชยั ปัญญาดี และคณะ (2547) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยใชชุ้มชนเป็นฐานผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมชุมชนท่ีศึกษา
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ส่วนใหญ่มีศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนนอ้ยโดยเฉพาะการจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวส าคญั ๆ มกัถูกก าหนดโดยผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจากภายนอกชุมชนเป็นหลกั

ส าหรับการมีส่วนร่วมนั้นพบวา่การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งนอ้ยองคก์รทอ้งถ่ิน    

ท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวเกือบทั้งหมดเป็นหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงมกัท าหนา้ท่ี

เพียงเขา้ไปเก็บภาษีบริษทัหรือผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลกัและไม่มี

การวางแผนหรือจดัท าระเบียบควบคุมหรือก ากบัการใชป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวแต่อยา่งใด          

                   สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ (2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการผล กระทบจากการท่องเท่ียวชมห่ิงหอ้ย : กรณีศึกษาคลองอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม      

ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ชมห่ิงหอ้ยเป็นไปตามวงจรการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) ตั้งแต่กระบวนการ

ตดัสินใจ (Decision Making) มีส่วนร่วมในการจดัการผลกระทบ (Implementation) ทุกฝ่ายไดรั้บ

ผลประโยชน์ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงในกระบวนการท่ี

กล่าวมาชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการดว้ยทั้งหมด   ปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการผลกระทบคือการไดรั้บผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะชาวบา้นท่ีอยู่ริมน ้าและมีตน้ล าพู

ท่ีมีตน้ห่ิงห้อยจ านวนมากเป็นจุดท่ีเรือน านกัท่องเท่ียวมาจอดชมห่ิงหอ้ย   เป็นประจ าและปัจจยั      

อีกส่วนหน่ึงมาจากความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยเฉพาะมลภาวะทางน ้าท่ีส่งผลต่อ

ห่ิงหอ้ยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน  

                     ปองพล ธวลัหทยักุล และคณะ (2550) ไดศึ้กษาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจงัหวดัอีสานใตพ้บวา่การประเมินศกัยภาพเพื่อจดัล าดบัศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจงัหวดัอีสานใตจ้ านวน 40 แหล่งพบวา่มีแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตรกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงจ านวน 15 แหล่ง ศกัยภาพปานกลางจ านวน 14 แหล่ง และศกัยภาพ

ต ่าจ านวน 11 แหล่ง และการศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรกรรมพบวา่เดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมเพราะความน่าสนใจดา้น

เกษตรกรรมวิถีชีวิตเกษตรกรรมทศันียภาพและความสวยงามของพื้นท่ี 

           วาทิตย ์ตนัตราภรณ์ (2547) ไดศึ้กษาการด าเนินงานดา้นการจดัการการท่องเท่ียว    

ของเทศบาล ต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 

           1. ในการด าเนินงานดา้นการจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลพิมายไดผ้ล

ออกมาคือ เทศบาลต าบลพิมายยงัขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียวโดยตรงท่ี                  
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จะรับผิดชอบร่วมกนัเป็นการท างานแบบเฉพาะกิจไม่มีอาคารส านกังานเป็นของตนเองตอ้งเช่า

อาคาร และยงัขาดอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัและเพียงพอในการปฏิบติังานและขาดการร่วมมือ

จากชุมชนร้านคา้และองคก์รภาคเอกชนอยา่งเพียงพอ                                                                                                     

         2. การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัเทศบาลต าบลพิมายในการจดัการการท่องเท่ียวใน

เทศบาลต าบลพิมาย พบวา่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมากท่ีสุดรองลงมาคือการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจมีส่วนร่วมในการประชุม และมีส่วนร่วมในการประเมินผล    

            3. การศึกษาดา้นเพศซ่ึงมีผลต่อการมีส่วนร่วมโดยพบวา่คณะกรรมการชุมชนเพศชาย 

ส่วนใหญ่แลว้มีส่วนร่วมโดยรวมและเป็นรายดา้น 3 ดา้นคือการมีส่วนร่วมในการประชุมมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวร่วมกบั

เทศบาลต าบลพิมาย 

              4. คณะกรรมการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการประชุมใน

การจดัการดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่คณะกรรมการชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

กรรมการชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ระดบัมธัยมศึกษา  

                      5. ในดา้นความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นการจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาล ต าบลพิมายพบวา่นกัท่องเท่ียวพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียว   

ไดแ้สดงความคิดเห็นไปในแนวทางท่ีดีโดยเฉพาะดา้นความสะอาดและความปลอดภยัแต่ส่ิงท่ี    

ตอ้งปรับปรุงคือความสะดวกและเพียงพอของห้องน ้าและความสะดวกของท่ีจอดรถ                                                                                                                                                                                                                                                                             

        สมาพร คลา้ยวิเชียร และคณะ (2550) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

หมู่บา้นชา้งในอีสานใตพ้บว่าผลจากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองการไม่มีพื้นท่ี

เล้ียงชา้งจากผลการศึกษาผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาเสนอแนวทางการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชา้ง

ในอีสานใต3้ แนวทาง คือแนวทางการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวแนวทางการพฒันาตลาดท่องเท่ียว

และแนวทางการพฒันาดา้นความพร้อมทางการท่องเท่ียว  

        ศกัดิศิริ  นนัตะสุข และคณะ (2550) ไดศึ้กษาโครงการการพฒันาศกัยภาพของคนใน

ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในกลุ่มจงัหวดัอีสานใตพ้บวา่คนในทอ้งถ่ินมี

ศกัยภาพดา้นบุคลิกภาพระดบัมากดา้นบริหารจดัการและดา้นการพึ่งตนเองระดบัปานกลางความ

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นบริหารจดัการและดา้นการ

พึ่งตนเองในระดบัมาก  
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        พงระภี  ศรีสวสัด์ิ และคณะ (2550) ไดศึ้กษาการศึกษากลไกและศกัยภาพการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืบนพื้นท่ีเกาะชา้งก่ิงอ าเภอเกาะชา้งจงัหวดัตราด

พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่กิจกรรมด าน ้าดู 

ปะการัง (น ้าต้ืน) และกิจกรรมดูปะการัง (น ้าลึก) มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงนอกจากน้ีนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยยงัมีความคิดเห็นวา่กิจกรรมพกัแรมวิถีชาวบา้น (โฮมสเตย)์ กิจกรรมนัง่เรือ พายเรือคยคั 

ชมห่ิงหอ้ย ป่าชายเลนกิจกรรมพายเรือ(แคนูคยคั) กิจกรรมนัง่เรือน าเท่ียวชมทศันียภาพทางทะเล

และกิจกรรมเรือลากร่มชูชีพมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูงส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความ

คิดเห็นวา่กิจกรรมนัง่ชา้งเท่ียวป่าชมสวนกิจกรรมเท่ียวน ้าตกมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัสูง 

         นนัทนา แหวนนาค และคณะ (2551) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ 

แหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินกรณีศึกษาอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาพบวา่การมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจดัการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยมาก

การจดัการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยามีลกัษณะการจดัการแบบการสั่งการจากบนลง   

สู่ล่างท าใหชุ้มชนไม่มีส่วนร่วมเน่ืองจากทางภาครัฐไม่ไดค้  านึงถึงผลก าไรจากการเดินทางมา

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเพราะหน่วยงานภาครัฐนั้นท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในการ        

ท านุ บ ารุง ดูแล รักษา ไวเ้พียงอยา่งเดียวมี นโยบายเพียงในดา้นของการอนุรักษเ์พื่อรักษาไวใ้ห้     

คงอยูเ่ป็นสมบติัของชาติต่อไป 

         รุ่งรัตน์ ทองสกุล และคณะ (2549) ไดศึ้กษาโครงการการจดัการการท่องเท่ียว          

วิถีชุมชน ประเพณีและวรรณกรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี พบวา่การน าเสนอ 

การท่องเท่ียววิถีชุมชน ประเพณีและวรรณกรรมของทอ้งถ่ินแต่ละชุมชนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยั

แนวทาง ในการจดัการอยา่งชดัเจน โดยชาวบา้นองคก์รต่างๆ ตลอดถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมมือ

กนัและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานทั้งน้ีเพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัสนใจท่ีจะให้

ความส าคญักบัการท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากกวา่ ดงันั้นการท่องเท่ียวดา้นวิถีชุมชนประเพณี    

และวรรณกรรมทอ้งถ่ินจึงเป็นเพียงตวัเสริมเท่านั้น 

         สุรินทร์ หลวงนา และคณะ (2550) ไดศึ้กษาการพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว     

เชิง เกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจงัหวดัอีสานใต ้พบวา่ดา้นการพฒันาบุคคลกรทางการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดมี้การพฒันาดา้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการ

ท่องเท่ียวพฒันาความสามารถในดา้นการถ่ายทอดความรู้เสริมทกัษะและความสามารถให้             

แก่ บุคคลากร ส่วนดา้นการฝึกอบรม   ยงัมีนอ้ยรวมทั้งขาดการฝึกการใชภ้าษาในการส่ือสาร       
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และขาดวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน รูปแบบการพฒันาบุคลากรจะท าในรูปแบบกลุ่มไดแ้ก่

ฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์ และการฝึกนอกสถานท่ี ส่วนการเรียนรายบุคคลไดแ้ก่ การเรียนรู้

จากประสบการณ์ 

         กนัทิมา จินโต (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัศกัยภาพของชุมชนยา่นคลองด าเนินสะดวก

ใน การจดัการการท่องเท่ียวแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบทพบวา่ชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยั

ดา้นทรัพยากรมากหรือส าคญัท่ีสุดส่วนปัจจยัการจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง 

         สรุป งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนส าคญัในการช่วยในการท ารายงานทางการวิจยั 

เน่ืองจากสามารถน ามาเป็นตวัอยา่งและแนวทางในการท ารายงานนอกเหนือจากนั้นยงัมีส่วนส าคญั

ในการ น าขอ้มูลต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการท ารายงานการวิจยัของผูว้ิจยัไดอี้กดว้ยนอกเหนือ      

จากการอา้งอิงแลว้รูปแบบต่างๆในการท ารายงานการวิจยัก็ยงัสามารถดูเป็นตวัอยา่งไดด้ว้ยเช่นกนั

ซ่ึงผลงานการวิจยัในเล่มน้ีสามารถท่ีจะน าไปเป็นตวัอยา่งในการรายงานทางการวิจยัรวมถึงการ        

น าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทางดา้นการมีส่วนร่วมดา้นจดัการการท่องเท่ียวชองชุมชนทั้งท่ี

ผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยัหรือพื้นท่ีทางการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ก็สามารถท่ีจะน าแนวทางท่ีไดไ้ปปรับปรุงเพื่อ

ใชก้บัพื้นท่ีของตนเองไดเ้ช่นกนั 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ( Qualitative Research 

Methodology )  ซ่ึงเป็นการศึกษาการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์วิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจยั

ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

กรอบแนวคิด             

เพื่อใหก้ารผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา

และไดก้ าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมติฐาน ไดแ้ก่ 

สมมุติฐานท่ี1 ปัจจยัดา้นมีส่วนร่วมส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นชุมชนท่องเท่ียว

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

สมมุติฐานท่ี2 ปัจจยัดา้นผูน้ าส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นชุมชนท่องเทียวกรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

สมมุติฐานท่ี3 ปัจจยัดา้นทรัพยากรภายในชุมชนส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นชุมชน  

ท่องเทียวกรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                                                                                                                                           

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในเขตพื้นท่ีบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั                

จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 1,500 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูน้ า คณะกรรมการและสมาชิกของชุมชน จ านวน 350 คน 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว ้ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ กลุ่มชุมชนท่ีด าเนินงานอยูใ่นเขตพื้นท่ีชุมชนบา้นตะลุงเก่า                        

อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

2.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1ประชากร คือบุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ในเขตพื้นท่ีบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั                     

จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 1,500 คน  

2.2กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูน้ า คณะกรรมการและสมาชิกของชุมชน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถามใชส้อบถาม ผูน้ า คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนในเขตพื้นท่ีบา้น  

ตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ใชส้อบถามสมาชิกกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ ค าถาม 

แบบก าหนดให้ตอบหรือแบบปลายปิด และค าถามแบบเปิดโอกาสใหผู้ต้อบร่วมแสดงความคิดเห็น 

หรือแบบปลายเปิด 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ ผูน้ า คณะกรรมการและสมาชิก คือ เพศ อาย ุระดบั 

การศึกษา อาชีพ รายได ้

 ตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว  กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale ) ของลิเคิร์ท ( Likert ) แบ่งระดบัการวดั

เป็น 5 ระดบั คือ 

   มากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

   มาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

   ปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

   นอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

   นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นชุมนท่องเท่ียว กรณีศึกษา 

ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ประกอบดว้ย 

   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

   ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นผูน้ า 

   ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นทรัพยากรภายในชุมชน 

   ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการพฒันาเพื่อเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะใน

การด าเนินงานของกลุ่มชุมชน ในเขตพื้นท่ี ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

 การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั มีขั้นตอนการ

ด าเนินการดงัน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร  งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยาม

ตวัแปร 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงครอบคลุมนิยามตวัแปรท่ีก าหนด โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความ

ตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity ) และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า( Lawrence Neuman.  2006:299 ) 

 ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช ้( Try Out ) ชาวบา้นชุมชนบา้น

ตะลุงเก่าเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ตามวิธีการครอนบาค                                        

( Cronbach.  1974 :161 ) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpho Coefficient ) ไดค้่าเช่ือมัน่เท่ากบั  

.706-.789 

 ขั้นตอนท่ี 5  ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ มีดงัน้ี  

 1.การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพื่อหาความน่าเช่ือมัน่ (Reliability) โดยดูจาก

ค่า Cronbach’s alpho จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.6 (Cohen. 1983:251 ) ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s 

alpho เท่ากบั  .706-.789  และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor 

londing  ของแต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่  0.4  ขึ้นไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall. 

2002:35) การศึกษาคร้ังน้ี Factor londing  เท่ากบั  .405-.797 

 2.การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสังคมของประชาชน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใชส้ถิติพรรณนา (Desccriptive Statistics) ไดแ้ก่  ร้อยละ ( 

Percentage ) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบนัทึกท่ีบนัทึกไวโ้ดยใชก้าร

สังเกต และการวิเคราะห์เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพื่อตอบวตัถุประสงค์

การศึกษาและกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการตีความสร้างขอ้มูล
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แบบอุปนยั โดยผูศึ้กษาจะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตลอด

ระยะเวลาการศึกษา  

ตารางท่ี3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
 

โครงสร้างตัวแปร ค่าน ้าหนัก
ปัจจัย 

สัมประสิทธ์แอลฟา
ของครอนบาค 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
1.ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ีท าใหมี้การ
พบปะสังสรรคภ์ายในชุมชน 
2.ท่านมีความสามคัคีภายในชุมชนในการพฒันาชุมชน
ท่องเท่ียว 
3.ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  
4.ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรม
ในการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว 
5.ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี 
6.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไป
ประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 
.658 

 
.668 

 
.660 

 
.654 

 
.747 
.405 

.706 
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ปัจจัยด้านผู้น า 
1.ผูน้ าของท่านมีความเสียสละและมีเวลาใหส่้วนรวม 
2.ผูน้ าของท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้และมี
ประสิทธิภาพ 
3.ผูน้ าของท่านฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 
4.ผูน้ าของท่านยดึผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็น
หลกั 
5.ผูน้ าของท่านมีการบริหารงานไดซ่ื้อสัตยสุ์จริตและมี
ความโปร่งใส 
6.ผูน้ าของท่านเป็นผูมี้วิสัยทศัน์และปฏิบติังานโดยมี
เป้าหมายท่ีชดัเจน 
7.ผูน้ ามีความรอบคอบและสร้างสัมพนัธ์ในชุมชนอยา่ง
ทัว่ถึง 

 
.637                        
.640 

 
.573 
.715 

 
.651 

 
.622 

 
.682 

.767 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
1.ชุมชนมีไมไ้ผจ่ านวนมากสามารถท่ีจะผลิตเป็น
กระท่อมไมไ้ผ ่แคร่  
2.ในชุมชนมีขา้วท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปแปรรูปเป็น
ขา้วเม่า กระยาสารท 
3.ชาวบา้นในชุมชนนิยมปลูกตน้ม่อนเพื่อน ารังไหมมา
ใชใ้นการทอผา้ 
4.ในชุมชนมีตน้กกเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบา้นนิยม
น ามาทอเส่ือเพื่อให้เกิดรายไดภ้ายในชุมชน 
5.ในชุมชนมีกลว้ยท่ีมีคุณภาพจ านวนมากจึงน ามาแปร
รูป เช่น กลา้ยฉาบกลว้ยทอด                                               
6.ดินมีความอุดมสมบูรณ์จึงน ามาท าเป็นเกษตรอินทรีย์
เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวน าไป
ปรับใช ้

 
.678 

 
.696 

 
.676 

 
.684 

 
.740 

 
.715 

.789 

 

 

 

 



40 
 

(ต่อ) 

ความส าเร็จในการพฒันาเพ่ือการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 
1.ชุมชนของท่านไดรั้บรางวลั “เลิศรัฐ” สาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมการพฒันาหมู่บา้นเพื่อ
เป็นชุมชนท่องเท่ียว 
2.ชุมชนของท่านไดรั้บการยอมรับจากชุมชนใกลเ้คียง
ใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบ     
3.สมาชิกในชุมชนของท่านมีรายไดแ้นวโนม้สูงขึ้น 
4.สมาชิกในชุมชนของท่านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
5.ชุมชนของท่านมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมเป็น
ประจ า 
6.ชุมชนของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 

 
.793 

 
 

.797 
                          

.793 

.681 

.447 
 

.416 

 
.738 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชน

ท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 ฉบบัผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอการผลวิเคราะห์

ขอ้มูลในรูปแบบตารางแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบตอบถาม 

2. ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ และผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามชาวบา้นบา้นตะลุงเก่า 

                     ขอ้มูลส่วนบุคคล                                                                                จ านวน         ร้อยละ 
เพศ 
                 ชาย 
                 หญิง 

350 
145 
205 

100 
32.7 
46.3 
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 (ต่อ) 

อาย ุ
                 นอ้ยกวา่ 20 ปี 
                 20-25 ปี 
                 26-30 ปี 
                 31-35 ปี 
                 36-40 ปี 
                 มากกวา่ 41 ปี 

350 
1 

31 
46 

169 
98 
5 

100 
.2 

7.0 
10.4 
6.7 

43.6 
2.2 

ระดบัการศึกษา 
                ประถมศึกษา 
                มธัยมศึกษาตอนตน้ 
                มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 
                อนุปริญญา / ปวส 
                ปริญญาตรี 
                ปริญญาโท 
                ปริญญาเอก 
                อ่ืนๆ  
 

350 
42 

132 
20 
9 
9 
8 
5 

100 
18.7 
58.7 
8.9 
4.0 
4.0 
3.6 
2.2 
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 (ต่อ) 

อาชีพ 
                เกษตรกร 
                รับจา้งทัว่ไป 
                พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
                พนกังานเอกชน 
                ขา้ราชการ 
                อ่ืนๆ 

350 
36 
80 
36 

106 
45 

            47 

100 
8.1 

18.1 
8.1 

23.9 
10.2 
10.6 

รายได/้เดือน  
                นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  
                5,000 – 10,000 บาท  
                10,001- 15,000บาท  
                15,000-20,000บาท  
                20,001-25,000บาท  
                25,001-30,000บาท 
                30,001 ขึ้นไป 
 

350 
3 
3 

51 
169 
124 
105 

3 

100 
25.3 
43.6 
20.4 
6.7 
3.6 

21.1 
7.0 

 

  

จากตารางท่ี 4.1 หมู่บา้นตะลุงเก่ามีสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรส่วนใหญ่จาก

การแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 350 ราย พบวา่สมาชิกผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 32.7 เป็นเพศชาย 

เป็นเพศหญิงร้อยละ 46.3 สมาชิกอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ร้อยละ 0.2 อาย ุ20-25 ปี ร้อยละ 7.0 อาย2ุ6-30 

ปี ร้อยละ 10.4 อาย ุ31-35 ปี ร้อยละ 6.7 อาย ุ36-40 ปี ร้อยละ 43.6 อาย ุ41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.2 

ระดบัการศึกษาจบประถมศึกษา ร้อยละ 18.7 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 58.7 

จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.9 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 4.0 จบการศึกษา

อนุปริญญา ร้อยละ 4.0 สมาชิกร้อยละ 8.1 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 18.1 รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 8.1 เป็น

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.9 เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 10.2 เป็นขา้ราชการ และร้อยละ 10.6 

เป็นอ่ืน ๆ และมีรายไดใ้นครอบครัวนอ้ยกวา่ 5000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีรายไดใ้น

ครอบครัวระหวา่ง 5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.6 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง

10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 20.4 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง 15,001-20,000บาท/
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เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง 20,001-25,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 

3.6 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง25,001 - 30,000บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีรายไดใ้น

ครอบครัวระหวา่ง 30,001บาท/เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 7.0 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว  

          2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามในหมู่บา้นตะลุงเก่า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน                                                                                                                                      

       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปลในการศึกษา ซ้ึงประกอบดว้ยดา้น

ผูน้ า(LD) การมีส่วนร่วม(PT) สังคมและวฒันธรรม(SC) และความส าเร็จของชุมชนบา้นตะลุงเก่า

(SEV) นั้นตวัแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อ้ก าหนดหรือต ่า

กวา่ 0.8 (Stevens,2002) ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา (muliticollinearity) 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาเพื่อ

การเป็นชุมชนท่องเท่ียวกรณีศึกษาชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ตัวแปร PT LD NR TCT 

Mean 3.8676 3.9657 3.9829 3.9371 
S.D. .58890 .57266 .64570 .61837 
PT 1    
LD .568 ** 1   
NR .561 ** .704 ** 1  

TCT .731 ** .598 ** .721 ** 1 
*p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 

ซ่ึงสัญลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

PT = Participation  การมีส่วนร่วม 

LD = Leader ผูน้ า 

NR = Natural resources  ทรัพยากรธรรมชาติ 

TCT = Tourism community ชุมชนท่องเท่ียว 

 จากตาราง 4 พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกบา้นตะลุงเก่า ท่ีมี

ความส าเร็จของชุมชนตะลุงเก่า (r=  .568,p>0.11) และสังคมและวฒันธรรมมีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวก
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ของความส าเร็จของชุมชนหมู่บา้นตะลุงเก่า(r=.704,p0.01) และดา้นความส าเร็จในการเป็นหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียงมีค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จของชุมชนบา้นตะลุงเก่า(r =.721,p<0.01) 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การทดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความส าเร็จในการ
เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว 

ความส าเร็จในการ
เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว 

ความส าเร็จในการ
เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว 

ความส าเร็จในการ
เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว 

PT .618*** 
(.042) 

  .291*** 
(.34) 

LD  .593*** 
(0.43) 

 0.76*** 
(.050) 

NR   .724*** 
(.037) 

.507*** 
(.051) 

Adjust R .380 .350 .522 .588 

Maximum VIF .2000 1.942 1.955 2.198 

***p>.01,a Beta coefficients whit standard errors in parenthesis. 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของบา้นตะลุงเก่า ส่งผลเชิงบวกของการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว (H1 :0.618,p<0.01) ซ้ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาปิยรัตน์ สุขบรรณ์ (2552)  ซ้ึงกล่าวไวว้า่

ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของบา้นตะลุงเก่า ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จในการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆมีการคิดและตดัสินใจรวมถึงการร่วมถึงความรับผิดชอบและ

การตรวจสอบกิจกรรมโครงการนั้นๆการมีส่วนร่วมของชุมชนจะตอ้งมีขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ขั้นการ

ร่วมการวางแผนโครงการ การเสียสละ ก าลงั แรงงาน ก าลงัเงินหรือทรัพยากรใดใดท่ีมีในชุมชน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผูน้ า การมีส่วนร่วมของบา้นตะลุงเก่า ส่งผลเชิงบวกของการเป็น

ชุมชนกรณีศึกษาหมู่บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                     

คือ ผูน้ าสามารถกระตุน้ จูงใจหรือใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆ ผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงาน
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ต่างๆ เพื่อปฏิบติัและอ านวยการ โดยใชก้ระบวนการส่ือความหมาย การติดต่อซ้ึงกนัและกนั ใหเ้กิด

การร่วมใจในการด าเนินงานจนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคต์ามท่ีเป้าหมายก าหนดไว ้

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ส่งผลเชิงบวกในการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง (H2 :b2 =0.593,p<0.01) ซ้ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยงยทุธ  เกษสาคร (2552) จากท่ี

กล่าวมาขา้งตน้  

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นตะลุงเก่า                    

อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่งผลเชิงบวกต่อความส าเร็จใน

การเป็นชุมชนท่องเท่ียว(H3:b3=0.724,p<0.01) อรพิน กาบสลบั (2549) ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏอยูต่ามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยน์ ามาใชเ้พื่ออ านวย

ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติทุกอยา่งมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งส้ิน 

 สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวไดว้า่ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของสมาชิก

ในชุมชนบา้นตะลุงเก่า เป็นปัจจยัส่งผลชุมชนบา้นตะลุงเก่าประสบความส าเร็จในการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว มากกวา่ สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม และ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผูน้ า  
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บทที่ 5 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาเพื่อเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

ในพื้นท่ีบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้ทั้งหมด 3 ตวั 

ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นผูน้ า ดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตาม

ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด 

1,500 คน และเก็บกลุ่มตวัอย่างจ านวน 350 คน การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาในพื้นท่ี                  

บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนใน

จงัหวดับุรีรัมยจ์ะไดน้ ารูปแบบการบริหารงานไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน  

1. สรุปผลการวิจัย  

1.1 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันา

เพื่อเป็นชุมชนท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีบา้นตลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผูน้ าท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาเพื่อเป็นชุมชนท่องเท่ียวใน

เขตพื้นท่ีบา้นตลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันา

เพื่อเป็นชุมชนท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีบา้นตลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

1.2 วิธีด าเนินการวิจยั  

 1.2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 1,500 คน เก็บกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 350 คน ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

 1.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง สมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั                        

จงัหวดับุรีรัมยแ์บบเจาะกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบประเมินในการทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยการ

สอบถามความตรงของเน้ือหาและความเช่ือมัน่โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 350 ราย แลว้น ามา

ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชโ้ดยการบนัทึกแผนผงัความคิดในการถอดองคป์ระกอบตวัช้ีวดั  

 1.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกบัประธานของบา้นตะลุงเก่า เพื่อ

นดัหมายสมาชิกในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งโดยสัมภาษณ์ และการประเมิน  
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 1.2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหาการจดักลุ่ม                       

การจ าแนก ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่                

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

1.3 ผลการวิจยั  

หมู่บา้นท่องเท่ียว บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นการรวมตวัของสมาชิกใน

หมู่บา้น เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกนัในการท าสินคา้ OTOP พฒันาหมู่บา้นให้เป็นหมู่บา้นการ

ท่องเท่ียวซ่ึงโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้นปัจจยัและการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม                          

มีความเขม้แขง็โดยมีผูน้ าและสมาชิกหมู่บา้นมีการบริหารจดัการของกลุ่มท่ีดีไดรั้บความร่วมมือ

จากคนในชุมชนเป็นอยา่งดีท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมของชุมชนในดา้นการเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวท่ีมี

ปัจจยัทางดา้นการมีส่วนร่ามดา้นผูน้ าและดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 1.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ชุมชนบา้นตะลุงเก่ามีสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรส่วนใหญ่จากการแจก

แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 350 ราย พบวา่สมาชิกผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 32.7 เป็นเพศชาย                              

เป็นเพศหญิงร้อยละ 46.3 สมาชิกอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ร้อยละ 0.2 อาย ุ20-25 ปี ร้อยละ 7.0                       

อาย2ุ6-30 ปี ร้อยละ 10.4 อาย ุ31-35 ปี ร้อยละ 6.7 อาย ุ36-40 ปี ร้อยละ 43.6 อาย ุ41 ปีขึ้นไป               

ร้อยละ 2.2 ระดบัการศึกษาจบประถมศึกษา ร้อยละ 18.7 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ร้อยละ 58.7 จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 8.9 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 4.0             

จบการศึกษาอนุปริญญา ร้อยละ 4.0 สมาชิกร้อยละ 8.1 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 18.1                               

รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 8.1 เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.9 เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 10.2 

เป็นขา้ราชการ และร้อยละ 10.6 เป็นอ่ืน ๆ และมีรายไดใ้นครอบครัวนอ้ยกวา่ 5000 บาท/เดือน                  

คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง 5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.6               

มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 20.4 มีรายไดใ้นครอบครัว

ระหวา่ง 15,001-20,000บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง 20,001-25,000 

บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.6 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง25,001 - 30,000บาท/เดือน                                   

คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีรายไดใ้นครอบครัวระหวา่ง 30,001บาท/เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 7.0  
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  1.3.2 ดา้นผูน้ า  

การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้ าของชุมชนส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวซ่ึงมี

นยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2546 : 29)   

ใหค้วามหมายของ ผูน้ า (Leader) หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บความยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน 

หมายถึงบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นมา หรือไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหัวหนา้ในการด าเนินงาน

ต่างๆ ในองคก์รต่างๆตอ้งอาศยับุคคลท่ีเป็นผูน้ า และมีความเป็นผูน้ าจึงจะท าใหอ้งคก์ารด าเนินไป

อยา่งบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ ความเป็นผูน้ า 

(Leadership) หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับ

และยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน เป็นผูท้  าใหบุ้คคลอ่ืนไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือความเป็นผูน้ าเป็นผู ้     

มีหนา้ท่ีในการอ านวยการหรือสั่งการบงัคบับญัชาประสานงานโดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี (Authority) 

เพื่อใหกิ้จการบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการความเป็นผูน้ าหมายถึง                   

ผูมี้ความสามารถในการใชศิ้ลปะในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ส าเร็จดว้ยความเตม็ใจ 

             1.3.3 การมีส่วนร่วม 

การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็น

หมู่บา้นท่องเท่ียว ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัการศึกษา ก าพล แสนบุญ

เรือง (2545 : 61) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินใน                     

4 ลกัษณะคือ 

 1. การมีส่วนร่วมในขั้นริเร่ิมการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการของ

ชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัความส าคญัของความตอ้งการดว้ย 

 2. การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน

ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ 

 3. การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

การสร้างประโยชน์ โดยการสนบัสนุนซบั วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเขา้มาร่วมประสานงาน

บริหารงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ท่ีควร ไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับผลกระทบอนัอาจจะเกิดจากการ

พฒันา ทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ อนัแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม และน ามาท าต่อสังคมและบุคคลก็

ตาม 

              1.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน                

 ส่ิงแวดลอ้มมีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษยห์รือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น 

อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวต่์าง ๆ 

ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยเฉพาะมนุษย์

เป็นตวัการส าคญัยิง่ท่ีท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเปล่ียนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย 

จะเห็นวา่ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 

ต่างกนัท่ีส่ิงแวดลอ้มนั้นรวมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีปรากฎอยูร่อบตวัเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเนน้ส่ิงท่ี

อ านวยประโยชน์แก่มนุษยม์ากกวา่ส่ิงอ่ืนทรัพยากรธรรมชาติ  

2. อภิปรายผล  

จากการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวพบวา่หมู่บา้นตะลุงเก่ามีการทอผา้ไหม               

ปลูกม่อน เพื่อจ าหน่ายส่งออกไปยงัตลาดท่ีตอ้งการโดยมีผูน้ าเป็นผูค้า้ตลาดในการส่งออกสินคา้ให้

และมีการเปิดหมู่บา้นเพื่อท่ีจะให้หมู่บา้นต่างๆเขา้มาเรียนรู้งานเพื่อน าไปต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์

และยงัมีหน่วยงานต่างๆเขา้มาช่วยเหลือและสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการท าโครงการเพื่อการเรียนรู้ 

ในหมู่บา้นก็มีการแบ่งงานกนัอยา่งชดัเจนทั้งเร่ืองงานบริหารการเงินและการหาพื้นท่ีในการจดั

กิจกรรมต่างๆ สอบถามพบวา่การท่ีเกษตรกรมีการท ากิจกรรมร่วมกนัในชุมชนก็ท าใหช้าวบา้นมี

รายไดเ้สริมเขา้มาในครัวเรือนแลว้ยงัมีเงินเก็บต่อเดือนอีกดว้ย และชาวบา้นมีความมัน่ใจอยา่งมาก

ในการเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวใหผู้ค้นมาเรียนรู้ เพราะดว้ยประสบการณ์ในการท าอาชีพน้ีท าให้

สามารถถ่ายถอดความรู้ภายในกลุ่มและจากเจา้หนา้ท่ียงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จมากนกั ส่ิงต่างๆ

เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงผลกัดนัใหง้านพฒันาศูนยป์ระสบผลส าเร็จอยา่งรวดเร็วและเป็น

รูปธรรมอยา่งย ัง่ยนื  
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ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความส าเร็จในการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

3. ข้อเสนอแนะ   

ในการท าวิจยัคร้ังน้ีมีประโยชน์อยา่งมาก ต่อผูท่ี้มาศึกษาและผูวิ้จยัเน่ืองจากจะท าใหท้ราบถึงปัญหา

และอุปสรรคท่ีแทจ้ริง ในการพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวให้มีความเขม้แขง็และยัง่ยนืหากมีการน า

รูปแบบการพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวน้ีไปใชค้วรมีการประเมินหรือการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานและการ

ด าเนินงานของหมู่บา้นท่องเท่ียวน้ีก่อนท่ีจะมีการก าหนดตวัช้ีวดัและรูปแบบการพฒันาเพื่อใหก้าร

พฒันาตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและสามารถพฒันาหมู่บา้นท่องเท่ียวใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนืได ้

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

ปัจจยัดา้นผูน้ า 

ปัจจยัดา้นทรัพยากร         

ธรรมชาติในชุมชน 
ชมุชน 

 

ความส าเร็จในการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว 
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ภาคผนวก ก. 

 แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า                   อ าเภอ

ประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ค าช้ีแจง 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว 

กรณีศึกษา ชุมชนบา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย”์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าวิจยั

รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                      คณะวิทยาการ

จดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

 ผูวิ้จยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ี โดย

รายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบั

และจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูลรวมทั้งจะไม่มีการใชข้อ้มูล

ดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี และ

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามโปรดติดต่อ

ผูว้ิจยั นางสาว ทตัติยา ขตัติยะ หมายเลขโทรศพัท ์081-5938677 นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

               

                          คณะผูจ้ดัท า 

        นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

                      คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงใน [ ] หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริงของท่าน 

1.เพศ 

 [  ] ชาย     [  ] หญิง 

2.อาย ุ  

 [  ] นอ้ยกวา่ 20 ปี   [  ] 20-25 ปี 

 [  ] 26-30 ปี    [  ] 31-35 ปี 

 [  ] 36-40 ปี    [  ] 41 ปีขึ้นไป 

3.ระดบัการศึกษา  

 [  ] ประถมศึกษา    [  ] มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   [  ] มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.                [  ] อนุปริญญา / ปวส. 

 [  ] ปริญญาตรี    [  ] ปริญญาโท 

 [  ] ปริญญาเอก    [  ] อ่ืนๆ(ระบุ)......................................  

4.อาชีพ 

 [  ] เกษตรกร    [  ] รับจา้งทัว่ไป 

 [  ] พนกังานรัฐวิสาหกิจ   [  ] พนกังานเอกชน 

 [  ] ขา้ราชการ    [  ] อ่ืนๆ(ระบุ)................................ 

 

5.รายได ้

 [  ] นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   [  ] 5,001-10,000 บาท 

 [  ] 10,001-15,000 บาท   [  ] 15,001-20,000 บาท 

 [  ] 20,001-25,000 บาท   [  ] 25,001-30,000 บาท   

 [  ] 30,001 บาทขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2      ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ท่ี 

 

ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ีท าใหมี้การ

พบปะสังสรรคภ์ายในชุมชน 

     

2. ท่านมีความสามคัคีภายในชุมชนในการพฒันา

ชุมชนท่องเท่ียว 

     

3.  ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้

เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 

     

4. ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรม

ในการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว 

     

5. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกลุ่มงานต่างๆในชุมชน 

     

6. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไป

ประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 
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ตอนท่ี 3       ปัจจยัดา้นผูน้ า 

ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว                                             

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ท่ี 

 

ปัจจยัดา้นผูน้ า 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ผูน้ าของท่านมีความเสียสละและมีเวลาใหส่้วนรวม      

2. ผูน้ าของท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้และ

มีประสิทธิภาพ 

     

3. ผูน้ าของท่านฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน      

4. ผูน้ าของท่านยดึผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็น

หลกั 

     

5. ผูน้ าของท่านมีการบริหารงานไดซ่ื้อสัตย ์สุจริต

และมีความโปร่งใส 

     

6. ผูน้ าของท่านจดัเตรียมสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว

ได ้
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ตอนท่ี 4       ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ท่ี 

 

         ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ชุมชนมีไมไ้ผจ่ านวนมากสามารถท่ีจะผลิตเป็น

กระท่อมไมไ้ผ ่ แคร่ 

     

2. ในชุมชนมีขา้วท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปแปรรูป

เป็นขา้วเม่า กระยาสารท 

     

3. ชาวบา้นในชุมชนนิยมปลูกตน้หม่อนเพื่อน ารัง

ไหมมาใชใ้นการทอผา้ 

     

4. ในชุมชนมีตน้กกเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชาวบา้น

นิยมน ามาทอเส่ือเพื่อให้เกิดรายไดภ้ายในชุมชน 

     

5. ในชุมชนมีกลว้ยท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก จึงน ามา

แปรรูปเช่น กลว้ยฉาบ กลว้ยทอด  

     

6. ดินมีความอุดมสมบูรณ์จึงน ามาท าเป็นเกษตร

อินทรียเ์พื่อใหป้ระโยชน์แก่ชาวบา้นและ

นกัท่องเท่ียวน าไปปรับใช้ 
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ตอนท่ี 5       ความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

ค าช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ท่ี 

 

 ความส าเร็จในการพฒันาเพื่อการเป็นชุมชน

ท่องเท่ียว 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ชุมชนของท่านไดรั้บรางวลั “เลิศรัฐ”สาขาการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาหมู่บา้น 

เพื่อการเป็นชุมชนท่องเท่ียว 

     

2. ชุมชนของท่านไดรั้บการยอมรับจากชุมชน

ใกลเ้คียงใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบ 

     

3. สมาชิกในชุมชนของท่านมีแนวโนม้รายไดสู้งขึ้น      

4. สมาชิกในชุมชนของท่านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น      

5. ชุมชนของท่านมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมเป็น

ประจ า 

     

6. ชุมชนของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐใน

การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 

     

 

ตอนท่ี 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่องเท่ียว กรณีศึกษา ชุมชน

บา้นตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

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

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

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

……………………………………………………………ขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นค่ะ/ครับ 
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ภาคผนวก ข. 

ภาพประกอบการท าวิจัย 
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ชุมชนท่องเที่ยว บ้านตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ชุมชนบา้นตะลุงเก่า 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 สัมภาษณ์ชาวบา้นชุมชนบา้นตะลุงเก่า 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 สะพานหลวงบา้นตะลุงเก่า 
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ภาพท่ี 4 ศาลตากวงประจ าชุมชนบา้นตะลุงเก่า 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การทอผา้ไหม 
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ภาพท่ี 6 ชุมชนเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวและพกัไดใ้นรูปแบบโฮมสเตย  ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7 ของท่ีระลึกของชุมชนบา้นตะลุงเก่า 
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ภาคผนวก ค. 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

                ช่ือ-นามสกุล                         นางสาว กญัญาวีร์ สุราช 

                วนั เดือน ปีเกิด                      5 เมษายน พ.ศ. 2540 

                ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                      มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  รหสันกัศึกษา  590112350011                                                       

                                                              สาขาการบริหารทรัพยากiมนุษยปี์ 3หมู่2     

                ภูมิล าเนา                               บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 4 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 

                เป็นบุตรของ                         นางจนัศรี สุราช และ นายพลูชาติ สุราช  

 

                ช่ือ-นามสกุล                         นางสาว ทตัติยา  ขตัติยะ 

                วนั เดือน ปีเกิด                     14  ตุลาคม  พ.ศ. 2540 

                ก าลงัศึกษาอยู ่                       มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันกัศึกษา  590112350023                                                       

                                                              สาขาการบริหารทรัพยากiมนุษยปี์ 3หมู่2     

                ภูมิล าเนา                                บา้นเลขท่ี 164  ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย ์

                เป็นบุตรของ                         นางสาว วไลพร ทะภูมินทร์ และ นาย พิทกัษ ์ขตัติยะ 

 

                ช่ือ-นามสกุล                          นางสาว พีรภาว ์ สวสัด์ิมัน่คง 

                วนั เดือน ปีเกิด                       11  ธนัวาคม  พ.ศ. 2540 

                ก าลงัศึกษาอยู ่                       มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา  590112350108                                                       

                                                               สาขาการบริหารทรัพยากiมนุษยปี์ 3หมู่2                                        

                ภูมิล าเนา                                บา้นเลขท่ี 213  ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย ์

                เป็นบุตรของ                          นางสาว จุฑามาศ ศรีผดุง และ นาย ปณวจัน์ สวสัด์ิมัน่คง 
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  ช่ือ-นามสกุล                         นางสาว ลลิดา แสงโคตร  

                วนั เดือน ปีเกิด                      3 กนัยายน  พ.ศ. 2540 

                ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                     มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา  590112350114                                                       

                                                              สาขาการบริหารทรัพยากiมนุษยปี์ 3หมู่2                                        

  ภูมิล าเนา                               บา้นเลขท่ี 21หมู่3 บา้นสิงห์ ต.บา้นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์

                เป็นบุตรของ                         นาย สุนนัท ์แสงโคตร และนาง สุนิสา แสงโคตร 

 

               ช่ือ-นามสกุล                          นางสาว วีรยา หล่อแท ้

               วนั เดือน ปีเกิด                      30  มิถุนายน  พ.ศ. 2540 

               ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                      มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา  590112350120                                                       

                                                              สาขาการบริหารทรัพยากiมนุษยปี์ 3หมู่2                                        

 ภูมิล าเนา                               บา้นเลขท่ี 237 หมู่1 ต.ประโคนชยั อ.ประโคนชยั จ.บุรีรัมย ์

                เป็นบุตรของ                          นาย วีระวฒัน์ หล่อแท ้ และนาง ยพุิน หล่อแท ้

 

 

 

 
 

 


