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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สัดส่วนการประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับการรับรู้เรื่อง
ความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การกระจายรายได้จาก 
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์
กับการมีรายได้ทางการท่องเที่ยว กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครัวเรือนราษฎรที่อาศัย
และประกอบอาชีพในพ้ืนที่ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง หมด  
342 ครัวเรือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายถึงสภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน การมีรายได้ สัดส่วนและโอกาสของการมีอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือน 
วิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนด้วยค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini Coefficient) และวิเคราะห์
ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยน าเสนอ
ข้อมูลด้วยการแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพบว่า หัวหน้าครัวเรือนเป็น
คนท้องถิ่นในต าบลท้องเนียน จ านวน 241 ครัวเรือน ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 177 ครัวเรือน และมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3-4 คน ประชาชน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและท าสวน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
จ านวน 62 ครัวเรือน โดยมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 138,741 บาทต่อครัวเรือน รายได้
นอกจากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 213,436 บาทต่อครัวเรือน ด้านระดับการรับรู้ เรื่องความพอใจ         
ในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ครัวเรือนมีความพึงพอใจด้านสังคม
มากที่สุด  จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการ       
มีรายได้ทางการท่องเที่ยว สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ กรณีรายได้ของครัวเรือนที่เกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่เท่ากับ 0.375 และรายได้ครัวเรือนที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรม 
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การท่องเที่ยว มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่เท่ากับ 0.434 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมี
รายได้ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนการเข้ารับการอบรม จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน 
และจ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย 
 เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษาท าให้พบแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการมีรายได้ 
จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ดังนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เช่น การท าของที่ระลึกขาย
ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับสูง เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษาต่อไป เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 
 

Independent Study Title Distribution of Economic Benefits from Tourism in 
Thongnian Community, Khanom District,  
Nakhon si Thammarat Province 

Author    Pakaporn Kongkeaw 
Major Program  Management 
Academic   2011 
 

 
Abstract  

 

This study examines the distribution of economic benefits from tourism in 
Thongnian Community. The main objective is to analyze economic and social 
factors of households, proportion of tourism occupation, the household’s 
perception of satisfaction in benefits from tourism, tourism income distribution, and 
finding factor determining of income distribution of household in Thongnian 
Community, Khanom district, Nakhon Si Thammarat Province. The informants in this 
study include 342 households. The data were analyzed by using descriptive analysis, 
gini coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

The main findings revealed that the most householders are local people, 
and earned elementary education. There are 3-4 members in the households. The   
most occupation of population in Thongnian Community is labor employee and 
agriculture. The households that work in tourism businesses are only 62 households. 
The tourism income average is 138,741 bath per household while non- tourism 
income average is 213,436 bath per household. The households’ perception of 
satisfaction in benefits from tourism showed that social benefit is the most 
important in tourism income distribution. The Gini coefficient of tourism income 
distribution is 0.375 while non-tourism income distribution is 0.434. The important 
factors that attribute to income distribution included the number of attendance in 
training, household educational status, and average working days in ecotourism. 

The analysis of factor determining of tourism income distribution helps us to 
find the ways of improvement of income added from tourism. These include the 
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training courses such as making souvenir course for supporting the local people who 
earn a living for tourism and supporting the higher education for sustainable in 
develop the local people. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
(INTRODUCTION) 

 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ (Significance of the Problem) 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่น ารายได้จากนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากเป็นล าดับต้นๆ ซึ่งจ านวนของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวนั้นมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวยังมี
บทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง  

จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างปี 2548-2553 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 367,380.36 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 585,961.80 ล้านบาท  
ในปี 2553 ซึ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดของไทย หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปีละ 
11.90% (กรมการท่องเที่ยว, 2554) โดยรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ปี 2552 มีมูลค่า 
715,985.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ GDP ของประเทศไทย ปี 2552 เท่ากับ 9,050,715 ล้านบาท 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.91 ของ GDP โดยกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 
331,454.31 ล้านบาท ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 182,209.71 ล้านบาท ภาคตะวันออก      
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 72,788.13 ล้านบาท ภาคเหนือมีรายได้จากการท่องเที่ยว 58,837.41 
ล้านบาท ภาคตะวันตกมีรายได้จากการท่องเที่ยว 28,297.34 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 27,213.14 ล้านบาทและภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 15,185.14 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่อประชากร
สูงสุดเท่ากับ 20,627.04 บาทต่อคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2553) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้รวบรวมสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉลี่ยในปี 2552 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
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ตำรำงท่ี 1-1 รายได้จากการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉลี่ยในปี 2552 
 

จังหวัด รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท) 
สงขลา 3,620 
นครศรีธรรมราช 1,058 
ตรัง 964 
สตูล 661 
นราธิวาส 256 
ยะลา 252 
ปัตตานี 66 
พัทลุง 114 

 
ที่มำ : ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์, 2553 
 
จากตารางจะเห็นได้ว่าในกลุ่มพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราชมี

รายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นล าดับที่ 2  
พร้อมกันนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่รวม 9,942,502 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่

เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งภูเขา ชายหาด น้ าตก ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าพรุ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ  ถือเป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ในปี พ.ศ.2552        
มีจ านวนผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จ านวน 1,914,416 คน จ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว
สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,719.94 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2552) และ
เมื่อพิจารณาการได้รับผลประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 5 ล าดับแรก พบว่า อ าเภอขนอมมี
รายได้จากการท่องเที่ยวมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางที่ 1-2 
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ตำรำงท่ี 1-2 การได้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว 
 

อ ำเภอ 
หมู่บ้ำน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

หมู่บ้ำนที่มีสถำนที่
ท่องเที่ยว (แห่ง) 

ครัวเรือนในหมู่บ้ำน 
มีรำยได้จำกสถำนที่ท่องเที่ยว 
ครัวเรือน รำยได้ (บำท) 

ขนอม 40 4,512 16 351 22,979 
นบพิต า 38 6,343 12 109 8,523 
พรหมคีรี 34 5,140 8 203 7,388 
สิชล 110 15,160 16 433 6,345 
ลานสกา 44 8,423 13 389 4,800 

 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2552 
 
นอกจากมีรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว หมู่บ้าน

ทั้งหมดในอ าเภอขนอมยังได้รับการจัดอันดับเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) คือ สภาพ
ทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน สภาพแรงงาน สุขภาพและอนามัย จัดอยู่ในระดับดีมาก (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2552) และพบว่าต าบลท้องเนียนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของอ าเภอขนอมสูงที่สุด 
(อ าเภอขนอม, 2553) รายละเอียดดังตารางที่ 1-3 

 
ตำรำงท่ี 1-3 จ าแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นรายต าบล พ.ศ. 2553 ของอ าเภอขนอม  
 

ที ่ ต ำบล รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บำท) 
1 ท้องเนียน 61,253.00 
2 ควนทอง 58,928.30 
3 ขนอม 39,094.40 

 
ที่มำ : อ าเภอขนอม, 2553 
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 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งทิศเหนือและทิศตะวันออกของต าบลมีอาณาเขตติดกับทะเลอ่าวไทย ด้วยลักษณะของ
พ้ืนที่เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประกอบกับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงชมรมด้านการท่องเที่ยวในอ าเภอขนอมได้พยายามผลักดันให้พ้ืนที่ในต าบล  
ท้องเนียน อ าเภอขนอม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทางทะเล แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ พืชและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ    
นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (อ าเภอขนอม, 2553)  

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อคนในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านการสร้างรายได้ที่เป็นตัวเงิน ดังนั้นถ้าหากจะกล่าวถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรพิจารณาต่อไปถึงเรื่องผล
ของการกระจายรายได้ การมรีายไดแ้ละโอกาสของการมีอาชีพที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวว่า
เป็นอย่างไร กล่าวคือรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้นตกอยู่กับใคร คนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้
ให้กับครัวเรือนมากน้อยเพียงใดและโอกาสของการมีอาชีพที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีมาก
ขึ้นหรือไม่ จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการกระจายผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รายได้ การกระจาย
รายได้ โอกาสของการมีอาชีพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้รวมไปถึงแนวทางการเพ่ิม
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปรับแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว
ของประชากรในต าบล 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Objectives of the Study) 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ รายได้ การกระจายรายได้  อาชีพ
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในต าบลท้องเนียน อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนจากการท่องเที่ยวของ
ครัวเรือนในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้เรื่องประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวในต าบล
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



5 

 

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในต าบล   
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ (Expected Results) 

 
1. ทราบถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ รายได้ การกระจายรายได้  อาชีพที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในต าบลท้องเนียน อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนจากการท่องเที่ยวของ
ครัวเรือนในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ทราบถึงระดับการรับรู้เรื่องประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวในต าบลท้อง
เนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนา
เพ่ือสร้างการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ 

5. เสนอแนวทางในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในต าบลท้อง
เนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ (Scope of the Study) 

 
การศึกษาเรื่อง การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน 

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีรายได้ของครัวเรือนที่เกิด
จากการประกอบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและที่ไม่ได้เกิดจากการท่องเที่ยว รวมไปถึงโอกาสของการ
มีอาชีพที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
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ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา คือ ชุมชนในต าบลท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 8 หมู่บ้าน   

ขอบเขตระยะเวลำ 

พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2555 
 
1.5 นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรศึกษำ (Definition of Terms) 

 
 ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ หมายถึง ผลของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชากร

ในท้องถิ่นทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ในที่นี้หมายความถึง รายได้ การ มีรายได้ และโอกาส
ของการมีอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 
 โอกำสของกำรมีอำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว หมายถึง การมีช่องทางในการประกอบอาชีพด้าน
การท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ขายของที่ระลึก ธุรกิจขนส่งนักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ เป็นต้น มากกว่าบุคคลอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกัน 
 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจ ดังนี้ 
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ ธุรกิจขายของที่
ระลึกและร้านขายของรวมทั้งรายได้จากการเกษตรที่ได้ขายผลผลิตให้แก่ที่พัก ร้านอาหารและ
ภัตตาคารที่อยู่ในต าบลท้องเนียน 

รำยได้นอกจำกกำรท่องเที่ยว หมายถึง รายได้ อ่ืนๆ ของครัวเรือนที่ ไม่ ได้เกิดจาก
นักท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การรับจ้าง
ทั่วไป รายได้จากการรับราชการ เป็นต้น และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ได้ขาย
ผลผลิตให้แก่คนในท้องถิ่น ซึ่งในกรณีนี้มักพบในธุรกิจดังนี้ ร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการขนส่ง 
ร้านขายของทั่วไปและการขายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  

สมำชิกของครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดหาและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตร่วมกัน สมาชิกในครัวเรือนอาจมีเพียงคนเดียว หรือมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดย
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หากสมาชิกของครัวเรือนคนใดคนหนึ่งจากบ้านไป แต่กลับมาภายในสามเดือนให้นับบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของครัวเรือนด้วย 
 หัวหน้ำครัวเรือน หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นหลักส าคัญในเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือนมากที่สุดและ
เป็นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกอ่ืนในครัวเรือน โดยยกย่องให้เป็นหัวหน้า อาจจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทางด้านการเงินและสวัสดิการของครัวเรือนหรือไม่ก็ตาม ถ้าหากมีบุคคลดังกล่าวมากกว่า 1 คนให้
ถือเอาผู้ที่มีอายุมากที่สุดเป็นหัวหน้าครัวเรือน 
 ประชำกรในท้องถิ่น หมายถึง ครัวเรือนราษฎรที่ประกอบอาชีพและอาศัยหรือมีภูมิล าเนาอยู่
ในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อำชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ท าเป็นประจ าทุกปี ไม่มีปีไหนที่จะไม่ท า 

อำชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ไม่ได้ท าเป็นประจ า ไม่ได้ถือเป็นงานหลัก เป็นอาชีพที่ท าเพ่ือ
หารายได้เสริม ซึ่งจะสร้างรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอาชีพหลักก็ได้  



 

บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
(LITERATURE REVIEW) 

     
 
 การศึกษาเรื่อง การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการมีรายได้เฉลี่ยทางการท่องเที่ยวของครัวเรือน ระดับการรับรู้เรื่อง
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ข้อมูลเกี่ยวต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.1 ทฤษฎีการกระจายรายได้ 
  2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
  2.2.3 ทฤษฏีตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว (Tourism Multiplier) 
  2.2.4 ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  2.2.5 ทฤษฎีการรับรู้ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 2.5 สมมติฐานในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดที่ส าคัญ
ดังนี้ (เทศบาลต าบลท้องเนียน, 2554) 
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2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลท้องเนียนเป็นต าบลหนึ่งในสามต าบลของอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช      
เป็นต าบลเหนือสุดของอ าเภอและจังหวัด มี 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  15 ชุมชน คือ ชุมชนบ้าน    
ท่าม่วง ชุมชนอ่าวหม่อมวัง ชุมชนราษฎร์พัฒนา ชุมชนอิสลามิ ชุมชนบางแพง ชุมชนปากน้ า     
ชุมชนขนอมธานี ชุมชนหน้าแพ ชุมชนแขวงเภา ชุมชนบ่อโก-ท่า ชุมชนท้องโหนด ชุมชนดอนพลอง 
ชุมชนท่าจันทน์ ชุมชนแหลมประทับและชุมชนเตล็ด มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,378 ครัวเรือน 
ประชากรในต าบลท้องเนียนมีจ านวนทั้งหมด 5,096 คน เป็นผู้ชาย 2,477 คน เป็นผู้หญิง 2,619 คน  

2.1.2 ตั้งของต าบลท้องเนียน  

ต าบลท้องเนียนมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และมีภูเขา 
เกือบตลอดแนวชายฝั่งทะเล ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขนอมประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ 104 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 720 กิโลเมตร     
มีเนื้อที่ประมาณ 26,930 ไร่ หรือประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร  

2.1.3 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ จดอ่าวไทย 
ทิศใต้ จดเทศบาลต าบลขนอม อบต.ขนอม และ อบต.ควนทอง จ.นครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก อบต.ควนทอง จ.นครศรีธรรมราช และ อบต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 2.1 แผนที่อาณาเขตต าบลท้องเนียน  
ที่มา : อรอนงค ์เฉียบแหลม, 2551 

 
2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของต าบล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบชายฝั่งและป่าเลน จ าแนกดังนี้   
ที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ต าบลท้องเนียน แต่เดิมราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพ่ืออาชีพท านาข้าว โดยมีระบบชลประทาน (คูส่งน้ า) ชลประทานคลองท่าจันทร์ตัดผ่าน ต่อมาได้รับ
ผลกระทบจากโครงการเซาท์เทิร์นซีบอร์ดตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดินได้รับการเปลี่ยนมือเพ่ือ     
เก็งก าไร กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า บางส่วนแปรสภาพใช้ประโยชน์ท านากุ้งแบบพัฒนา ปัจจุบัน
หยุดประกอบการไปมากแล้ว ที่ราบชายฝั่งทะเลอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2, 3, 5, 6 และ 8 ต าบลท้องเนียน 
แต่เดิมราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพท าสวนมะพร้าวและประมงชายฝั่ง  มีชายหาด   
ที่สวยงาม เช่น หาดแขวงเภา อ่าวท้องชิง ในหมู่ที่ 2 อ่าวดินสอ ในหมู่ที่ 3 อ่าวท้องเนียน (สนาม
กอล์ฟทะเล) ในหมู่ที่ 5 อ่าวเตล็ด หมู่ที่ 6 และหาดปากน้ า(ที่ตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม) หมู่ที่ 8  
พ้ืนที่ดังกล่าวก าลังพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน    
หย่อนใจโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีนา       
(เรือยอร์ช) บริเวณอ่าวเตล็ดใหญ่ หมู่ที ่6 ต าบลท้องเนียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นไป  
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2.1.5 การประกอบอาชีพของประชากรในต าบล 

อาชีพหลัก ท าสวน ประมง นากุ้ง ค้าขาย 
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล รับจ้าง 
  
2.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ฤดูฝนระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียส น้ าฝน ประมาณ 1,900 ม.ม./ปี  

 
2.1.7 ข้อมูลทางด้านสังคม 

ด้านการศึกษา 
1) การศึกษาขั้นปฐมวัย จ านวน 3 แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขวงเภา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลท้องเนียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจันทร์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 

2) การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 5 โรง 
- โรงเรียนบ้านท่าม่วง (ขยายโอกาส) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 
- โรงเรียนบ้านแขวงเภา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลท้องเนียน 
- โรงเรียนวัดคีรีวง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต าบลท้องเนียน 
- โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 
- โรงเรียนบ้านน้ าโฉ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต าบลท้องเนียน 

3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 โรง 
- โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 

4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
1) วัด / ส านักสงฆ์ จ านวน 3 แห่ง 

- ส านักสงฆ์เขาชัยสน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 
- วัดจันทน์ธาตุทาราม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 
- วัดบุปผาเตล็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต าบลท้องเนียน 
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2) มัสยิด / สุเหร่า จ านวน 1 แห่ง 
- มัสยิดดารุซซาอาดะฮ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 

ด้านสาธารณสุข 
1) สถานีอนามัยประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 

- สถานีอนามัยบ้านท่าจันทน์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 
2) สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 4 แห่ง 

- บางแพงการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 
- ขวัญเรือนการผดุงครรภ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลท้องเนียน 
- ภัทรพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลท้องเนียน 
- หน้าแพคลีนิคและการผดุงครรภ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลท้องเนียน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) สถานีต ารวจ จ านวน 1 แห่ง 

- งานต ารวจน้ าขนอม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบลท้องเนียน 
2) ที่พักสายตรวจต ารวจ จ านวน 2 แห่ง 

- ที่พักต ารวจชุมชนบ้านบางแพง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต าบลท้องเนียน 
- ที่พักสายตรวจบ้านท่าจันทน์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลท้องเนียน 

 

ตารางท่ี 2.1 หน่วยธุรกิจที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
ประเภทหน่วยธุรกิจ ชื่อหน่วยธุรกิจ สถานที่ตั้ง 

1) โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 7 แห่ง 
 

- โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ของ
บริษัท ปตท. จ ากดั ( มหาชน ) 
- โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด 
- โรงงานผลิตปลาป่น ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วัฒนาปลาป่น 
- โรงงานผลิตปลาป่น ของบริษัทโรงงาน
ปลาป่นขนอม 
- โรงงานผลิตน้ าแข็ง ของแพปลามิตร
ขนอม 
- โรงงานผลิตน้ าแข็งของแพปลาเพชร 

หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) หน่วยธุรกิจที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
ประเภทหน่วยธุรกิจ ชื่อหน่วยธุรกิจ สถานที่ตั้ง 

 นางพญา 
- โรงงานผลิตน้ าแข็งของ ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อิสรเอมอร 

 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 

2) กิจการแพปลา 
จ านวน 9 แห่ง 

- แพปลา ว.สภาพร 
- แพปลากระแสสินธุ์ 
- แพปลาอิสระวัฒนา 
- แพปลากิจเจริญ 
- แพปลาเพชรนางพญา 1 
- แพปลาเพชรนางพญา 2 
- แพปลาเพชรนางพญา 3 
- แพปลาขนอมวัฒนา 
- แพปลามิตรขนอม 
- แพปลาน าสุราษฎร์ 
- แพปลายิ่งเจริญ 
- แพปลาสินสิริชัย 
- แพปลาสินไทย 

หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน 

3) ปั๊มน้ ามัน  
จ านวน 2 แห่ง 

- ปั๊มน้ ามันธัญญารัตน์ 
- หจก.ออร์กัสออยล์ 

หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 

4) อู่ต่อเรือ / คานเรือ 
จ านวน 3 แห่ง 

- อู่เรือสถิตย์ชัย 
- อู่เรือโกทอง 
- อู่เรือพรรณราย 

หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 

5) ร้านค้าสะดวกซื้อ 
จ านวน 6 แห่ง 

- ซันนี่แฟร์ 
- บางแพงมินิมาร์ท 
- แฟมิลี่ 
- ออร่าซุปเปอร์มาเก็ต 
- ขนอมมาร์ท ปากน้ า 
- กิตติมาภัณฑ์ 

หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) หน่วยธุรกิจที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

ประเภทหน่วยธุรกิจ ชื่อหน่วยธุรกิจ สถานที่ตั้ง 
6) หอพัก / อพาร์ตเม้นท์ 
จ านวน 8 แห่ง 

- หอพักหญิงวาสนา 
- หอพักหญิงจามรีย์ 
- หอพักธวัชชัย 
- หอพักภริกา 
- หอพักหญิงนิตยพรรณ 
- หอพักมณี 
- สินสิริชัยอพาร์ตเม้นท์ 
- สินสุขแมนชั่น 

หมู่ที ่4 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่4 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่4 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่4 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่7 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่7 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 

7) อุตสาหกรรมขนาด
ย่อม จ านวน 3 แห่ง 

- โรงแปรรูปสัตว์น้ าของแพสินไทย 
- โรงอิฐไร่สวัสดิ์ 
- โรงแปรรูปสัตว์น้ าของแพยิ่งเจริญ 

หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่7 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่8 ต าบลท้องเนียน 

8) บ้านพัก / บังกะโล 
จ านวน 3 แห่ง 

- อนาวิลลาตังเกรีสอร์ท 
- แขวงเภารีสอร์ท 
 

หมู่ที ่1 ต าบลท้องเนียน
หมู่ที ่2 ต าบลท้องเนียน 

 

2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 

1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล (ต าบลท้องเนียน ต าบล 
ขนอมและต าบลควนทอง) ในส่วนต าบลท้องเนียนอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 4 และ 7 ตามแนวคลองขนอม 
ยังมีสภาพสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าธรรมชาติอาศัยอยู่มากมาย เหมาะในการใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ อยู่ระหว่างการส ารวจเพ่ือประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเขาแหลมทาบ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 เคยถูกบุกรุกท าลายเพ่ือท านา
กุ้ง ในปัจจุบันได้รับการฟ้ืนฟูดูแลรักษาอย่างดี กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ รอการประกาศเป็น         
เขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม- หมู่เกาะทะเลใต้ 

3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาออก เขาท้องโหนดและเขาไชยสน เป็นป่าดงดิบที่ยังสมบูรณ์อยู่ 
รอการประกาศเป็นเขตอุทยานฯ  

4. ชายหาด ประกอบด้วย หาดปากน้ า หาดแขวงเภา อ่าวท้องชิง อ่าวท้องโหนด อ่าวดินสอ 
อ่าวท้องเนียน อ่าวหลักซอและอ่าวเตล็ด เป็นพ้ืนที่ส าคัญทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ
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ประมงชายฝั่งที่ส าคัญ หน่วยงานภาครัฐก าลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่น อ าเภอ
และจังหวัดนครศรีธรรมราช    

 

  
 

ภาพที่ 2.2  การกระจายของแหล่งท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน  
ที่มา : Thaiza, 2010 

 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 ทฤษฎีการกระจายรายได้ 
 

David Ricardo (อ้างถึงในบุญธรรม ราชรักษ์, 2548, หน้า 22) ได้กล่าวไว้ว่า ผลผลิตของ
โลกสามารถแบ่งออกได้เป็น ค่าเช่า ก าไรและค่าจ้าง แนวคิดดังกล่าวท าให้เกิดความสนใจศึกษาการ
กระจายรายได้ของกลุ่มปัจจัยการผลิตตามหน้าที่การผลิต (functional distribution of income) 
ต่อมาเม่ือโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น รายได้ตามหน้าที่ในการผลิตมีความซับซ้อน
มากขึ้น การกระจายรายได้ตามหน้าที่การผลิตจึงได้ลดความส าคัญลง เนื่องจากมีเรื่องการกระจาย
รายได้อีกประเภทหนึ่งเข้ามาแทนที่คือการกระจายรายได้ระหว่างบุคคล  (personal income 
distribution) หรือ การกระจายรายได้ตามขนาดชั้นของผู้มีรายได้ (distribution of income by 
size)  
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การกระจายรายได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1) การกระจายรายได้สัมบูรณ์ (absolute distribution) หมายถึง การค านวณหา

ระดับรายได้ที่เพียงพอที่จะซื้อหาอาหารเพ่ือด ารงชีพขั้นต่ าเรียกว่า ระดับความยากจน หรือเส้นความ
ยากจน (poverty line) และหาจ านวนประชากรที่มีระดับรายได้ต่ ากว่าและสูงกว่าเส้นความยากจน 
ถ้าสัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงเมื่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร
สูงขึ้น กล่าวได้ว่า การกระจายรายได้สัมบูรณ์ของประเทศดีข้ึน 

2) การกระจายรายได้สัมพันธ์ (relative distribution) หมายถึงความแตกต่างของ
ระดับรายได้ที่ประชากรแต่ละคน หรือแต่ละครัวเรือนในสังคมได้รับ ถ้าระดับรายได้ดังกล่าวมี     
ความแตกต่างกันมาก แสดงว่า มีความไม่เท่าเทียมกันของรายได้มาก ถ้าทุกคนหรือทุกครัวเรือนมี
ระดับรายได้เท่ากัน แสดงว่า มีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าในสังคมมีผู้มีรายได้เพียงคนเดียว
หรือครอบครัวเดียว ในขณะที่คนอ่ืนๆ หรือครอบครัวอ่ืนไม่มีรายได้เลย แสดงว่า มีความไม่เท่าเทียม
กันอย่างสมบูรณ์ 

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ เรียก การกระจายรายได้สัมบูรณ์ (absolute distribution)  
ว่าระดับความยากจน และเรียกการกระจายรายได้สัมพันธ์ว่า (relative distribution) ความเหลื่อม
ล้ าในการกระจายรายได้หรือ ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ การกระจายรายได้สัมพันธ์สามารถแยก
พิจารณาเป็น 2 แบบ ดังนี้คือ (ไข่มุข บุญส่ง, 2550) 

1. การกระจายรายได้ตามหน้าที่การผลิต (functional distribution of income) 
เป็นการแบ่งรายได้ตามเจ้าของปัจจัยการผลิต คือ ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของทุนและเจ้าของ
แรงงาน แต่ในปัจจุบันความหมายของปัจจัยทุนกว้างและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในการแบ่ง
รายได้ตามหน้าที่การผลิต จึงมีการปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากขึ้นโดยแบ่งเป็น
รายได้ที่เกิดจากค่าจ้างและเงินเดือน ทรัพย์สินและการจัดการการค้า เงินโอน เป็นต้น และเนื่องจากมี
ข้อสมมติว่า ปัจจัยการผลิตทั้งหมดไม่แตกต่างกัน ดั้งนั้นในเวลาต่อมา นักเศรษฐศาสตร์จึงให้
ความส าคัญกับการกระจายรายได้ตามขนาด มากกว่าการกระจายรายได้ตามหน้าที่การผลิต 

2. การกระจายรายได้ตามขนาด (size distribution of income) หรือการกระจาย
รายได้ส่วนบุคคล (personal distribution of income) หมายถึงการกระจายรายได้ของประชากร 
ผู้มีรายได้ในกลุ่มรายได้ต่าง ๆ เรียงตามขนาดรายได้การกระจายรายได้ตามขนาดสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก อธิบายว่าการกระจายรายได้เป็นกระบวนการที่เกิดจากความ 
ไม่แน่นอน (stochastic process) และประเภทที่สอง อธิบายถึงการกระจายรายได้ในความหมายของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากร เช่น ความแตกต่างระหว่างเพศ อายุอาชีพ การศึกษา 
ภูมิภาค และ การกระจายความมั่งค่ัง เป็นต้น    
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การวัดการกระจายรายได้  
วีณา เทพช่วยสุข (2539, 25-29) แยกการวัดการกระจายรายได ้ดังนี้ 

 1) การวัดตามขนาดของรายได้ 
วิธีการจัดการท าได้โดยการจัดระดับรายได้เป็นชั้นจากน้อยไปมาก แล้วดูว่าแต่ละ

ชั้นรายได้มีครัวเรือนอยู่เท่าไหร่และครัวเรือนกลุ่มนี้มีรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมด 
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะแสดงให้เห็นขนาดความเหลื่อมล้ าของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชากรได้ชัดเจน  

2) การวัดโดยใช้เส้นลอเรนซ์ (Lorenz curve) 
การวัดการกระจายรายได้ ซึ่งท าโดยการจัดระดับชั้นรายได้เป็นชั้นๆ เพ่ือพิจารณา

ว่ามีจ านวนครัวเรือนในชั้นรายได้ต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันเพียงใด แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปเขียน
แผนภาพ เรียกว่า “เส้นโค้งลอเรนซ์”  

 

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงการกระจายรายได้ด้วยวิธีเส้นโค้งลอเรนซ์ (Lorenz curve) 
ที่มา : Wilson (2002) 
 

เมื่อพิจารณาจากภาพจะเห็นได้ว่ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งลากเชื่อมระหว่างจุดที่มี  ร้อย
ละความถี่สะสมของจ านวนครัวเรือนและของรายได้เป็นศูนย์ (จุดก าเนิด) กับจุดที่มีร้อยละความถี่
สะสมของจ านวนครัวเรือนและรายได้เป็นร้อย มีลักษณะเป็นเส้นตรง 45 องศา เส้นตรงดังกล่าว
เรียกว่า “เส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์ (Egalitarian line)” ดังนั้น หากเส้นโค้งลอเรนซ์ห่างออกจาก
เส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์มากเท่าใด ความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้จะมีมากขึ้น
เท่านั้น  



18 
 

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถท าการวัดค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค(Gini 
Coefficient) เพ่ือใช้เป็นดัชนีวัดการกระจายรายได้ โดยก าหนดพ้ืนที่ระหว่างเส้นความเท่าเทียมกัน
สมบูรณ์และเส้นโค้งลอเรนซ์เป็น A และพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งลอเรนซ์เป็น B ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์จินี่
เท่ากับ A/(A+B) หากเส้นโค้งลอเรนซ์ห่างจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์มาก (A มีค่ามาก) ท าให้
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่ามากเช่นกัน นั่นคือ การกระจายรายได้มีความไม่เท่าเทียมกันมากนั่นเอง ในทาง
กลับกัน หากเส้นโค้งลอเรนซ์ห่างจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์น้อย (A มีค่าน้อย) ท าให้ค่า 
สัมประสิทธิ์จินี่มีค่าน้อย แสดงว่าการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันสูง  

ค่าสัมประสิทธิ์จินี่สามารถหาได้โดยตรงจากสมการ ดังนี้ Fei and Kuo (อ้างใน      
เดชรัตน์ สุขก าเนิด, 2534) 

Gy = (2 / n)Uy – (n+1) / n 
ก าหนดให้  
Uy = 1(y1) + 2(y2) + ...+n(yn) 

  y  = (y1,y2,…,yn) 
   = (Y1 / SY, Y2 / SY,…,Yn / SY) 

โดยที่   
Gy = ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ 

  Uy = ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของล าดับสัดส่วนรายได้ครัวเรือน 
  yn = สัดส่วนรายได้ของแต่ละครัวเรือนต่อรายได้ของครัวเรือนทั้งหมด 
  Yn = รายได้ของแต่ละครัวเรือน 
  SY = รายได้ของครัวเรือนทั้งหมด 
  n = จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  
  และ Y1≤Y2≤…≤Yn 

ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์จินี่จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม หากค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมอย่างมาก         
(รัชนี ชัยยาภรณ์, 2544 : 20-24)   

จากแนวทางในการศึกษาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ที่ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากงานวิจัยของนักวิชาการชาวไทย อาทิ นฤมล นพรัตน์ (2530) จิระ บุรีค า (2545) 
ไข่มุข บุญส่ง (2550) รวมถึงหน่วยงานของรัฐ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2543) หรือส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ของ
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาการกระจายรายได้ของบุคคลหรือครัวเรือน และจากการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมกันของธนาคารโลก พ.ศ. 2547 ได้ศึกษาเปรียบเทียบความไม่เท่าเทียม
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กันในแต่ละประเทศพบว่า กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้วจะมีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่อยู่ระหว่าง 0.30-0.40 
หมายความว่ามีความไม่เท่าเทียมกันต่ า ส่วนในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่จะมี
ค่าประมาณ 0.50 หรือ 0.60 ขึ้นไป หมายความว่ามีความไม่เท่าเทียมกันสูง (ไข่มุข บุญส่ง, 2550)   

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยขอสรุปแนวคิดเพ่ือ
ใช้อภิปรายผลในงานวิจัยนี้ว่า ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าต่ ากว่า 0.40 หมายความว่า มีการกระจาย
รายได้ไม่เท่าเทียมกันต่ า หากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.50 หมายความว่า มีการ
กระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันปานกลาง และหากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่ามากกว่า 0.50 หมายความว่า 
มีการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันสูง  

 
2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ฉัตรศิร ิปิยะพิมลสิทธิ์ (2548, 1-27) กล่าวว่าในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายจะเป็นการ
วิเคราะห์กับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (Y) โดยมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท านาย (X) เพียงตัว
เดียว อย่างไรก็ตาม ในบางปรากฏการณ์ที่ต้องอธิบายหรือท านายทางสังคมศาสตร์ หากใช้ตัวแปร
อิสระเพียงตัวเดียวจะมีข้อจ ากัดในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งโดยมากจะมีความซับซ้อน     
การใช้ตัวแปรท านายเพียงตัวเดียวจะไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะอธิบายตัวแปรเกณฑ์ได้  ในกรณีที่จะ
พยายามอธิบายสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีตัวแปร
ท านายมากกว่า 1 ตัว ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื่อมีตัวแปรท านายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น
ไปใช้ในการท านายตัวแปรเกณฑ์ ซึ่งโดยปกติตัวแปรท านายหรือตัวแปรอิสระจะใช้สัญลักษณ์ X และ
ตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตามจะใช้สัญลักษณ์ Y  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คือ ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท านายหลายตัวกับตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว  

การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ สามารถตอบค าถามท่ีส าคัญ 3 ข้อ คือ 
(1) ตัวแปรอิสระท้ังหมดมีส่วนส าคัญในการใช้ท านาย Y ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(2) การเพ่ิมตัวแปรอิสระที่สนใจเข้าไปในตัวแบบอีก 1 ตัว มีส่วนส าคัญในการใช้ท านาย Y ได้

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
(3) การเพ่ิมตัวแปรอิสระที่สนใจเข้าไปในตัวแบบอีก 1 ชุด มีส่วนส าคัญในการใช้ท านาย Y ได้

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
สมประสงค์ เสนารัตน์ (2553, 6-7) กล่าวถึงวิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าสู่สมการ

ถดถอยว่ามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น  
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1. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Regression)  
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกออก (Remove Regression)  
3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเดินหน้า (Forward Regression)  
4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบถอยหลัง (Backward Regression)  
5. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression)  
วิธีที่มักจะน ามาใช้กัน คือ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Regression) 

และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) โดยที่ทั้งสองวิธี 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์  คือ วิธีการ 
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ ผู้ใช้สามารถเลือกตัวแปรท านายเข้าสู่สมการได้เอง ส่วนการ 
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) น าเสนอสมการตัวแปรพยากรณ์ที่ดี
ที่สุดเพื่อน าไปใช้ในการท านาย  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression Model) มีดังนี ้
1. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น  
2. ค านวณค่า rxy ของตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์  
3. คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปรเกณฑ์เข้าสมการ และ ค านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
4. ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ว่าตัวแปรพยากรณ์ที่เข้าในสมการ

ยังคงอยู่ในสมการต่อไปได้หรือไม่ด้วยสถิติ F  

5. หาค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ (b) หรือ β หรือทั้งสองอย่าง เพ่ือน ามาใช้
ในการเขียนสมการพยากรณ์ และเปรียบเทียบว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ดีกว่า  

6. ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรพยากรณ์สามารถ
พยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม ่ด้วยสถิติ t  

7. ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์ที่เข้าสมการ (SEb) และ
ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest)  

8. คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรเกณฑ์รองลงมาเข้าสมการและท า
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง (R2 change) ด้วยสถิติ F ถ้า R2 change ไม่มี
นัยส าคัญก็แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ไม่สามารถอยู่ในสมการพยากรณ์ได้ แต่ถ้ามีนัยส าคัญก็ด าเนินการ
ตามข้อ 4, 5, 6 และ 7 และด าเนินการต่อไปจนกว่าจะไม่มีตัวแปรพยากรณ์ใดเข้าในสมการ  

จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุข้างต้น ผู้ศึกษาตัดสินใจใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี



21 
 

ความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
2.2.3 ทฤษฏีตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว (Tourism Multiplier) 

พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2550) กล่าวว่า การประเมินว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่และเม็ดเงินที่พ้ืนที่นั้นได้รับจากการท่องเที่ยวจะส่งผล
กระทบในลักษณะใดต่อประชาชนในสังคมนั้น ตัวแปรส าคัญที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ก็คือ ภาครัฐ
จะต้องค านวณหาตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว (Tourism Multiplier) และน าตัวคูณทวีนั้นมาหา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ในจุดเริ่มต้นภาครัฐจะต้องเริ่มจากการออกแบบสอบถามและเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในพื้นที่นั้นต่อคน 
2) รายได้ทางตรง (Direct Revenue) ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก 

ร้านอาหาร ร้านขายของช าร่วย การขนส่งเดินทาง เท่ากับเท่าไร 
3) รายได้ทางตรงที่ธุรกิจได้รับจากการท่องเที่ยวนั้นได้เปลี่ยนเป็นก าไรของธุรกิจและรายได้

ของคนในพื้นที่นั้นอย่างไร 
4) การท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นได้สร้างงาน (Job Creation) ให้กับคนในพื้นที่กี่งานและ

มีงานอะไรบ้าง 
หลังจากได้ค าตอบข้างต้นแล้ว ผู้วางนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวสามารถน ามาค านวณหา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือประโยชน์ในรูปของตัวเงิน ทีใ่นแต่ละชุมชนจะได้รับจากการท่องเที่ยวได้  
ตัวอย่างเช่น สมมติเกาะแห่งหนึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละ 100 คน   

โดยจากการส ารวจพบว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 500 บาท 
ก าหนดให้เกาะแห่งนี้เปิดให้ท่องเที่ยวเพียงแค่ 200 วันต่อปี ดังนั้นเราสามารถค านวณหาเม็ดเงินที่
เกาะแห่งนี้จะได้รับจากการท่องเที่ยวเท่ากับ 100 x 500 x 200 = 10 ล้านบาทต่อปี จากการ
ประมาณการยังพบว่าประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดของเกาะจะไหลออก (Leak-Out) ไป
นอกเกาะ เช่นการที่เกาะต้องสั่งซื้ออาหาร หรือวัตถุดิบต่างๆ และสาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น น้ า 
ไฟฟ้า) จากภายนอกเกาะ ดังนั้นเม็ดเงินที่ได้จากการท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งจะต้องไหลออกนอกเกาะ    
ซึ่งเม็ดเงินจ านวนนี้จะไม่นับว่าเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว  ในขณะที่รายได้ทางตรง (Direct 
Revenue) ที่เกาะจะได้รับจะมีค่าเท่ากับ 0.7 x 10 ล้านบาท = 7 ล้านบาท ซึ่งท าให้เกิดการจ้างงาน
ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 20 งาน 
 นอกจากนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เกาะได้รับจ านวน 7 ล้านบาทนั้นจ าต้องมาค านวณหา
ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) ซึ่งจะตกอยู่ในรูปของรายได้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 



22 
 

(เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านค้าต่างๆ) นั้น ก าหนดให้รายได้ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ       
400,000 บาท แต่ทว่า ในการที่จะผลิตสินค้าและบริหารของการท่องเที่ยวได้นั้น ภาคธุรกิจจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในรูปของการซื้อปัจจัยการผลิต (เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างงานแรงงาน) ซึ่งเป็น
รายได้ของปัจจัยการผลิตที่แรงงานหรือเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับ เราเรียกผลกระทบในด้านนี้ว่า “ผลกระทบที่ถูกท าให้เกิดขึ้น” (Induced 
Effect) ในกรณีนี้ ก าหนดให้รายได้ที่ครัวเรือนได้รับจากการท างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีค่า
เท่ากับ 200,000 บาท ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวสามารถค านวณหาตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว 
(Tourism Multiplier) ได้ตามสูตรดังต่อไปนี้ 
 

ตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว = (Direct Revenue + Indirect Revenue + Induced  
     Effect)/Direct Revenue  
  = (700,000 + 400,000 + 200,000)/700,000 = 1.86 

 
จากตัวคูณทวีที่ได้สามารถอธิบายได้ว่า “รายได้ 1 บาทที่เกาะได้รับจากนักท่องเที่ยวนั้นจะ

สร้างรายได้ให้กับเกาะเป็นจ านวนเท่ากับ 1.86 บาท ดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ในเกาะนี้จะมีค่าเท่ากับ  
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว = จ านวนนักท่องเที่ยวต่อปี x ค่าใช้จ่ายต่อหัว x  
ตัวคูณทวี 

              = 10 ล้านบาท x 1.86 = 18.6 ล้านบาท 
 

ดังนั้นถ้าตัวคูณทวีของการท่องเที่ยวมีค่าที่สูง ประกอบกับการที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเข้มข้น (Labor-Intensive) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชุมชนนั้นจะได้รับ
จากการท่องเที่ยวนั้นไม่เฉพาะเพียงแต่จะมีค่าที่สูงแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นภาคการผลิตที่สร้าง
งานและสร้างรายได้แก่แรงงานในภาคการผลิตนั้นด้วยเช่นกัน (โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะที่มีฐานะ
ยากกจน) อย่างไรก็ตาม การค านวณหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวข้างต้นเป็นเพียงแค่
พยายามหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินเท่านั้น (Monetary Benefit) แต่ภาครัฐควรจะเริ่มให้ความ
สนใจแก่ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-Monetary Benefit) ด้วยไม่ว่าจะเป็น 
การท่องเที่ยวในเชิงเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) หรือการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรที่เน้นการรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการที่ภาครัฐค านึงถึงทั้งผลประโยชน์ที่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินและ
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ผลประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินนั้นจะท าให้ภาครัฐด าเนินนโยบายส าหรับการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม   

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ไดมุ้่งเน้นที่จะศึกษาตัวคูณทวีของการท่องเที่ยวในส่วนของรายได้ 
ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแต่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาตัวคูณทวีของการท่องเที่ยวในมุมที่ว่าการท่องเที่ยวที่
เกิดข้ึนในพืน้ที่นั้นได้สร้างงาน (Job Creation) ให้กับคนในพื้นท่ีกี่งานและมีงานอะไรบ้าง 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ตัวคูณทวีของการท่องเที่ยว  
ที่มา : Barcelona Field Studies Centre (2011)  
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2.2.4  ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้น เพ่ือให้เศรษฐกิจของชาติมี    
ความเจริญรุ่งเรือง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจในระดับล่างคือเศรษฐกิจในชุมชนชนบท
ด้วย เศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมรับประโยชน์ บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่หรือ
สามารถจัดหามาได้ตามศักยภาพ (เศรษฐกิจชุมชน, 2548) 
 อย่างไรก็ตามหากจะมองถึงเศรษฐกิจชุมชนก็สามารถมองได้จากเศรษฐกิจของครัวเรือน
ทั้งหลายที่อยู่ในแต่ละชุมชน หากเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยส่วนรวมดีขึ้นก็สามารถกล่าวได้ว่า
เศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆดีขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยส่วนรวมแย่ลงก็
สามารถกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆแย่ลงตามไปด้วย ดังนั้นหากเศรษฐกิจของแต่ละชุมชน
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงก็จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศได้รับ       
การพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้นในสังคม แต่ถ้าหาก    
การพัฒนาเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะในชุมชนเมือง หรือชุมชนขนาดใหญ่เท่านั้น ในขณะ       
ที่ชุมชนในชนบทขาดการเอาใจใส่ เหลียวแลจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาต่างๆใน
ชุมชนย่อมเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการอพยพของแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง 
ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองหลวง ปัญหาอาชญากรรม    
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2554) 

ส่วนการพัฒนาท้องถิ่นหรือการพัฒนาชนบท เป็นการพัฒนาแบบผสมผสานเป็นการพัฒนา  
ที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างพร้อมกัน เป็นการหายุทธวิธีปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในชนบทหรือท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงกระจายการพัฒนาไปสู่กลุ่มคนที่
ยากจนที่สุดซึ่งอยู่ในชนบท อาจจะเป็นการเร่งเพ่ิมความสามารถในการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ       
ในการผลิต เพ่ิมการจ้างงาน โดยมีเป้าหมายคือการลดความยากจน ลดช่องว่างของรายได้ตลอด    
จนปรับปรุงคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพ ป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และปัญหามลพิษ ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้คนชนบทได้รับโอกาสเข้ามา      
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้คนส่วนใหญ่สามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้ โดยท้องถิ่นเป็นผู้จัดการทรัพยากรของตัวเองตลอดจนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเท่าที่จะท าได้ เช่น จะต้องมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการของรัฐไปสู่
ท้องถิ่น (ชัยวุฒิ  ชัยพันธุ์, 2544) เพ่ือให้ประเทศเติบโตไปพร้อมกับการกระจายความเจริญที่เป็นธรรม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 (2540-2544)  เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านส าคัญที่สุด
ช่วงหนึ่งของประเทศไทยที่ต้องเร่งรัดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม มุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้หลุด
พ้นจากภาวะวิกฤต  พร้อมทั้ งวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มี             
ความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นระบบเศรษฐกิจชุมชน เน้นการพัฒนาคน เน้นการพ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง เน้น
การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เป็นการพัฒนาจากล่างสู่บน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ดี ( ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2554) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและน าไปสูการพัฒนาที่สมดุล การพัฒนาที่มีคุณภาพ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้เข้าสู่สมดุลและยั่งยืน เป็น
การพัฒนาที่ประสานเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูลกันและกัน น าไปสู่เป้าหมายระยะยาวใน
การกระจายโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เท่าเทียมกันตามศักยภาพในทุกพ้ืนที่  โดยที่ยึดคนใน
พ้ืนที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ที่อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนทั้งใน
ชนบทและเมืองเป็นพ้ืนฐาน ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีพลังเพ่ิมขีดความสามารถด้วยตนเอง และ
พ่ึงตนเองได ้รวมทั้งใช้ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ สร้างเศรษฐกิจพออยู่พอกินเป็นภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ขณะเดียวกันต้องมี
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชนบทและเมืองที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยล าดับ (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 
2554)   

 เศรษฐกิจชุมชน จึงหมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในด้านการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น  คือ ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์  บนรากฐานความสามารถที่มีอยู่จากการใช้ทุนของชุมชน ลักษณะส าคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด   
ซึ่งศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก และเอ็นจีโอทั้งหลายที่มีแนวคิดแบบ
เศรษฐกิจชุมชน (กรมการปกครอง, 2540ก, 25) เห็นว่า เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญคือ 
ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด หลักการอีกข้อ
หนึ่งของเศรษฐกิจชุมชน คือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจฝังตัวอยู่ใน
สังคมและวัฒนธรรม ผู้ที่เชื่อในเศรษฐกิจชุมชนเชื่อว่าครอบครัวและชุมชน มีพลังและสามารถรักษา
ระบบของตัวเองไว้ได้ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตได้และพัฒนาได้  
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2.2.5 ทฤษฎีการรับรู้  
Robbins (2003, 124) กล่าวว่า การรับรู้ (perceptions) หมายถึง กระบวนการที่ปัจเจก

บุคคลจัดระบบหรือตีความสิ่งที่ประสาทสัมผัสได้ เพ่ือให้ความหมายกับสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้น ๆ 
ส่วน Wagner and Hollenbeck (2005, 72) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลเลือก 
(select) จัดการ (organize) เก็บ (store) และรับ (retrieve) ข้อมูล  

ขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู้คือ ความสนใจเอาใจใส่ (attention) เป็นขั้นตอนที่ข้อมูล
ทั้งหมดถูกกรอง ดังนั้น จะมีบางส่วนผ่านเข้ามาในระบบ ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะ
เนื่องจากข้อมูลใดที่ไม่ได้ผ่านการกรอง ก็จะไม่ได้ถูกน าเข้ามาสู่การตัดสินใจ แม้ว่าข้อมูลที่ผ่านการ
กรองในขั้นตอนแรกแล้ว แต่ข้อมูลที่เข้ามายังมีจ านวนมหาศาล ดังนั้น ขั้นตอนของการจัดการ 
(organization) จะท าหน้าที่จัดการกับข้อมูลจ านวนมหาศาลและสลับซับซ้อนให้มีความง่ายขึ้น 
ภายหลังที่ข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดการให้ง่ายขึ้นข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกจัดเก็บ (store) และดึงข้อมูลออกมา
ใช้ ซึ่งในบางครั้งข้อมูลบางส่วนอาจมีการสูญหายไปบ้างในกระบวนการจัดเก็บและการดึงข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
      การรับรู้ (perception) 
 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการรับรู้  
ที่มา : J.A.Wagner and J.R.Hollenbeck (2005) 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิมลพรรณ ลาภยงยศ (2541) ศึกษาเรื่อง การกระจายรายได้ที่ เกิดจากการท่องเที่ยว        
สู่ท้องถิ่น กรณีศึกษาเกาะช้าง กิ่งอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
กระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของประชาชน  
ในเกาะช้าง วิธีการศึกษาใช้สัมประสิทธิ์ของจินี่อธิบายการกระจายรายได้ และใช้สมการถดถอยแบบ       
โลจิสติกอธิบายปัจจัยที่ก าหนดการกระจายรายได้  โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง           
118 ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวนและการท าประมง 
ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ต าบลเกาะช้าง โดยประกอบอาชีพ

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

ความสนใจ 
(Attention) 

การจัดการ 
(Organization) 

การระลึกได้ 
(Recall) 
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ขนส่ง  ร้านขายของ ธุรกิจที่พัก ร้านขายอาหารและบริการบันเทิง ตามล าดับ การวัดการกระจาย
รายได้โดยสัมประสิทธิ์จินี่พบว่า รายได้โดยรวมและรายได้จากการท่องเที่ยวมีการกระจายตัวแบบ    
ไม่เป็นธรรม คือ กระจุกตัวในหมู่บ้านบางแห่งโดยเฉพาะกรณีรายได้จากการท่องเที่ยวจะกระจุกตัว   
อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์โดยอาศัยสมการถดถอยแบบโลจิสติก พบว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวมี 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตัวแปรหุ่นแสดงว่าหัวหน้าครัวเรือน      
ท าหน้าที่เป็นเจ้าของกิจการในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและตัวแปรหุ่นที่แสดงว่า    
มีสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพธุรกิจขนส่ง และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้
นอกจากการท่องเที่ยวมี 4 ตัวแปร คือ เพศของหัวหน้าครัวเรือน  ตัวแปรหุ่นแสดงการศึกษาของ
หัวหน้าครัวเรือนระดับมัธยมศึกษา ตัวแปรหุ่นแสดงการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนระดับอุดมศึกษา
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

อินทนน เบญจกุล (2541) ศึกษาเรื่อง การกระจายรายได้ของครัวเรือนเขตชนบทในจังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผลการพัฒนาชนบทตามโครงการของส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท จังหวัดนครราชสีมา เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ในปี พ.ศ. 2524       
2535 และ 2537 ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด ผลการศึกษาพบว่า ผลของการพัฒนาชนบท     
ตามโครงการของส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดนครราชสีมา ท าให้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์  แต่ผลการวิเคราะห์             
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเขตชนบท 
พบว่า ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที่เขตชนบท พบว่า ความเหลื่อมล้ าทางด้านการกระจายรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง
ระยะเวลาที่ศึกษาในปี พ.ศ. 2524 2535 และ 2537 

ศิรินธร เอ๊ียบศิริเมธี (2545) ศึกษาเรื่อง การกระจายรายได้ของครัวเรือนในระดับจังหวัดของ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 และ ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส ารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน            
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี่วัดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้           
ผลการศึกษาพบว่า การกระจายรายได้ในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจ หมายความว่า ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นลดลง 
เมื่อพิจารณาการกระจายรายได้โดยใช้ค่าสัมปสิทธิ์จินี่เป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้เป็นภาคที่มีการ
กระจายรายได้ที่ทั่วถึงทั้งก่อนและหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มี
พัฒนาการในการกระจายรายได้ที่ดีข้ึน  
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ปรทัตต์ ศรีหาทน (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ก าหนดความแตกต่างกันของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย พ.ศ. 2543 โดยก าหนดปัจจัยหลัก 3 ประการในการวิเคราะห์            
หาความสัมพันธ์ ได้แก่ ขนาดของครัวเรือน อาชีพ และภูมิประเทศ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา
ร่วมกับวิเคราะห์การกระจายรายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จินี่  โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการส ารวจภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ในภาคกลางขนาด
ของครัวเรือนมีผลต่อระดับค่าใช้จ่ายมาก ส่วนภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยขนาดของครัวเรือนมีผลต่อ
ขนาดของรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนน้อย ด้านอาชีพของครัวเรือนพบว่าภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคใต้ มีค่าความสัมพันธ์ของอาชีพกับรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาค   
ที่อาชีพมีผลต่อระดับของรายได้มากกว่าทุกๆ ภาค ส่วนผลของอาชีพที่มีต่อค่าใช้จ่ายนั้นมีค่าน้อย      
ในทุกๆ ภาค ค่าสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศกับรายได้และค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันมาก
นักในแต่ละภูมิภาคและค่าความสัมพันธ์ของรายได้กับค่าใช้จ่ายในทุกภาคมีค่าความสัมพันธ์ที่ต่ ากว่า 
50 เปอร์เซ็น แสดงว่ารายได้สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายน้อย การวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์จินี่ในปี         
พ.ศ. 2539 ครัวเรือนทุกภาคมีการกระจายรายได้ที่ต่างกันมาก โดยการกระจายรายได้ในภาคกลาง 
ภาคใต้และภาคเหนือ  มีการกระจายรายได้ที่ เท่าเทียมกันกว่าการกระจายรายได้ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ขวัญใจ ศรีหิรัญ (2549) ศึกษาเรื่อง การกระจายรายได้ของครัวเรือนในจังหวัดบุรีรัมย์ใน    
ปี พ.ศ. 2543 2545 และ 2547 โดยแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 3 เขต คือ เขตจังหวัด เขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์จินี่วัดความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ตามชั้น   
ของรายจ่าย (inequality on expendition side) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างครัวเรือนของจังหวัด
บุรีรัมย์ ในชั้นของรายได้ต่างๆตามประเภทของชุมชน คือ เขตจังหวัด เขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล ผลการศึกษาพบว่า การกระจายรายได้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2543 2545 และ 2547     
มีค่าสัมประสิทธิ์จินี่เพ่ิมขึ้นทั้งในเขตจังหวัด เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แสดงว่าความไม่เท่า
เทียมกันในการกระจายรายได้มีสูงขึ้น ส าหรับการพิจารณาในแต่ละปี ได้แก่ ปี พ.ศ.2543 2545 และ 
2547 จะเห็นได้ว่าการกระจายรายได้ของนอกเขตเทศบาลมีความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้น้อย
ที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดมีผลต่อความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ดังนั้น
การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดบุรีรัมย์ควรมุ่งเน้นไปยังโครงการที่มีผลต่อการกระจายรายได้      
ในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลเป็นหลัก 

ไข่มุข บุญส่ง (2550) ศึกษาเรื่อง การกระจายรายได้ของครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการกระจายรายได้ของครัวเรือนในช่วงปี  พ.ศ. 2541-2547 และวัดความยากจนของ
ครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
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ของครัวเรือนจังหวัดกาญจนบุรี ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2547 และข้อมูล
จากส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี  วิ เคราะห์ข้อมูลความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ด้วย             
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่และวัดความยากจนด้วยวิธีการหาค่าสัดส่วนคนจน ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือน   
ในจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวโน้มของการกระจายรายได้ที่แย่ลงตลอดช่วงปี พ.ศ. 2541-2545 โดยในปี 
พ.ศ. 2545 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าสูงที่สุด แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของรายได้มากที่สุด ในปี พ.ศ. 
2547 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าน้อยกว่าทุกปี แสดงว่าครัวเรือนมีความเท่าเทียมกันของรายได้มากขึ้น 
ส าหรับภาวะความยากจนพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีและในปี พ.ศ.2547 สัดส่วนคนจน
ลดลงเหลือร้อยละ 10.91 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงต้ังเปา้หมายไว้ไม่เกินรอ้ยละ 12 

Jitpakdee (2011) ศึกษาเรื่อง SUSTAINABILITY OF ECOTOURISM ON YAO NOI 
ISLAND, THAILAND โดยการศึกษานี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบน      
เกาะยาวน้อยโดยใช้ตัวชี้วัด 12 ตัว ที่คลอบคลุมถึงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและมิติทางสังคม             
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 178 ครัวเรือน ใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นบันได (Step-Wise Regression Model)  ในการทดสอบตัวแปรที่มีผลต่อการมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะยาวน้อย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวถึงผลกระทบที่มีต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ข้อมูลทุติยภูมิได้มาจาก
การทบทวนบทความและงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนท าให้เกิด   
การจ้างงาน รายได้และโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคนในท้องถิ่น  คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่       
ได้ประโยชน์จากการจ้างงานและมีโอกาสของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  รายได้ของ
ครัวเรือนเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรง และ
จ านวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางอ้อมมีสัดส่วนที่สูงขึ้น  การท่องเที่ยว   
เชิงนิเวศมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะ และผลจากการทดสอบตัวแปรอิสระพบว่า  
มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวที่อธิบายความสัมพันธ์การมีรายได้จากการท่องเที่ยว คือ จ านวนวันในการท างาน
ด้านการท่องเที่ยว อาชีพครูสอนด าน้ า อาชีพเจ้าของร้านอาหาร การเข้าร่วมอบรมด้านการท่องเที่ยว 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ถูกว่าจ้างให้ท างานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และระดับ
การศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน 
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2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 สมมติฐานในการศึกษา 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี จ านวน
ความถีก่ารเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวนปี
ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ 

  

 สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกับอาชีพอ่ืน 

 ระดับการรับรู้เรื่องประโยชน์ที่ครวัเรือนไดร้ับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 การกระจายรายได้ของอาชีพด้านการทอ่งเที่ยวของครัวเรือน 

1. ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน 
2. จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย/ปี 
3. จ านวนความถี่การเขา้รับการอบรมด้านการ

ท่องเที่ยว 
4. จ านวนการเป็นสมาชิกกลุม่ด้านการท่องเที่ยว 
5. อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน 
6. จ านวนปีเฉลี่ยในครัวเรือนท่ีได้รับการศึกษา 
7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
 
 

รายไดท้างด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย
ต่อปีต่อครัวเรือน  

 

แนวทางพัฒนาในการเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยว  
ของชุมชนในต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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วิธีการวิจัย 
(RESEARCH METHODOLOGY) 

 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) 
 

ประชากร (Population) 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนราษฎรที่อาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่

ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2554 จ านวน 2,378 ครัวเรือน แบ่ง
ออกเป็น 8 หมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 จ านวนครัวเรือนแยกตามหมู่บ้านในต าบลท้องเนียน 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

หมู่ 1 ท่าม่วง 490 632 691 1,323 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม 
หมู่ 2 แขวงเภา 140 196 199 395 หาดแขวงเภา, อ่าวท้องชิง 
หมู่ 3 ท้องโหนด 129 193 199 392 อ่าวท้องโหนด, อ่าวดินสอ 
หมู่ 4 ท่าจันทร์ 338 261 267 528 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม 
หมู่ 5 แหลมประทับ 86 103 125 228 อ่าวท้องเนียน 
หมู่ 6 บ้านเตล็ด 200 336 358 694 อ่าวเตล็ด 
หมู่ 7 บ่อโก-ท่า 104 196 197 393 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม 
หมู่ 8 บางแพง 891 560 583 1,143 หาดปากน้ า 

รวม 2,378 2,477 2,619 5,096  

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554   
ที่มา : เทศบาลต าบลท้องเนียน, 2554  
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กลุ่มตัวอย่าง (Samples) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ศึกษาทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน 
ดังนั้นจึงใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

 

n =       N       
                    1+N.e2 

 โดยก าหนดให้  N = ขนาดของประชากร 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
 

 จากจ านวนประชากรทั้งหมด 2,378 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลท้องเนียน, 2554 ) ก าหนดให้
มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 ซึ่งแทนค่าสูตรได้
ดังนี้  
 

    n =        2,378 
          1+2,378(0.05)2 
       = 342.405 ตัวอย่าง 
 

 ดังนั้นในการศึกษาครั้ งนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย  
342 ตัวอย่าง 
 
 เมื่อได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมดแล้ว น ามาค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากประชากร

ย่อยในแต่ละชั้นภูมิ โดยวิธีสัดส่วนที่เหมาะสม (Proportional Allocation) ตามจ านวนหมู่บ้าน      

8 หมู่บ้าน ซึ่งเมื่อรวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากทุกชั้นภูมิเข้าด้วยกันจะเท่ากับขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้พอดี มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-2 จ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน 
 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน (หลัง) สัดส่วน (%) จ านวนตัวอย่าง (หลัง) 

หมู่ 1 ท่าม่วง 490 20.46 70 
หมู่ 2 แขวงเภา 140 5.85 20 
หมู่ 3 ท้องโหนด 129 5.56 19 
หมู่ 4 ท่าจันทร์ 338 14.33 49 
หมู่ 5 แหลมประทับ 86 3.51 12 
หมู่ 6 บ้านเตล็ด 200 8.48 29 
หมู่ 7 บ่อโก-ท่า 104 4.39 15 
หมู่ 8 บางแพง 891 37.42 128 

รวมทั้งสิ้น 2378 100.00 342 
 

ที่มา : มาจากการค านวณ 
 
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) เพ่ือเลือกครัวเรือนจากบัญชี

บ้านเลขที่ทั้งหมดในต าบลท้องเนียนที่ได้มีการเรียงล าดับอย่างเป็นระบบ โดยการเลือกครัวเรือนแรก

แบบสุ่มจากหน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ k และจะเลือกครัวเรือนต่อๆไปทุก k หน่วยจนครบ n หน่วยตาม

ต้องการ ซ่ึงถ้าหากว่าครัวเรือนล าดับถัดไปไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ก็จะใช้ครัวเรือนล าดับถัดไป

แทนจนได้ตัวอย่างครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรค านวณคือ 

 

ช่วงสุ่ม  (k)   =   ขนาดของประชากร (N) 
                          ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) 
แทนค่าสูตร ช่วงสุ่ม =   2,378 
              342 
   = 6.95 หน่วย 
 
ดังนั้นครัวเรือนที่สุ่มเพ่ือเก็บแบบสอบถามจะมีระยะห่างระหว่างครัวเรือนแรกและครัวเรือน

ถัดไปทุกๆ 7 หน่วย 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Instrument of the Study) 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ รายได้ อาชีพที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การมีรายได้จากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ระดับความคิดเห็นเรื่องความพอใจในประโยชน์ที่
ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ของครัวเรือน รวมไปถึงเสนอแนวทางในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม รายได้และโอกาสของการมี
อาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ 2 ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช    

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบเพียงหนึ่งค าตอบ 
2. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบในตาราง 
3. ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
4.  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นค าถามให้ตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
 
 

ระดับความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าคะแนน 5 
ระดับความส าคัญมาก มีค่าคะแนน 4 
ระดับความส าคัญปานกลาง มีค่าคะแนน 3 
ระดับความส าคัญน้อย มีค่าคะแนน 2 
ระดับความส าคัญน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1 
 

 เมื่อได้ค่าคะแนนออกมาแล้วจะน ามาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถใช้สูตรในการค านวณหาความ
กว้างของอันตรภาคชั้นได้ดังนี้ 
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  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1  
  จ านวนชั้น    5 
     =  0.8 
 

ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับความส าคัญแต่ละช่วง คือ 
 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้อง ให้คะแนนและลงรหัส

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถาม ให้คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบเก่ียวกับภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้องเหมาะสม
กับกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

2) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของประชากร จ านวน 40 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีของ คอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) อ้างถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป์ (2533 : 166) ว่าแบบสอบถามที่ดี
จะต้องมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.6 ขึ้นไป จากการทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามพบว่ามี
ค่าความเชื่อม่ัน 0.96 

นอกจากใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ศึกษาได้
ใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน รวมไปถึงการใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)            
กับครัวเรือนที่มีรายได้ทางการท่องเที่ยวต่ าจ านวน 5 ครัวเรือนเมื่อเทียบกับครัวเรือนอ่ืนๆในต าบล
เดียวกัน 
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
3.3.1.1 การส ารวจ (Reconnaissance) โดยการลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับประชากรในพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเลือกและพิจารณาข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา 

3.3.1.2 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) คือ ใช้แบบสอบถามที่มีทั้งปลายเปิด
และปลายปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามคือ ต้องการทราบ
เกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รายได้ โอกาสของการมีอาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
รายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านต าบลท้องเนียน  

3.3.1.3 การสัมภาษณ์ (Key Informants Interview) สัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ที่เป็น
ผู้น าชุมชน หัวหน้ากลุ่มและองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 

3.3.1.4 กรณีศึกษา (Case study) ใช้ศึกษาครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในเชิงลึก      หา
ที่มาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากครัวเรือน 

3.3.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การทบทวนวรรณกรรม (Literature 
Review) โดยใช้วิธีการศึกษาจากบทความทางวิชาการ เอกสาร และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
การศึกษาทบทวนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเสนอ
แนวทางในการพัฒนารายได้ทางการท่องเที่ยวของต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลและการวิเคราะห์ทางสถิติต่างๆ ดังนี้ 
3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คือ 

3.4.1.1 ค่าความถ่ี (Simple frequency distribution)  
3.4.1.2 อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
3.4.1.3 ค่าเฉลี่ย (Average) 
3.4.1.4 ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation) เพ่ือใช้วัดความกระจาย 
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3.4.2 การวัดการกระจายรายได้ โดยใช้สัมปสิทธิ์จินี่ (Gini Coefficient) สูตรที่ใช้ในการ
ค านวณ  คือ  

Gy = (2 / n)Uy – (n+1) / n 
ก าหนดให้ Uy = 1(y1) + 2(y2) + ...+n(yn) 

    y  = (y1,y2,…,yn) 

     = (Y1 / SY, Y2 / SY,…,Yn / SY) 

โดยที่  Gy = ค่าสัมปสิทธิ์จินี่ 

    Uy = ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของล าดับสัดส่วนรายได้ครัวเรือน 

    yn = สัดส่วนรายได้ของแต่ละครัวเรือนต่อรายได้ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 

    Yn = รายได้ของแต่ละครัวเรือน 

    SY = รายได้ของครัวเรือนทั้งหมด 

    n = จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  

    และ Y1≤Y2≤…≤Yn 

ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าต่ ากว่า 0.40 หมายความว่า มีการกระจายรายได้ไม่

เท่าเทียมกันต่ า หากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.50 หมายความว่า มีการกระจายรายได้

ไม่เท่าเทียมกันปานกลาง และหากค่าสัมประสิทธิ์จินี่มีค่ามากกว่า 0.50 หมายความว่า มีการกระจาย

รายได้ไม่เท่าเทียมกันสูง  

3.4.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมติฐาน 
3.4.3.1 การทดสอบปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้

เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน โดยใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Stepwise Regression Model สูตรที่ใช้ในการค านวณ  คือ   

Y = b0+b1X1+b2X2+…+bnXn   
โดยที่ Y  = รายได้ทางด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน  

X = ตัวแปรต้น 
n = จ านวนตัวแปรทั้งหมด 
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3.4.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากแบบสอบถามปลายเปิด-ปิด และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
3.5 สถานที่ในการวิจัย (Location of the Study) 

สถานที่ใช้ในการศึกษา คือ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง 
ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน  

 
3.6 ระยะเวลาในการวิจัย (Research Duration) 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2554 – เมษายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ ์
(RESULTS AND DISCUSSION) 

 
 จากการศึกษาเรื่องการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวในชุมชนท้อง
เนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนในชุมชน
ท้องเนียน ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342 ครัวเรือน น ามาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
 ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน โดย
น าเสนอข้อมูลด้วยการแสดงค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentages) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

4.2 วิเคราะห์การกระจายรายได้ของอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini Coefficient)  
 4.3 วิเคราะห์การรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยน าเสนอข้อมูลด้วยการแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนและแนวทางใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
 4.5 ทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี การเข้า
รับการอบรมด้านการท่องเที่ยว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวนปีที่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน 
 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ลักษณะการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentages) และค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ได้ผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.10 และภาพท่ี 4.1 ถึงภาพที่ 4.4 
 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามภูมิล าเนาของหัวหน้า
 ครัวเรือน         

ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
คนท้องถิ่นในต าบลท้องเนียน 
ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน 

รวม 

241 
101 
342 

70.5 
29.5 
100.0 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าหัวหน้าครัวเรือนเป็นคนท้องถิ่นในต าบลท้องเนียน จ านวน 241 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และหัวหน้าครัวเรือนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน จ านวน 101 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5  
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามการศึกษาของหัวหน้า
 ครัวเรือน        

ระดับการศึกษา จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
ไม่ได้รับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

   3 
177 
 60 
 73 
 28 
   1 
342 

0.9 
51.8 
17.5 
21.3 
  8.2 
   0.3 
100.0 

  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่าหัวหน้าครัวเรือนมีวุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 177 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จ านวน 73 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ านวน 60 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
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17.5 ระดับปริญญาตรี จ านวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน           
3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และน้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8      
รวม        

  61 
169 
100 
  12 
342 

 17.8 
 49.4 
 29.2 
   3.5 
100.0 

  
 จากตารางที่ 4-3 พบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน มีจ านวน 169 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 49.4 มากที่สุด รองลงมาคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน จ านวน 100 ครัวเรือน   
คิดเป็นร้อยละ 29.2 สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จ านวน 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และน้อย
ที่สุดคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน จ านวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 
ตารางที ่4-4 ร้อยละ (Percentage) ของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในต าบล

ท้องเนียนจ าแนกตามโครงสร้างอาชีพ 

อาชีพ 
 

อาชีพหลัก อาชีพรอง จ านวนวันท างานเฉลี่ย
ของครัวเรือนต่อปี 

(วัน)  ร้อยละ ร้อยละ 
ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว : 

     

ท าสวน  25.09  1.34 242 
ประมง  17.17  0.37 275 
รับราชการ    3.65    0 286 
ธุรกิจส่วนตัว    3.41    0 360 
รวม  52.61  1.71  
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ตารางที ่4-4 (ต่อ) ร้อยละ (Percentage) ของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลท้องเนียนจ าแนกตามโครงสร้างอาชีพ 

อาชีพ อาชีพหลัก 
 

อาชีพรอง จ านวนวันท างานเฉลี่ย
ของครัวเรือนต่อปี 

 ร้อยละ  ร้อยละ (วัน) 
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยตรง : 

     

มัคคุเทศก์  0.12  0.24  83 
เรือท่องเที่ยว  0.12  6.82 107 
พนักงานโรงแรม  4.38    0 271 
รวม  4.62  7.06  
มีความคาบเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว : 

     

ค้าขาย  16.08  1.22 322 
รับจ้าง  26.67  0.97 187 
รวม  42.75  2.19  

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าอาชีพของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนท้องเนียนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ อาชีพท่ีไม่เก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาชีพที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยตรงและอาชีพที่มีความคาบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดย
อาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้น พบว่าหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพ
หลักท าสวน ร้อยละ 25.09 มากที่สุด โดยมีจ านวนวันท างานเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 242 วัน 
รองลงมาคือ อาชีพประมง ร้อยละ 17.17 มีจ านวนวันท างานเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 275 วัน อาชีพ
รับราชการ ร้อยละ 3.65 จ านวนวันท างานเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 286 วัน อาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น 
ร้านซักรีด ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ร้านเสริมสวย ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์ เป็นต้น ร้อยละ 3.41 
จ านวนวันท างานเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 360 วัน และแม่บ้าน ร้อยละ 3.29 จ านวนวันท างานเฉลี่ย
ของครัวเรือนต่อปี 288 วัน 
  อาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว พบว่า หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลักพนักงานโรงแรม ร้อยละ 4.38 มากที่สุด โดยมีจ านวนวันท างานเฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่อปี 271 วัน อาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 0.12 เท่ากับอาชีพเรือท่องเที่ยว โดยมีวันท างาน
เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 83 วัน และ 107 วันตามล าดับ และการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว



43 
 

เป็นอาชีพรอง พบว่า มีการประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยวมากท่ีสุด ร้อยละ 6.82 จ านวนวันท างานเฉลี่ย
ของครัวเรือนต่อปี 107 วัน ซึ่งมากกว่าการประกอบเป็นอาชีพหลัก และน้อยที่สุดคือ อาชีพมัคคุเทศก์ 
ร้อยละ 0.24 จ านวนวันท างานเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 83 วัน 
 อาชีพที่มีความคาบเก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว พบว่า หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกใน
ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักรับจ้าง ร้อยละ 26.67 มากที่สุด โดยมีจ านวนวันท างานเฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่อปี 187 วัน รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ร้อยละ 16.08 จ านวนวันท างานเฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่อปี 332 วัน  
 
ภาพที่ 4.1 แสดงสัดส่วนของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 52 มากที่สุด รองลงมา คือ การประกอบอาชีพที่มีความคาบ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 43 และประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยตรงร้อยละ 5 น้อยที่สุด 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกับอาชีพอ่ืนของหัวหน้าครัวเรือน 

และสมาชิกในครัวเรือน ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
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ภาพที่ 4.2 แสดงสัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน
และสมาชิกในครัวเรือน จากภาพ พบว่า การประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม ร้อยละ 95 มากที่สุด 
รองลงมา คือ อาชีพเรือท่องเที่ยว ร้อยละ 3 และ อาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 2 น้อยที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน 
 และสมาชิกในครัวเรือน ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงสัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือนและ
สมาชิกในครัวเรือน จากภาพ พบว่า อาชีพเรือท่องเที่ยว ร้อยละ 97 มากที่สุด รองลงมา คือ อาชีพ
มัคคุเทศก์ ร้อยละ 3 
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ภาพที่ 4.3 สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือน 
และสมาชิกในครัวเรือน ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 

 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามหน้าที่ของหัวหน้าครัวเรือน
 ด้านการท่องเที่ยว 

n = 342 

หน้าทีด่้านการท่องเที่ยว จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
เจ้าของกิจการ 
เจ้าของเงินทุน 
เจ้าของที่ดิน 
ลูกจ้าง 
ไม่ได้ท างานด้านการท่องเที่ยว 

25 
 1 
 1 
27 
292 

7.3 
0.3 
0.3 
7.9 

             85.4 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ท างานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 292 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.4 มากที่สุด รองลงมาคือ เป็นลูกจ้าง จ านวน 27 ครัวเรือน คิดเป็น   
ร้อยละ 7.9 เป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.3 เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน   
1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และน้อยที่สุดคือเป็นเจ้าของเงินทุน จ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 0.3 
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ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามการข้าร่วมการอบรม/
 ประชุมที่เก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยว          

การเข้าร่วม จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

ร้อยละ จ านวนครัวเรือนที่ท ากิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว  

ร้อยละ 

เคยเข้าร่วมการอบรม/ประชุม 
ไม่เคยเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

รวม 

 80 
262 
342 

23.4 
76.6 
100.0 

53 
 9 
62 

85.5 
14.5 
100.0 

  
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเคยเข้าร่วมการอบรมหรือ
ประชุมที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยว จ านวน 80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.4      
ซึ่งในจ านวนนี้มีครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมอยู่จ านวน 53 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
85.5 ของครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด และ ไม่เคยเข้าร่วมการอบรมหรือประชุม 
ที่เก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยว จ านวน 262 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ซึ่งมีจ านวน   
9 ครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้าน   
การท่องเที่ยวทั้งหมด 
 
ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่ม      
   ทางการท่องเที่ยว          

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางการ
ท่องเที่ยว 

จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด  

 

ร้อยละ จ านวนครัวเรือนที่
ท ากิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว  

ร้อยละ 

เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว 
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว 

รวม 

  28 
314 
342 

  8.2 
 91.8 
100.0 

28 
34 
62 

45.2 
54.8 
100.0 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มทางการ
ท่องเที่ยว จ านวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
โดยตรงและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวน 314 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ซึ่ง    
ในจ านวนนี้มีครัวเรือนที่ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย จ านวน 34 ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามการว่าจ้างประชากรใน
 ท้องถิ่นท างานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 

การว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท างาน 
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 

จ้าง 
ไม่จ้าง 

รวม 

  32 
310 
342 

   9.4 
 90.6 
100.0 

  

จากตารางที่ 4.8 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนได้เคยว่าจ้างประชากร    
ในท้องถิ่นท างานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และ   
ไม่เคยว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท างานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จ านวน 310 ครัวเรือน   
คิดเป็นร้อยละ 90.6 

ภาพที่ 4.4 แสดงร้อยละ (Percentage) ของกิจกรรมที่มีการว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท า
ด้านการท่องเที่ยว โดยอ้างอิงข้อมูลจากตารางที่ 4-10 พบว่า ได้มีการว่าจ้างประชากรในท้องถิ่น
ท างานด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 จ าแนกได้ดังนี้ คือ จ้างเรือท่องเที่ยวไปดูโลมา คิดเป็น    
ร้อยละ 44 มากที่สุด รองลงมา คือ จ้างคนนั่งหัวเรือเพ่ือไปดูโลมา คิดเป็นร้อยละ 31 และ           
จ้างมัคคุเทศก์น าเที่ยวในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 25 น้อยที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 กิจกรรมที่มีการว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท าด้านการท่องเที่ยว 
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ตารางที ่4.9 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและไม่ได้เกิดจากกิจกรรม
 ทางการท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน 

      รายได้เฉลี่ย 
กิจกรรม ค่าน้อย

ที่สุด 
(Min) 

ค่ามาก
ที่สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่า
เบี่ยงเบน
(Std.) 

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
ไม่เก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
คาบเก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
* t-test sig = 0.00 

15,000 
50,000 
50,000 

600,000 
1,800,000 
1,300,000 

138,741 
209,808 
230,144 

112,449 
213,436 
225,608 

  

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่อปี
ต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดคือ 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 600,000 บาท และรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดคือ 
50,000 บาท รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 1,800,000 บาท รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่ท ากิจกรรม      
คาบเก่ียวกับการท่องเที่ยวต่ าสุดคือ 50,000 บาท สูงที่สุดคือ 1,300,000 บาท 
 

ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละ (Percentage) ของครัวเรือนจ าแนกตามสัดส่วนรายได้จาก   
         กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

รายได้ จ านวนครัวเรือน 
 

ร้อยละ 
ของครัวเรือนที่มีรายได้จาก
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  

 

ร้อยละ 
ของครัวเรือนทั้งหมด 

 

<50,000 
50,000-100,000 
100,001-200,000 
200,001-400,000 
400,001-600,000 

รวม 

 6 
25 
19 
10 
  2 
62 

  9.7 
 40.3 
 30.6 
 16.1 
   3.2 
100.0 

  1.75 
  7.31 
  5.56 
  2.92 
  0.58 
18.12 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 50,000-100,000 
บาท จ านวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของครัวเรือนที่มีรายได้จากกิจกรรมทาง            
การท่องเที่ยว มากที่สุด มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท จ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
รายได้  100 ,001 -200 ,000 บาท จ านวน 19 ครั ว เรื อน คิด เป็นร้ อยละ 30 .6  รายได้             
200,001 -400,000 บาท จ านวน 10 ครัว เรือน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และน้อยที่สุดคือ            
รายได้ 400,001-600,000 บาท จ านวน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 

4.2 วิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน  
 ใช้แผนภาพ เรียกว่า “เส้นโค้งลอเรนซ์” และ ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini Coefficient) ในการ
อธิบายผล ได้ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4.5 ถึงภาพที่ 4.7 

ภาพที่ 4.5 แสดงการกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน เมื่อพิจารณา
จากภาพจะเห็นได้ว่ามีเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งลากเชื่อมระหว่างจุดที่มีร้อยละความถี่สะสมของจ านวน
ครัวเรือนและของรายได้เป็นศูนย์ (จุดก าเนิด) กับจุดที่มีร้อยละความถี่สะสมของจ านวนครัวเรือนและ
รายได้เป็นร้อย มีลักษณะเป็นเส้นตรง 45 องศา เส้นตรงดังกล่าวเรียกว่า “เส้นความเท่าเทียมกัน
สมบูรณ์ (Egalitarian line)” ดังนั้น หากเส้นโค้งลอเรนซ์ห่างออกจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์
มากเท่าใด ความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้จะมีมากข้ึนเท่านั้น  

จากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์จินี่
เท่ากับ 0.435 ซึ่งหมายความว่ามีความไม่เท่าทียมกันในการกระจายรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 
เขียนสมการได้ดังนี้ (2/342)97.0029-(342+1)/342 

 

 
 
ภาพที่ 4.5 การกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม 
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ภาพที่ 4.6 แสดงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อ
พิจารณาจากภาพจะเห็นได้เส้นโค้งลอเรนซ์ห่างออกจากเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ และจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์จีนี่พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ 0.434 ซ่ึงหมายความว่ามคีวามไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เขียนสมการได้ดังนี้ (2/334)94.8881-(334+1)/334 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 การกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม 

ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
  

ภาพที่ 4.7 แสดงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  เมื่อ
พิจารณาจากภาพจะเห็นได้เส้นโค้งลอเรนซ์อยู่ใกล้กับเส้นความเท่าเทียมกันสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ค่อนข้างต่ า และจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์จีนี่
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ 0.375 ซ่ึงหมายความว่ามีความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้อยู่
ในระดับต่ า  เขียนสมการได้ดังนี้ (2/62)19.867-(62+1)/62 
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ภาพที่ 4.7 การกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม 
ที่เก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

 
 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จีนี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว พบว่า ค่าสัมประสิทธ์จีนี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ท ากิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวมีค่าน้อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวมี
การกระจายรายไดท้ี่ดีกว่า  
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4.3 ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับการ

รับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ผลประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ 
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

N ส่วน
เบี่ยงเบน
(Std.)  

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ระดับการรับรู้
เรื่อง 

ความพอใจ 

ด้านเศรษฐกิจ 342 0.9979 3.4 ปานกลาง 

1.สร้างงานใหม่หรืออาชีพใหม่ในท้องถิ่น 342 1.07634 3.38 ปานกลาง 

2.มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 342 .95782 3.45 มาก 

3.เปิดโอกาสให้มีงานท าเพ่ิมมากข้ึนทั้งงานประจ า
และชั่วคราว 

342 .99759 3.47 มาก 

4.สินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมืองขายได้ราคาดีขึ้น 342 1.03096 3.44 มาก 

5.มีการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น 342 .98126 3.37 ปานกลาง 

6.มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการท่องเที่ยว 342 .98986 3.40 ปานกลาง 

7.ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 342 .95154 3.54 มาก 

ด้านสังคม 342 1.2782 3.6 มาก 

8.สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นน่าอยู่และดีขึ้น 342 .87961 3.73 มาก 

9.มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา 
ถนน ฯลฯ ดีขึ้น 

342 .94161 3.62 มาก 

10.มีการยกระดับการศึกษาของคนในท้องถิ่น 342 .91914 3.56 มาก 

11.มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 342 3.32143 3.75 มาก 

12.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมาก
ขึ้น 

342 .96939 3.44 มาก 

13.ชุมชนมีความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

342 .97973 3.63 มาก 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ผลประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ 
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

N ส่วน
เบี่ยงเบน
(Std.)  

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ระดับการรับรู้
เรื่อง 

ความพอใจ 

14.มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยและความ
มั่นคงแก่พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

342 .93619 3.58 มาก 

ด้านวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนยีมประเพณี 342 0.9237 3.5 มาก 

15.ฟ้ืนฟูการละเล่น การแสดงและประเพณีต่างๆ 
ของท้องถิ่น 

342 .93089 3.39 ปานกลาง 

16.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ 342 .90048 3.59 มาก 

17.มีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามสู่
ลูกหลาน 

342 .93958 3.63 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อม 342 0.9553 3.6 มาก 

18.มีการวางแผนการจัดการและควบคุม
สภาพแวดล้อม 

342 .91670 3.55 มาก 

19.มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 342 .94321 3.75 มาก 

20.มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น 

342 .99928 3.59 มาก 

21.มีการร่วมมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วน 

342 .96184 3.50 มาก 

Total 342 1.0388 3.5 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ เรื่องความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเท่ากับ 3.5 จัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านสังคมเท่ากับ 3.6 จัดอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อมเท่ากับ 3.6 จัดอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการ



54 
 

ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเท่ากับ 3.5 จัดอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยระดับ
การรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจเท่ากับ 
3.4 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณารายละเอียดในภาพรวมพบว่า ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสังคม มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จัดอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์
ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จัดอยู่ในระดับมาก และระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์
ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.37 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 

4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนและแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) กับครัวเรือนที่มีรายได้ทางการท่องเที่ยวต่ า
จ านวน 5 ครัวเรือนเมื่อเทียบกับครัวเรือนอ่ืนๆ ในต าบลเดียวกัน และการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือ
กลุ่มทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ต าบลท้องเนียน โดยน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาตามตารางที่   4.12 ถึงตารางที่ 4.13 โดยน าเสนอ
ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 

ตารางท่ี 4.12 สรุปการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) กับครัวเรือนที่มีรายได้ทางการท่องเที่ยวต่ า 

ครัวเรือน
ล าดับที่ 

สาเหตุการมีรายได้น้อย ความต้องการของครัวเรือน แนวทางการเพิ่มรายได้ 

1 - ประกอบอาชีพรับจ้าง 
- ไม่มีเรือเป็นของตัวเอง 
- ไม่เคยเข้ารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความรู้ 
- ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางการท่องเที่ยวใดๆ 

ต้องการเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และทักษะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ
พ้ืนที ่

เพ่ิมความสามารถด้านการ
พู ด เ พ่ื อ ป ร ะก อ บ อ า ชี พ
มั คคุ เทศก์น า ชมและ ให้
ความรู้ ในแหล่งท่องเที่ยว
ควบคู่ไปกับการนั่งหัวเรือ 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) สรุปการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

ล าดับที่
ครัวเรือน 

สาเหตุการมีรายได้น้อย ความต้องการของครัวเรือน แนวทางการเพิ่มรายได้ 

2 - ประกอบอาชีพเรือ
ท่องเที่ยวเป็นอาชีพรอง 
- จ านวนวันท างานด้าน
การท่องเที่ยวน้อย 
- ไม่มีเวลาเข้าร่วมการ
อบรมเนื่องจากการ
อบรมใช้เวลา 2-3 วัน 

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท า
ของที่ระลึกขายให้แก่
นักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ประกอบอาชีพท าของที่
ระลึกขายให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดู
โลมาที่ท่าเทียบเรือบ้าน
แขวงเภา 

3 - สินค้าท่ีขายให้กับ
นักท่องเที่ยวบริเวณท่า
เทียบเรือไม่ดึงดูดลูกค้า 
- นักท่องเที่ยวน้อยลง
เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
- ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางการท่องเที่ยว 
- ไม่เคยเข้าร่วมการ
อบรมด้านการท่องเที่ยว 

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท า
ของที่ระลึกขายให้แก่
นักท่องเที่ยว 

- ท าของที่ระลึก (Hand 
made) ขายให้แก่
นักท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายและมีความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
กะปิ มันกุ้งและน้ าพริกให้
น่าสนใจและดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

4 - ประกอบอาชีพแม่บ้าน
ท างานในโรงแรม 
- อายุงานน้อย 
- ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางการท่องเที่ยว 

เข้าร่วมอบรมงานด้านบริการ
ในแขนงอ่ืน เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความสามารถ 

ฝึกทักษะงานบริการให้ครบ
ทุกด้านเพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งงานในอนาคต 

5 - ประกอบอาชีพแม่ครัว
ในโรงแรม 
- ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางการท่องเที่ยว 
- ไม่เคยเข้าร่วมการ
อบรมด้านการท่องเที่ยว 

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท า
ของที่ระลึกขายให้แก่
นักท่องเที่ยว 

ประกอบอาชีพท าของที่
ระลึกขายให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดู
โลมาที่ท่าเทียบเรือบ้าน
แหลมประทับ 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า สาเหตุของการที่ครัวเรือนมีรายได้ทางการท่องเที่ยวต่ า
ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยวและไม่เคยเข้าร่วมการอบรมด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการไม่ทราบข่าวสารการจัดอบรม และการไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม 
เนื่องจากการอบรมในแต่ละครั้ งจะใช้ เวลา 2-3 วันและสถานที่จัดอบรมอยู่ ในตัวจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ความต้องการของครัวเรือนที่ต้องการเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยว คือ การเข้าร่วม
การอบรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท าของที่ระลึกโดยใช้วัสดุที่มี
อยู่ในชุมชนขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของต าบลท้องเนียน 
โดยมีแนวทางในการเพ่ิมรายได้ คือ การขายของที่ระลึกเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการท าอาชีพหลัก
อ่ืนๆ นอกจากนี้สมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท างานในโรงแรมต้องการที่จะอบรมเพ่ิมทักษะ
เกี่ยวกับงานด้านบริการ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ และคนที่มีอาชีพนั่งหัวเรือต้องการที่จะอบรม
เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 

 
ตารางที ่4.13  การสัมภาษณผ์ู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับ 
  การท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน  

หน่วยงาน ความรับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยว 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 

เทศบาล 
ต าบลท้องเนียน 

- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบด้านการ
ท่องเทีย่วต าบลท้องเนียน 
- หน้าที่หลัก คือ การท า
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในภาพรวม 
- ประสานงานกับกลุ่ม
ทางการท่องเที่ยวต่างๆ 
- ท าแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ช่วงเทศกาลในแต่ละปี 
 

- การประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวไม่
ทั่วถึงและเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
- ไม่มีสถานทีใ่ห้บริการ
ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวโดยตรง 

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยวพร้อม
จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ข้อมูล 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและ 
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน  

หน่วยงาน ความรับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยว 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคต 

กลุ่มประมงชายฝั่ง
รักษ์บ้านเกิด 
 

- ส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนมีรายได้เสริมควบคู่
กับการสร้างอาชีพใหม่ 
- ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นให้อยู่อย่างยั่งยืน 
- รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล 
- จัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว คือ นั่งเรือดู
โลมา ตกปลาตามเกาะ
ต่างๆ และด าน้ าดูปะการัง
บริเวณเกาะแตน 

- นักท่องเที่ยวลดลง
มากว่าครึ่งเนื่องจาก
ประสบกับปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ 
- ปี 2554 ที่ผ่านมา 
ภาคใต้ของประเทศ
ไทยมีมรสุม
ค่อนข้างมากท าให้เรือ
ท่องเที่ยวไม่สามารถน า
ออกเรือไปดูโลมาได้ 

รวมกลุ่มทางการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
ต าบลท้องเนียนและ
ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
บ้านแหลมประทับ 

- จัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว คือ นั่งเรือดู
โลมา 
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเป็นสินค้า OTOP 
- ให้บริการที่พักแก่
นักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

- ทางเดินไปลงเรือ
บริเวณท่าเทียบเรือ
พังทลายลงและยังไม่ได้
รับการซ่อมแซม 
- นักท่องเที่ยวลดลง
เนื่องจากประสบกับ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ภายใน ประเทศ 
- ปี 2554 ที่ผ่านมา 
ภาคใต้ของประเทศ
ไทยมีมรสุม
ค่อนข้างมากท าให้ไม่
สามารถออกเรือได้ 

- ท าเส้นทางเรียนรู้
ธรรมชาติโดยใช้
รูปแบบของเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้ง
กระเบนเป็นแม่แบบ 
- ฟ้ืนฟูกีฬากอล์ฟทะเล 
 



58 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า เทศบาลต าบลท้องเนียนได้มอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นคน
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลโดยตรง หน้าที่หลัก คือ ประสานงานกับกลุ่มทางการ
ท่องเที่ยวและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลท้อง
เนียนในภาพรวม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมนั่งเรือดูโลมา เส้นทางศึกษาธรรมชาติและกิจกรรม
โฮมสเตย์ เป็นต้น โดยท าเป็นแผ่นพับแจกแก่นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ได้จัดท า
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลในแต่ละปี ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว คือ ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์      
การด าเนินงานในอนาคต คือ เร่งก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2555 
  กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์บ้านเกิด มีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริม
ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพใหม่ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นให้อยู่อย่างยั่งยืน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน แบ่งเป็น 
3 กิจกรรม คือ กิจกรรมนั่งเรือชมโลมาสีชมพู กิจกรรมตกปลาตามเกาะบริเวณหาดขนอม และ
กิจกรรมด าน้ าดูปะการังน้ าตื้นบริเวณเกาะแตน ปัญหาและอุปสรรคที่ทางกลุ่มพบคือ นักท่องเที่ยว
ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดี ประกอบกับในช่วงปี 2554 ภาคใต้ของประเทศ
ไทยมีมรสุมค่อนข้างเยอะท าให้เรือออกจากฝั่งไม่ได้ เป็นผลท าให้รายได้ของสมาชิกในกลุ่มลดลงตาม
ไปด้วย แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ทางกลุ่มฯ หวังว่าการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบล       
ท้องเนียนจะรวมกลุ่มกันและด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ มีหน้าที่หลัก คือ จัดกิจกรรมและเส้นทาง
ท่องเที่ยว แหลมประทับ เกาะหลักซอ เขาพับผ้า โลมาสีชมพู เกาะนุ้ย หลวงปู่ทวดและบ่อน้ าจืดกลาง
ทะเล นอกจากนี้มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสินค้า OTOP และให้บริการที่พักแก่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงแบบโฮมสเตย์ ปัญหาและอุปสรรค
ที่กลุ่มพบคือ ลักษณะทางกายภาพของบริเวณท่าเทียบเรือบ้านแหลมประทับไม่ปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากเกิดการพังทลายลงมาและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากขาดงบประมาณ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับลมมรสุมที่พัด
ผ่านภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงปี 2554 ซึ่งมีมากกว่าปกติ ท าให้ไม่สามารถออกเรือได้ท าให้
สมาชิกมีรายได้จากเรือน าเที่ยวลดลง แนวทางการด าเนินงานในอนาคตได้มีการวางแผนท าเส้นทาง
เรียนรู้ธรรมชาติโดยใช้รูปแบบของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนเป็นแม่แบบ และฟ้ืนฟูกีฬา
กอล์ฟทะเลที่ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2547 
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จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวต่ าและข้อมูลจาก
แบบสอบถาม พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนในต าบล
ท้องเนียน ดังนี้ 

1. การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  ท าให้ขาด  
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งแต่ประโยชน์ในกลุ่มของตนเอง 

2. ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  
3. ขาดความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น 
4. ความหลากหลายของสินค้าที่ระลึก/ของฝาก ที่ระลึกถึงแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอขนอมมี

จ านวนน้อย และส่วนใหญ่สั่งผลิตจากที่อ่ืน เช่น ตุ๊กตาโลมา สั่งผลิตจากจังหวัดราชบุรี น้ าพริกกระปุก
สั่งจากอ าเภอเกาะสมุย เป็นต้น 

5. ในแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการท าป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน 

6. ชาวบ้านขาดความรู้ความสามารถด้านภาษา ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได ้

7. ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และแผนที่ท่องเที่ยวรวมถึงแผ่นพับของแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียนมีน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

8. เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของต าบลท้องเนียนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง
อ าเภอ ท าให้การพัฒนาและการดูแลทรัพยากรท าได้น้อย 

9. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางบางช่วงเป็นถนนลูกรังและแคบ รถทัวร์ขนาดใหญ่
เข้าถึงล าบากและหาจุดกลับรถยาก 

10. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของต าบลท้องเนียนไม่มีท่าเทียบเรือที่เหมาะสมและปลอดภัยใน
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิม
รายได้ทางการท่องเที่ยวตามตารางที่ 4.14  
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ตารางท่ี 4.14 แนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากร 

กลุ่มปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว 
1. ปัญหาด้านการขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 

อบรมวิชาชีพต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เช่น การท าของที่ระลึก
จากวัสดุในท้องถิ่น การอบรมเกี่ยวกับงานบริการ เช่น 
มัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. ปัญหาด้ านความร่ วมมือกัน
ระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ
ธุ รกิ จท่อง เที่ ยว  และหน่ วยงาน
ราชการในท้องถิ่น 

รณรงค์ให้มีการท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกันเพ่ือสร้าง
เครือข่าย  

3. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง 
ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์ข้อมูลและ
ของที่ระลึก 

จัดท าป้ายบอกเส้นทาง ป้ายข้อมูล (ป้ายสื่อความหมาย) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
และจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ประจ าศูนย์  สนับสนุนให้มีศูนย์
ผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง 

4. ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค 
เช่น ขาดถนนที่สะดวก ขาดท่าเทียบ
เรือท่ีเหมาะสม  

จัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ถนน ท่าเรือ และจุดขึ้น-ลงเรือที่
เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพของพ้ืนที่ 
 

 
4.5 ทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี จ านวน
ความถีก่ารเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวนปี
ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมี
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ ข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนี้อยู่ในตารางที่ 4.15 ถึงตารางที่ 
4.18 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4-15 เมตริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวแปร 

จ านวนวัน
ท างานดา้น

การ
ท่องเที่ยว

เฉลี่ย 
 (X1) 

จ านวนปีเฉลี่ย
การศึกษาใน
ครัวเรือน 

(X2) 

จ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใน
ครัวเรือน 

 (X3) 

จ านวน
ความถี่การ
เข้ารับการ

อบรม 
(X4) 

การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางการ
ท่องเที่ยว 

(X5) 

ภูมิล าเนาเดิม
ของหัวหน้า
ครัวเรือน 

(X6) 

สมาชิกใน
ครัวเรือน
ประกอบ
อาชีพ

มัคคุเทศก์ 
 (X7) 

สมาชิกใน
ครัวเรือน
ประกอบ
อาชีพเรือ
ท่องเที่ยว 

(X8) 

สมาชิกใน
ครัวเรือน
ท างานใน
โรงแรม 

(X9) 

จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน(X2) 0.287*         
จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน(X3)     0.243      -0.104        
จ านวนความถี่การเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว
(X4) 

0.412** 0.407**        -0.074       

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว(X5) 0.519**      0.233 0.296**     0.100      
ภูมิล าเนาเดิมของหัวหน้าครัวเรือน(X6)    0.018     -0.108         0.179    -0.232         0.222     
สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพมัคคุเทศก์(X7)    0.197     -0.183         0.093     0.119        -0.205 -0.105    
สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยว (X8) 0.746**        0.417**          0.251* 0.339**           0.713** 0.175 -0.225   
สมาชิกในครัวเรือนท างานในโรงแรม(X9) -0.834** -0.340**         -0.292* -0.392**  -0.0628** -0.131 -0.205 -0.907**  
รายได้ของครัวเรือนที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเฉลี่ย(Y) 0.459** 0.491**         0.000 0.605**          0.036 -0.150 0.075 0.436** 0.470** 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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 จากตารางที่ 4-15 พบว่า จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย (X1) จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษา
ในครัวเรือน (X2) จ านวนความถี่การเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว (X4) สมาชิกในครัวเรือนประกอบ
อาชีพเรือท่องเที่ยว (X8) และสมาชิกในครัวเรือนท างานในโรงแรม (X9) มีความสัมพันธ์กับรายได้ของ
ครัวเรือนที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเฉลี่ย (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตารางท่ี 4-16 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรส าหรับการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 

ตัวแปรพยากรณ์        ค่าเฉลี่ย        ค่าสัมประสิทธิ์ 
1. จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยว/ปี (X1) 
2. จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในครัวเรือน (X2) 
3. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (X3) 
4. จ านวนความถีก่ารเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว (X4) 
5. การเป็นสมาชิกกลุ่ม (X5) 
6. ภูมิล าเนาเดิม (X6) 
7. อาชีพมัคคุเทศก์ (X7) 
8. อาชีพเรือท่องเที่ยว (X8) 
9. อาชีพพนักงานโรงแรม (X9) 

174.98 
9.76 
3.97 

1.0/2.0 
1.0/2.0 
1.0/2.0 
1.0/2.0 
1.0/2.0 
1.0/2.0 

0.459** 
0.491** 

               0.000 
0.605** 

               0.036                               
              -0.150                                                               
               0.075 

0.436** 
0.470** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 

จากตารางที่ 4.16 สูตรที่ใช้ในการค านวณ คือ Y = b0+b1X1+b2X2++bnXn 
โดย Y คือ รายได้ทางด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน b1, b2,…, คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ใน
การอธิบายตัวแปร X1, X2,…,Xn ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณด้วยสถิติ F 
หลังจากนั้นคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปรเกณฑ์เข้าสมการ 

  

จากตาราง พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว คือ จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวต่อปีต่อ
ครัวเรือน จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในครัวเรือน จ านวนความถี่การเข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี/
ครัวเรือน) หัวหน้า/สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยว หัวหน้า/สมาชิกในครัวเรือน
ประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม มีความสัมพันธ์กับรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ โดยใช้วิธี 
 วิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้นบันได 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

R R2 Adjusted R2 F Sig. 

X4 
X4, X2 
X4, X2, X1 

0.605 
0.662 
0.690 

0.366 
0.438 
0.476 

0.356 
0.419 
0.448 

34.696 
22.994 
17.531 

.000 

.000 

.000 

จ านวนความถีก่ารเข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) (X4) 
จ านวนการความถีเ่ข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) (X4) , จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน (X2) 
จ านวนการความถีเ่ข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) (X4), จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน (X2), จ านวน
วันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย (X1) 

  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเป็นขั้นๆ 
ปรากฏว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ 
จ านวนการความถี่เข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) (X4), จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน (X2), จ านวน
วันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย (X1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.690 ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

Adj) เท่ากับ 0.476 ตัวแปรทั้งสามตัวสามารถท านายได้ร้อยละ 
47.60 หมายความว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการมีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวอีก
ประมาณร้อยละ 43.40 ไม่สามารถระบุได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม หรือตัวแปรพยากรณ์ (X) ที่มีความสัมพันธ์กับการมีรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย (Y)  

ตัวแปรพยากรณ์ (X) 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน 

                    ตัวแปรตาม 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  β Std. Error Beta     
(Constant) -82,774.330 39799.363  -2.080 0.042 

จ านวนความถีก่ารเข้ารับ
การอบรม (X4) 

53487.644 14419.102 0.410 3.709 0.000 

จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาใน
ครัวเรือน (X2) 

10636.839 4268.265 0.262 2.492 0.016 

จ านวนวันท างานด้านการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย (X1) 
 

228.489 
 

R = 0.690 

112.160 0.215 
 

     R2 = 0.476 

2.037 0.046 

Dependent Variable: รายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี 
 

 จากตารางที่ 4-18 พบว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรพยากรณ์ (X) ทั้ง 3 ตัว สามารถน าไปอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชกับการมีรายได้เฉลี่ยทาง    
การท่องเที่ยว หรือตัวแปรเกณฑ์ (Y) ได้ ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ (X) ทั้ง 3 ตัว ประกอบด้วย จ านวน
ความถี่การเข้ารับการอบรม จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน และจ านวนวันท างานด้านการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเฉลี่ย   
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์รายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เฉลี่ยได้ร้อยละ 47.60 มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 
0.410 0.262 และ 0.215 หมายความว่า ถ้าจ านวนความถี่การเข้ารับการอบรม จ านวนปีเฉลี่ย
การศึกษาในครัวเรือน และจ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้น รายได้
ทางการท่องเที่ยวก็เพ่ิมข้ึนต่อหน่วยเท่ากับ 0.410 0.262 และ 0.215 ตามล าดับ โดยเขียนเป็นสมการ
ได้ดังนี ้
 Y = -82,774.330 + 0.410X4 + 0.262X2 + 0.215X1 
 



บทท่ี  5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
(SUMMARY, IMPLICATION AND RECOMMENDATION) 

 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา (Summary) 
จากการศึกษาอิสระเรื่อง การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในชุมชน

ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษาครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือในการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ สรุปผล
การศึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อจ ากัดในการศึกษา ดังนี้  

 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ รายได้ การกระจายรายได้ อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในต าบลท้องเนียน อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนจากการท่องเที่ยวใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนในต าบลท้องเนียน อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว  

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

5. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในต าบล
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
5.1.2 วิธีด าเนินการศึกษา 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนราษฎรที่อาศัยและประกอบ
อาชีพในพ้ืนที่ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น 342 ครัวเรือน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ศึกษาสร้างข้ึนจากฐานทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ
ของเครื่องมือมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม การมีรายได้ สัดส่วน
และโอกาสของการมีอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน จ านวน 6 ข้อ 

   2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเรื่องความพอใจในประโยชน์ที่
ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว จ านวน 21 ข้อ 

   2.3 แบบสัมภาษณ์กรณีศึกษา (Case Study) จ านวน 3 ข้อ 
  2.4 แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่

รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน จ านวน 8 ข้อ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 342 

ฉบับ แบบสัมภาษณ์กรณีศึกษา (Case Study) จ านวนทั้งหมด 5 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน
หรือกลุ่มทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ในต าบลท้องเนียน จ านวนทั้งหมด 3 ฉบับ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม การมีรายได้ สัดส่วนและโอกาส
ของการมีอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน โดยพิจารณาจากค่าความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 วิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน โดยพิจารณาจาก
แผนภาพ เรียกว่า “เส้นโค้งลอเรนซ์” และ ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini Coefficient) 

4.3 วิเคราะห์ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.4 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคปัญหาในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ของครัวเรือนและแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในชุมชน     
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 

4.5 วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ภูมิล าเนา จ านวนวันใน
การท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี จ านวนความถี่การเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มด้านการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนปีที่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) 
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5.2 สรุปผลการวิจัย (Research Summary) 
 

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน 
   หัวหน้าครัวเรือนเป็นคนท้องถิ่นในต าบลท้องเนียน จ านวน 241 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 70.5 และหัวหน้าครัวเรือนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน จ านวน 101 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
29.5 

  หัวหน้าครัวเรือนมีวุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 177 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จ านวน 73 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ านวน 60 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 และน้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน มีจ านวน 169 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
49.4 มากที่สุด รองลงมาคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน จ านวน 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
29.2 สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จ านวน 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และน้อยที่สุดคือ มี
สมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน จ านวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

 อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้อง
เนียน ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพท า
สวน จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 25.09 อาชีพประมง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17 
อาชีพค้าขาย จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 อาชีพพนักงานโรงแรม จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.38 อาชีพรับราชการ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 อาชีพแม่บ้าน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 อาชีพเรือท่องเที่ยว 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 และอาชีพมัคคุเทศก์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 น้อยที่สุด 
หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพรองเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยว จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.82 มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพท าสวน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 อาชีพ
ค้าขาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 อาชีพรับจ้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 อาชีพ
ประมง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และน้อยที่สุดคือ อาชีพมัคคุเทศก์ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.24 จ านวนวันท างานของครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 360 
วัน รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย จ านวน 322 วัน อาชีพแม่บ้าน จ านวน 288 วัน อาชีพรับราชการ 
จ านวน 286 วัน อาชีพประมง จ านวน 275 วัน อาชีพพนักงานโรงแรม จ านวน 271 วัน อาชีพท า
สวน จ านวน 242 วัน อาชีพรับจ้าง จ านวน 187 วัน อาชีพเรือท่องเที่ยว จ านวน 107 วัน และอาชีพ
มัคคุเทศก์ จ านวน 83 วัน ตามล าดับ   
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 หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ท างานด้านการท่องเที่ยว จ านวน 292 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 85.4 มากที่สุด รองลงมาคือ เป็นลูกจ้าง จ านวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.9 เป็นเจ้าของ
กิจการ จ านวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.3 น้อยที่สุดคือ เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 และเป็นเจ้าของเงินทุน จ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเคยเข้าร่วมการอบรมหรือประชุมที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยว จ านวน 80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ซึ่งในจ านวนนี้มี
ครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวรวมอยู่จ านวน 53 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของ
ครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด และ ไม่เคยเข้าร่วมการอบรมหรือประชุมที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยว จ านวน 262 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ซึ่งมีจ านวน 9 
ครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของครัวเรือนที่ท ากิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด 

 หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวน 
28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยตรงและไม่เป็น
สมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว จ านวน 314 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ซึ่งในจ านวนนี้มีครัวเรือนที่
ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย จ านวน 34 ครัวเรือน 

หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 52 มากที่สุด รองลงมา คือ การประกอบอาชีพที่มีความคาบเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 43 และประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
โดยตรงร้อยละ 5 น้อยที่สุด 

สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน
และสมาชิกในครัวเรือน การประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม ร้อยละ 95 มากที่สุด รองลงมา คือ 
อาชีพเรือท่องเที่ยว ร้อยละ 3 และ อาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 2 น้อยที่สุด 

      

สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพรองของหัวหน้าครัวเรือนและ
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพเรือท่องเที่ยว ร้อยละ 97 มากที่สุด รองลงมา คือ อาชีพมัคคุเทศก์       
ร้อยละ 3 

  รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน       
มีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดคือ 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 600,000 บาท และรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ าสุดคือ 50,000 
บาท รายได้เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 1,800,000 บาท  

  ครัวเรือนมีรายได้จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 50,000-100,000 บาท จ านวน 25 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของครัวเรือนที่มีรายได้จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว มากที่สุด       
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มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท จ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.7 รายได้ 100,001-200,000 
บาท จ านวน 19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รายได้ 200,001-400,000 บาท จ านวน 10 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และน้อยที่สุดคือ รายได้ 400,001-600,000 บาท จ านวน 2 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 3.2 

  หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนได้เคยว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท างาน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และไม่เคยว่าจ้าง
ประชากรในท้องถิ่นท างานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จ านวน 310 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
90.6 

  มีการว่าจ้างประชากรในท้องถิ่นท างานด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 คือ จ้าง
เรือท่องเที่ยวไปดูโลมา คิดเป็นร้อยละ 44 มากที่สุด รองลงมา คือ จ้างคนนั่งหัวเรือเพ่ือไปดูโลมา คิด
เป็นร้อยละ 31 และจ้างมัคคุเทศก์น าเท่ียวในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 25 น้อยที่สุด 
 
 5.2.2 วิเคราะห์การกระจายรายได้ของอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชน
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนในชุมชนท้องเนียน ในภาพรวม
เท่ากับ 0.435 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เท่ากับ 0.434 และค่าสัมประสิทธิ์จินี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เท่ากับ 0.375 แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีการกระจายรายได้ดีกว่าครัวเรือนที่ไม่เก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

5.2.3 วิเคราะห์การรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวเท่ากับ 3.5 จัดอยู่ในระดับมาก  

   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์
ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสังคมเท่ากับ 3.6 จัดอยู่ ในระดับมาก ด้าน
สภาพแวดล้อมเท่ากับ 3.6 จัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้านวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณีเท่ากับ 
3.5 จัดอยู่ในระดับมากและด้านเศรษฐกิจเท่ากับ 3.4 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 

   เมื่อพิจารณารายละเอียดในภาพรวมพบว่า ระดับการรับรู้ เรื่องความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านสังคม มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จัดอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับด้านสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์
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ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 จัดอยู่ในระดับมาก และด้านเศรษฐกิจ มีการจ้าง
งานเพ่ิมมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนและ
แนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากรในชุมชนท้องเนียน อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนในต าบลท้อง
เนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1. ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
2. ปัญหาด้านความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
3. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อ

ความหมาย ศูนย์ข้อมูลและของที่ระลึก 
4. ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ขาดถนนที่สะดวก ขาดท่าเทียบเรือที่

เหมาะสม 
 ความต้องการของครัวเรือนที่ต้องการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว 

  การเข้าร่วมการอบรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการ
ท าของที่ระลึกโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ ในชุมชนขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลท้องเนียน  
   แนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของประชากร  

1.  อบรมวิชาชีพต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เช่น การท าของที่ระลึกจากวัสดุในท้องถิ่น 
การอบรมเกี่ยวกับงานบริการ เช่น มัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. รณรงค์ให้มีการท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย 
3. จัดท าป้ายบอกเส้นทาง ป้ายข้อมูล (ป้ายสื่อความหมาย) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ สนับสนุนให้มีศูนย์
ผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมือง 

4. จัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ถนน ท่าเรือ และจุดขึ้น -ลงเรือที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยตามสภาพของพ้ืนที่ 
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 5.2.5 ทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานการวิจัยจากตารางที่ 4-15 มีตัวแปรอิสระ 5 ตัว คือ จ านวนวันท างานด้าน
การท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในครัวเรือน จ านวนความถี่การเข้ารับ
การอบรม (ครั้ง/ปี/ครัวเรือน) หัวหน้า/สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยว หัวหน้า/
สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม มีความสัมพันธ์กับรายได้ทางด้านการท่องเที่ยว
เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 จากตารางที่ 4-16 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ (X) ที่ใส่เข้าไปในสมการ สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ จ านวน
การความถี่เข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) (X4), จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน (X2), จ านวนวัน
ท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ย (X1) ตัวแปรทั้งสามตัวสามารถท านายได้ร้อยละ 47.60  หมายความว่า 
ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการมีรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวอีกประมาณ 43.40 ไม่
สามารถระบุได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
  จากตารางที่ 4-17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัว ซึ่งประกอบด้วย จ านวนการเข้ารับการอบรม จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาใน
ครัวเรือน และจ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการมี
รายได้ทางด้านการท่องเที่ยว 0.410 0.262 และ 0.215 ตามล าดับ  
 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา (Implication) 
 

อภิปรายผลการศึกษาเรื่อง การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
ในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ สัดส่วนการ
ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกับอาชีพอ่ืน การกระจายรายได้ของอาชีพด้านการท่องเที่ยวของ
ครัวเรือน ระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว     
ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาและแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของ
ครัวเรือนในต าบลท้องเนียน 

 5.3.1 ตอนที่ 1 สัดส่วนการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกับอาชีพอ่ืน  
  จากการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพที่

เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 5 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด โดย
ประกอบอาชีพหลักเป็นพนักงานโรงแรมมากท่ีสุด ส่วนอาชีพรองคือ การประกอบอาชีพเรือท่องเที่ยว 
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5.3.2  ตอนที่ 2 การกระจายรายได้ของอาชีพด้านการท่องเที่ยวของครัวเรือน    
จากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จินี่จากการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่

ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เท่ากับ 0.375 เปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์จินี่จากการกระจาย
รายได้ของครัวเรือนที่ไม่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เท่ากับ 0.434 แสดงให้เห็นว่าการกระจาย
รายได้ของครัวเรือนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีการกระจายรายได้ดีกว่าครัวเรือนที่ไม่
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 5.3.3 ตอนที่ 3 ระดับการรับรู้ เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้เรื่องความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี จัดอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้เรื่องความพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากครัวเรือนในต าบลท้อง
เนียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น ท าสวน ประมง ค้าขาย 
เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมการประกอบอาชีพดังที่กล่าวมาจะมีสภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีอยู่แล้ว ท า
ให้ไม่รู้สึกว่าการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจะช่วยเพ่ิมประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับครัวเรือน แต่กลับพอใจในประโยชน์ที่ครัวเรือนจะได้รับจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
คือ ช่วยให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวและมีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

  5.3.4 ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา 
  สมมติฐานก าหนดไว้ว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ภูมิล าเนา
เดิมของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี/ครัวเรือน จ านวน
ความถี่การเข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยว การ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน และจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน  สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ  
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 3 ตัวแปร 
(X) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ คือ จ านวนวัน
ในการท างานด้านการท่องเที่ยวต่อปีต่อครัวเรือน จ านวนการเข้ารับการอบรม และจ านวนปีเฉลี่ยที่
ได้รับการศึกษาในโรงเรียน  
 จ านวนการเข้ารับการอบรม (ครั้ง/ปี) มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ทางด้าน
การท่องเที่ยวมากที่สุด โดยครัวเรือนในชุมชนท้องเนียนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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โดยตรง ประมาณร้อยละ 85 เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยว มากกว่า 1 ครั้งต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่ง
หลักสูตรที่อบรม คือ การอบรมพนักงานบริการ อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ อบรมการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการท่องเที่ยวจะมีความรู้ความสามารถ
ในงานบริการเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีทักษะในการให้บริการลูกค้าและเพ่ิมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
โรงแรมบางแห่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานหลังจากที่พนักงานได้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ คนนั่งหัวเรือน าเที่ยวที่เข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ท าให้
สามารถพูดบรรยายแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือน มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ทางด้าน
การท่องเที่ยวเป็นล าดับที่สอง จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาในครัวเรือนชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่ากับ 9.76 ปี คือ หัวหน้าครัวเรือนรวมไปถึงสมาชิกในครัวเรือน มี
การศึกษามากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีความสามารถ
และโอกาสในการท างานด้านการท่องเที่ยวมากกว่าครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาน้อย  

   

จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี มีความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้
ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นล าดับที่สามและเป็นล าดับสุดท้ายของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยครัวเรือนที่มี
จ านวนวันท างานด้านการท่องเที่ยวมากจะมีรายได้มากกว่าครัวเรือนที่มีจ านวนวันท างานด้านการ
ท่องเที่ยวน้อย 

   

 จากการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jitpakdee (2011) 
ศึกษาเรื่อง SUSTAINABILITY OF ECOTOURISM ON YAO NOI ISLAND, THAILAND เป็น
การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะยาวน้อย ผลจากการ
ทดสอบตัวแปรอิสระพบว่ามีตัวแปรอิสระ 6 ตัวที่อธิบายความสัมพันธ์การมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
คือ จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยว อาชีพครูสอนด าน้ า อาชีพเจ้าของร้านอาหาร การเข้า
ร่วมอบรมด้านการท่องเที่ยว จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ถูกว่าจ้างให้ท างานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน 

5.3.5 ตอนที่ 5  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวของครัวเรือนใน
ต าบลท้องเนียน 
 

5.4 ข้อจ ากัด (Limitation) 
 5.4.1 แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นลักษณะเขียนตอบ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายแุละไม่คุ้นเคยกับการท าแบบสอบถาม จึงต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากใน
การตอบ 
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 5.4.2 เนื่องจากมีเวลาในการศึกษาน้อยท าให้ศึกษาไม่ครอบคลุมในทุกมิติของผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 
5.5 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
 5.5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   5.5.1.1 จากผลการวิจัย พบว่า จ านวนการเข้ารับการอบรมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเห็นความส าคัญของการเข้าร่วม
อบรม เพราะนอกจากจะเป็นการเพ่ิมความรู้และพัฒนาทักษะแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รู้จักกับ
บุคคลที่ท างานด้านเดียวกัน ซึ่งในอนาคตสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้การเข้า
ร่วมการอบรมในลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การท าของที่ระลึก ยังสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวมีความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท าของที่ระลึกเพ่ือขายให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมา
คือการอบรมเกี่ยวกับงานด้านการบริการเช่น อบรมพนักงานบริการในร้านอาหาร อบรมพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า และอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
   5.5.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า  จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการศึกษา เพราะคนที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงจะมีโอกาสในการท างานด้านการท่องเที่ยวในต าแหน่งที่สูงซึ่งจะมีผลต่อรายได้โดยตรง 
นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงยังสามารถเป็นก าลังหลักในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เนื่องจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
   5.5.1.3 จากผลการวิจัย พบว่า จ านวนวันในการท างานด้านการท่องเที่ยวต่อปีต่อ
ครัวเรือนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องมาจาก
อาชีพด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การ
ท าเรือท่องเที่ยว ซึ่งจะมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจ านวนวันท างาน ถ้าหากมีวันท างานมากก็จะมี
รายได้มากในขณะเดียวกันถ้ามีจ านวนวันท างานน้อยก็จะมีรายได้น้อย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ควรสนับสนุนให้มีการท างานเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากการออกเรือหา
ปลาก็ให้ชาวบ้านน าเรือมาใช้ในการพานักท่องเที่ยวไปดูโลมา   
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 5.5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษา เรื่อง การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  5.5.2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและมีประโยชน์
ต่อการน าไปใช้งานมากยิ่งข้ึน 
  5.5.2.2 ควรส ารวจพื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ือระบุกลุ่มตัวอย่างและสัดส่วนในการ
เก็บแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการเพื่อตอบโจทย์การวิจัย  
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แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน  

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้วิจัย นางสาวภคพร คงแก้ว 
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
2.  โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความหรือกรอกข้อมูล 

ที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

 
บ้านเลขท่ี ................................ หมู่ที ่.......................หมายเลขโทรศัพท์ ............................................... 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม การมีรายได้และโอกาสของการมีอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือน 

 

1.1 หน้าที่ของหัวหน้าครัวเรือนด้านการท่องเที่ยว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1)  เจ้าของกิจการ 2) ลูกจ้าง 3)  เจ้าของเงินทุน 4)  เจ้าของที่ดิน

 5)  ไม่ได้ท างานด้านการท่องเที่ยว 

 
1.2 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) ................ คน 
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน 
 

 
สมาชกิ 

 
เพศ อาย ุ

 
ระดับ

การศึกษา 

อาชีพหลัก อาชีพรอง 

อาชีพ 
จ านวนวัน
ท างาน/ปี 

(วัน) 

 

 

รายได้
เฉลี่ย/ปี 
(บาท) 

 
 

สถานที่ท างาน 
 อาชีพ 

 

จ านวนวนั
ท างาน/ปี 

(วัน) 
 

 

รายได้
เฉลี่ย/ปี 
(บาท) 

 

สถานที่ท างาน 
 

เจ้าบ้าน             
สมาชกิคนที่ 1            
สมาชกิคนที่ 2            
สมาชกิคนที่ 3            
สมาชกิคนที่ 4            
สมาชกิคนที่ 5            
สมาชกิคนที่ 6            
สมาชกิคนที่ 7            
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ประเด็นค าถาม ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No) หมายเหตุ 
 

1.4 ท่านเป็นคนท้องถิ่นในต าบลท้องเนียนใช่หรือไม่ 
 
 

 
 

 
 

 

ถ้าไม่ใช่กรุณาระบุภูมิล าเนาเดิมของท่าน.............................................. 
สาเหตุในการย้ายถิ่นฐาน...................................................................... 
ท่านอาศัยอยู่ในต าบลท้องเนียนเป็นระยะเวลา ................. ปี 

 

1.5 ในปีที่ผ่านมา (2554) ท่านได้ว่าจ้างประชากรในท้องถิ่น
ท างานเก่ียวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหรือไม่ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

กิจกรรมที่ว่าจ้าง ............................................................................... 
จ านวนลูกจ้างก่ีคนต่อครั้ง.............จ านวนวันในการจ้าง (วัน)............. 
เงินค่าจ้าง (บาท)/ครั้ง.......................................................................... 
กิจกรรมที่ว่าจ้าง ............................................................................... 
จ านวนลูกจ้างก่ีคนต่อครั้ง.............จ านวนวันในการจ้าง (วัน)............. 
เงินค่าจ้าง (บาท)/ครั้ง......................................................................... 

1.6 ท่านเคยเขา้ร่วมการอบรมหรือเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวหรือไม่ 
 

 
 

 
 

ชื่อหลักสูตรที่อบรม/เรื่องท่ีประชุม .................................................... 
กี่ครั้งต่อปี ................................................................. ........................... 
หน่วยงานที่จัด ......................................................... .......................... 
ชื่อหลักสูตรที่อบรม/เรื่องท่ีประชุม .................................................... 
กี่ครั้งต่อปี ............................................................................................ 
หน่วยงานที่จัด .................................................................................... 
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ประเด็นค าถาม ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No) หมายเหตุ 

1.7 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยวหรือไม่ 

 

 

 
 

 
ชื่อกลุ่ม .............................................................................................. 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี) ……………………….…..………………………. 
ต าแหน่งภายในกลุ่ม ………………………………….…..…………………………. 
ชื่อกลุ่ม ............................................................................................... 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี) ……………………….……..……………………. 
ต าแหน่งภายในกลุ่ม …………………………………….……………………………. 
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ตอนที่ 2 ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว    
 

ท่านคิดว่าท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยอย่างไร  
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2. 1 สร้างงานใหม่หรืออาชีพใหม่ในท้องถ่ิน      
2.2 มีรายได้เพิ่มมากขึ้น      
2.3 เปิดโอกาสให้มีงานท าเพิ่มมากขึน้ทั้งงาน
ประจ าและชั่วคราว 

     

2.4 สินค้าเกษตรและสินคา้พื้นเมืองขายได้
ราคาดีขึ้น 

     

2.5 มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น      
2.6 มีการส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นการ
ท่องเที่ยว 

     

2.7 ฐานะความเปน็อยู่ดีข้ึน      
ด้านสังคม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.8 สภาพแวดล้อมของท้องถ่ินนา่อยู่และดีขึ้น      
2.9 มีระบบสาธารณูปโภค เชน่ ไฟฟ้า น้ าประปา 
ถนน ฯลฯ ดีขึน้ 

     

2.10 มีการยกระดับการศึกษาของคนในท้องถ่ิน      
2.11 มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน      
2.12 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมาก
ขึ้น 

     

2.13 ชุมชนมีความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข 

     

2.14 มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยและ 
ความมั่นคงแก่พื้นที่ที่ได้รบัการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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ด้านวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.15 ฟื้นฟูการละเลน่ การแสดงและประเพณี
ต่างๆ ของท้องถ่ิน  

     

2.16 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม
ไว ้

     

2.17 มีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามสู่ลูกหลาน 

     

ด้านสภาพแวดล้อม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก   
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.18 มีการวางแผนการจัดการและควบคุม
สภาพแวดล้อม 

     

2.19 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว       
2.20 มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น 

     

2.21 มีการร่วมมือพัฒนาดา้นการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วน 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว 
 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ *** 
 



88 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน  

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ผู้วิจัย นางสาวภคพร คงแก้ว 
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ 

**************************************************** 
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................... ต าแหน่ง ................................................... 
หน่วยงาน ............................................................................................................................. ................ 
 
กรอบค าถาม 

1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
2. หน้าที่ของหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวคือใคร/แผนกไหน 
4. ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานท่านรับผิดชอบมีแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่/แหล่งท่องเที่ยวใดบ้าง 
5. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอะไรบ้าง 
6. มีการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างไร 
7. ในการด าเนินการที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไรบ้าง 
8. ในอนาคตมีการวางแนวทางด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อการวิจัย 
การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวในชุมชนท้องเนียน  

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ผู้วิจัย นางสาวภคพร คงแก้ว 
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ 
 

 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................... บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ ................ 
 
กรอบค าถาม 

1. ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
- อาชีพหลักและอาชีพรอง 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
- การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
- รายได้ของครัวเรือน 
- ภาวะหนี้สินของครัวเรือน 
- การถือครองที่ดินที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

2.  การท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าอยู่ 
3. อุปสรรคในการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพด้าน

การท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก ข 

 
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
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กรณีศึกษาครัวเรือนล าดับที่ 1 
นาย ก อายุ 38 ปี ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเช่าหมู่ที่ 2 เป็น
ระยะเวลา 4 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป บางครั้งได้รับการว่าจ้าง
จากเจ้าของเรือประมงในหมู่ที่ 2 ให้เป็นคนนั่งหัวเรือน านักท่องเที่ยวไปชมโลมา ซึ่งจะได้ค่าจ้างครั้งละ 
200 บาท นาย ก ไม่เคยเข้าร่วมการอบรมหรือประชุมด้านการท่องเที่ยว เพราะไม่เคยทราบว่าจะมี
การจัดการอบรมและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวใดๆ ซึ่งนาย ก คิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรม
ด้านการท่องเที่ยวจะท าให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถบรรยายให้นักท่องเที่ยว
ฟังได้และมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
กรณีศึกษาครัวเรือนล าดับที่ 2 
นาง ข อายุ 53 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแขวงเภา มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน โดยเป็น
ผู้สูงอายุ 2 คน ซึ่งมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุทุกเดือนๆ ละ 500 บาท นาง ข และ ลูกชายคนโต 
ประกอบอาชีพเรือประมง โดยมีเรือหางยาว 1 ล า ลูกชายคนโตของนาง ข เป็นสมาชิกกลุ่มประมง
ชายฝั่งรักษ์บ้านเกิดเมื่อว่างเว้นจากการออกเรือหาปลา นาง ข และ ลูกชาย จะใช้เรือประมงน า
นักท่องเที่ยวไปดูโลมา ซึ่งอัตราค่าเช่าเหมาอยู่ที่เที่ยวละ 1,000 บาท ในช่วงปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมี
น้อยประกอบกับมีมรสุมค่อนข้างเยอะท าให้ไม่ค่อยได้ออกเรือหาปลาและน าเที่ยว อีกทั้งน้ ามันแพงขึ้น
ท าให้รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายลดลง เมื่อมีการจัดอบรมด้านการท่องเที่ยวจะได้รับแจ้งข่าวผ่านทาง
ประธานชมรมแต่นาง ข ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากอายุมากแล้วและมีภาระต้องดูแลหลาน 4 คน ที่อยู่ใน
วัยศึกษาเล่าเรียน ส่วนลูกชายไม่มีเวลาและไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเนื่องจากการอบรม
แต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 วัน และเป็นการอบรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ในอนาคต นาง ข วางแผนที่
จะเปิดร้านขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือบ้านแขวงเภา ซึ่งในปัจจุบันนี้ในบริเวณ
ดังกล่าวไม่มีของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวขายให้แก่นักท่องเที่ยวเลย  
 
กรณีศึกษาครัวเรือนล าดับที่ 3 
นาย ค อายุ 55 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 5 มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน นาย ค และ ภรรยา ประกอบอาชีพ
ค้าขาย โดยท ากะปิ มาขายเป็นสินค้า OTOP ขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านแหลม
ประทับในราคากระปุกละ 100 บาท ซึ่งยอดขายขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวน้อยลงเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้
ยอดขายลดลงด้วย นาย ค และภรรยาเคยได้รับการแนะน าจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและซื้อ
ผลิตภัณฑ์กะปิว่าน่าจะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและน่าสนใจมากกว่านี้ เ พ่ือให้
นักท่องเที่ยวสนใจมากขึ้น นาย ค ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยวบ้านแหลมประทับเพราะไม่
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มีเรือประมง และไม่เคยเข้าร่วมการอบรมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่เคยได้รับทราบข่าวสารด้าน
การอบรม ถ้ามีโอกาสนาย ค อยากอบรมเกี่ยวกับการท าของที่ระลึกขายให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะใน
ปัจจุบันนี้สินค้าที่ระลึกที่ขายให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ อาทิ ตุ๊กตาโลมา พวงกุญแจโลมา 
ผ้าบาติก เสื้อยืดปักลายโลมา เป็นต้น ล้วนเป็นสินค้าที่สั่งซื้อมาจากจังหวัดราชบุรี   
 
กรณีศึกษาครัวเรือนล าดับที่ 4 
นาย ง อายุ 40 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน นาย ง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น นาย ง และ ภรรยา ประกอบอาชีพค้าขายโดยไปขายของที่แพปลา ส่วนลูกสาวประกอบ
อาชีพแม่บ้านท างานในโรงแรมอนาวิลล่า ตังเก   รีสอร์ท ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 นาย ง และ
สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการท่องเที่ยวใดๆ อีกทั้งไม่มีสินทรัพย์อ่ืนนอกจากบ้านที่
ใช้อยู่อาศัยในปัจจุบันเพียง 1 หลังและรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง 1 คัน ลูกสาวของนาย ง เคยเข้าร่วม
การอบรมด้านการท่องเที่ยวในหัวข้อ พนักงานบริการ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นร่วมกับ
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมขนอมโกลเด้น บีช โดยได้รับข่าวสาร
การอบรมจากผู้จัดการโรงแรม ซึ่งในอนาคตถ้ามีการจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการบริการอีก ลูกสาว
ของนาย ง สนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมอีกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในอาชีพเพ่ือความก้าวหน้า
ของต าแหน่งงานในอนาคต 
 
กรณีศึกษาครัวเรือนล าดับที่ 5 
นาย จ อายุ 60 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่  5 มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน นาย จ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา นาย จ ประกอบอาชีพหลักท าสวนมะพร้าว ส่วนภรรยา ประกอบอาชีพแม่ครัวใน
โรงแรม นาย จ และ ภรรยา ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับเพราะ
ไม่มีเรือประมง นอกจากนี้ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมด้านการท่องเที่ยวใดๆ เนื่องจากภรรยาของนาย 
จ ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเนื่องจากการอบรมแต่ละครั้งใช้ เวลา 2-3 วัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาระงานที่รับผิดชอบ ถ้ามีโอกาสภรรยาของนาย จ อยากอบรมวิชาชีพการท าของที่ระลึก
ขายให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะอยากท างานที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปท างานที่โรงแรมซึ่งอยู่ห่างจาก
บ้าน 20 กิโลเมตร 
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ภาคผนวก  ค 

 

การสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล 
และเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบลท้องเนียน 
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1. สัมภาษณ์นางสาวอนันตรา เรืองสา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลท้องเนียน 
เทศบาลต าบลท้องเนียน  เป็นต าบลหนึ่ ง ในสามต าบลของอ า เภอขนอม  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เหนือสุดของอ าเภอและจังหวัด ปัจจุบันเทศบาลต าบลท้องเนียนไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ทางเทศบาลฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็น
คนดูแลด้านการท่องเที่ยว โดยหน้าที่หลักคือ ประสานงานกับกลุ่มทางการท่องเที่ยวในเทศบาลต าบล
ท้องเนียนและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เทศบาลฯ ใน
ภาพรวม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ นั่งเรือดูโลมาที่บ้าน
แหลมประทับและบ้านแขวงเภา เส้นทางศึกษาธรรมชาติท้องชิง กิจกรรมโฮมสเตย์บ้านแหลมประทับ 
เป็นต้น การท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลในแต่ละปี เช่น วันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 ท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแจกแก่หน่วยงานภายนอก บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่โดยสามารถขอแผ่นพับได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลท้องเนียน ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมาคือ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึงและเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมายเนื่องจากขาดคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยตรงมารับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยว และไม่มีสถานที่ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบ
ด าเนินการในอนาคตคือ จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวอยู่ประจ าที่ศูนย์ฯ 

 
2. สัมภาษณ์นายเกรียงไกร บุญแก้ว รองประธานกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์บ้านเกิด 

กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์บ้านเกิด ตั้งอยู่ริมหาดแขวงเภา บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ไลน์ขนอม-สมุย
พ้ืนที่หมู่ที ่2 บ้านแขวงเภา ก่อตั้งเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวกันของชุมชนเพ่ือจัดตั้ง
ชุมชนส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้
เสริมควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพใหม่ พร้อมร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
รวมไปถึงปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 13 คน สมาชิกชมรมคือ ชาวบ้านที่มีเรือประมงที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายหาดหมู่ที่ 2  ทั้งนี้ 
กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์บ้านเกิด มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยน าเรือหาง
ยาวซึ่งเป็นเรือประมงของสมาชิกมาให้บริการ มีการใช้ระบบสื่อสารเพ่ือตรวจสอบสภาพอากาศ 
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมนั่งเรือชมโลมาสีชมพู
บริเวณอ่าวเตล็ดและบ้านแหลมประทับ กิจกรรมตกปลาตามเกาะบริเวณหาดขนอม และกิจกรรมด า
น้ าดูปะการังน้ าตื้นบริเวณเกาะแตน นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพ้ืนที่และ
สมาชิกของชมรมจัดท าโครงการเพ่ิมผลผลิตในธรรมชาติหรือธนาคารปูม้าขึ้น เพ่ืออนุรักษ์ปูม้าที่ก าลัง
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จะหมดไปจากเขตหาดขนอม ในการด าเนินงานที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) ทางกลุ่มประสบปัญหาและ
อุปสรรคจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากกว่าครึ่ง สมาชิกขาดรายได้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวน้อยและมีลมมรสุมเข้ามาเยอะ ในอนาคตทางกลุ่มฯ หวังว่าการท่องเที่ยวของ
เทศบาลต าบลท้องเนียนจะรวมกลุ่มกันและด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือกันมากกว่าต่างคน
ต่างท า และมีการส่งเสริมการท าของที่ระลึกขายให้กับนักท่องเที่ยว ผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มคือ 
การติด 1 ใน 63 ชุมชนทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีชุมชนเข้าประกวดกว่า 160 ชุมชน 

 
3. สัมภาษณ์ นายวิโชติ สุขใส ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ 
ชมรมท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม ก่อตั้งเมื่อปี   พ.ศ. 2546 
โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านในหมู่ที่ 5 บ้านแหลมประทับ ปัจจุบันนายวิโชติ สุขใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
5 ด ารงต าแหน่งประธานชมรม สมาชิกของชมรมประกอบด้วย กลุ่มชาวเรือประมงทั้งหมด 30 ล า ซ่ึง
เป็นเรือหางยาว โดยจะมีการจัดคิวในการพานักท่องเที่ยวนั่งเรือประมงออกไปดูโลมา กลุ่มแม่บ้านท า
กะปิบ้านแหลมประทับ ซึ่งท ากันแทบทุกครัวเรือน เป็นกลุ่มที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ือเป็น
สินค้าตอบสนองแก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้เพ่ิมแก่ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานระดับ
อ าเภอ เทศบาลซึ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวของชมรม เช่น เสื้อชูชีพส าหรับนักท่องเที่ยว และอุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จะช่วยดูแลเรื่องการบุกรุกป่าชายเลน กิจกรรมและเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ทางชมรมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวคือ แหลมประทับ เกาะหลักซอ เขาพับผ้า เกาะผี ช่อง
รูเล็ต โลมาสีชมพู เกาะนุ้ย หลวงปู่ทวดและบ่อน้ าจืดกลางทะเล นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่พัก
แบบโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง  ในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) ชมรมประสบกับอุปสรรคทางด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ 
บริเวณท่าเทียบเรือหางยาวของบ้านแหลมประทับพังทลายลงและยังไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานใด
มาซ่อมแซม นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาทางภาคใต้ของประเทศไทยมีมรสุมค่อนข้างเยอะท าให้ไม่สามารถ
ออกเรือได้ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูโลมาลดน้อยลงอันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท าให้สมาชิกในชมรมมีรายได้ลดลง ในอนาคตทางชมรมวางแผนที่จะท าเส้นทางเรียนรู้
ธรรมชาติโดยใช้รูปแบบของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนเป็นแม่แบบ และฟ้ืนฟูกีฬากอล์ฟ
ทะเลที่ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากเปลี่ยนทีมฝ่ายบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลท้อง
เนียน (เปลี่ยนเป็นเทศบาลต าบลท้องเนียนเมื่อ พ.ศ. 2550) ท าให้โครงการด้านการท่องเที่ยวไม่
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก  ง 

 

ตาราง Schema 
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Research Coordination Schema 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ตัวแปร/ปัจจัยท่ีก าหนด ข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เ พ่ือศึกษาสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ 
รายได้  การกระจายรายได้ 
อ าชี พที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว และไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนใน
ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายได้ 
 
 
 
อาชีพของประชากร 

- จ านวนรายไดเ้ฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่อปี (เพ่ือดูการกระจาย
รายได)้ 
 

- การประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนในต าบลท้องเนียนทั้งที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและ
ไม่เก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยว 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถาม 

 
 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

- แบบสอบถาม 
 

- สัมประสิทธิ์จินี่ 
 
 
 

- สถิติเชิงพรรณนา 
 

2 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีรายได้
จากการท่องเที่ยวของครัวเรือน
ใน ต.ท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภูมิล าเนา 
จ านวนวันท างาน/ปี 
การเข้ารับการอบรม 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
การประกอบอาชีพ 

- การมีรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยว  

- การมีอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือน 
 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถาม 

 
 

- Regression Analysis 
 

3.เพ่ือศึกษาระดับความพอใจใน
ประโยชน์ที่ครัวเรือนในต าบล
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม 
ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียม 

- ประโยชน์ที่ครัวเรือน
ได้รับจากกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ (Likert 
scale) 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถาม 

 

- สถิติเชิงพรรณนา 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา ตัวแปร/ปัจจัยท่ีก าหนด ข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือนในต าบล
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

- - ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือน 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณ์ 
- กรณีศึกษา 

- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

5. เ พ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนา และเพ่ิมรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวของครัวเรือนในต าบล
ท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

- - แนวทางในการพัฒนา
และเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยว
ของครัวเรือนในต าบลท้องเนียน 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
- แบบสอบถาม 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณ์ 
- กรณีศึกษา 

- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
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ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ                          ภคพร คงแก้ว  
วัน  เดือน  ปี เกิด        13 มิถุนายน 2526 
สถานที่เกิด               นครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา 
วุฒ ิ                                     ชื่อสถาบัน                             ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                         
ศศ.บ. (การโรงแรม)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                2548 

 

  
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
นักวิชาการ (ด้านการท่องเที่ยว) ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 


