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Abstract   

Code of project :    Social 009/2557  

Project name  :  SPORTING CAREER FROM LOCAL MATERIAL IN ACCORDING WITH  

COMMUNITY CULTURE OF 200 YEAR OLDCUT PRANBURI MARKET, 

PRANBURI DISTRICT, PRACHUAPKHIRIKHAN 

Researcher name :  TASANEE  SINCHAREON, SORAT  MONGKOLMAFAI,                     

SOMJAI  SRINET, SUPAPORN  PHATRATKUL      

The research has purposes for studying local material in 200 years old Pranburi 
Market Community where it has career cultural form and income earning by thinking 
about capacity of the community and doing comparison local materials in doing 
supporting careers earning more income for leading to having more new supporting 
career. It has 398 villagers of example group. It’s descriptive research. The statistics 
used in the research are percentage, average, standard deviation and One-Way ANOVA. 
Data analysis is done by Statistics Package for the Social Sciences Programme with the 
confidence level at 0.05. 

The result found that the most sampling group is female aging during 31-40 
years old, got degree level, working in private sectors, averaging income per month  
10,001-15,000 baht. They spent leisure time 1-2 hours per day for collecting 3000-4000 
baht from supporting income. They like to invest 1001-15000 baht with supporting 
career. They are expecting the supporting career to be wanted of the market and like 
family members work together. 
 The result from testing of the assumption found that the difference of 
education of sampling group want factors of supporting career in material and in types 
of supporting career. The sampling group which has different careers wants different 
factors for doing supporting career in material and types of supporting careers. The 
sampling group which has different age and monthly average income has different 
factors in doing supporting career in every way at the level of statistical significant 0.05 
 
E-mail Address  : Tasamees@rmutr.ac.th 

Period of project : October 1, 2013  –  September 30, 2014 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการเพ่ิมศักยภาพ และบทบาทชุมชนที่น าไปผสมผสาน

และพัฒนาทักษะ ภูมิปัญญา ความรู้ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพเชิงพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 

และสร้างรายได้ โดยการร่วมกันระหว่างชุมชนและนักวิจัย ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนา โดย

การน าวัสดุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการใช้ทักษะฝีมือของ

คนในชุมชนมาสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าผลิตภัณฑ์มาวาง

จ าหน่ายที่ค านึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก 

วัฒนธรรมนับเป็นวิถีชีวิตที่เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ และกลุ่มชน ซึ่งเป็นความสุข ความสงบ

ของบุคคลและชุมชน รูปแบบวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาให้เห็น และมีความเชื่อ คุณค่า

ทางวัฒนธรรมเป็นแก่นแท้ที่ซ่อนเหตุและผลอยู่ภายใน ดังนั้น สังคมอยู่ได้เพราะมีวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอด

จากสังคมชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนรุ่นหนึ่ง จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมเป็นผลรวมของลักษณะอันเด่นชัดทาง

จิตใจ วัตถุ ปัญญาและอารมณ์ (ก่อ สวัสดิพานิช, 2529) ซึ่งวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมีองค์ประกอบ

เด่น คือ ความเชื่อทางวัฒนธรรม รูปแบบทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางวัฒนธรรม ดังนั้น วัฒนธรรม

ชุมชน คือ แบบแผนการด ารงชีวิตที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชนที่มีวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยค านึงถึงคุณค่าท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวรายได้ได้ 

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งทางภาคใต้ของอาณาจักรไทยมาแต่สมัย

โบราณ เป็นเมืองที่เกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด 

เพ่ิงปรากฏในกฎหมายตรา 3 ดวง ซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าให้ช าระขึ้น มีความว่า สมัยพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  สมัย

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระบรมราชโองการสั่งว่า บรรดาข้าราชการอยู่   ณ หัวเมืองปักษ์ใต้          

ฝ่ายเหนือทั้งปวง ให้ถือศักดินาตามพระราชบัญญัติศักดินา  หัวเมืองบัญญัติไว้ว่า พระปราณบุรี             
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เจ้าเมืองปราณได้ถือศักดินา 3,000 เป็นเมืองจัตวา ศูภมัศดุ 1298 (พ.ศ.1919) เมืองปราณบุรี  นับว่า

เป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่ง  เพราะเคยใช้เป็นชื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาครั้งหนึ่งและเมืองปราณบุรีก็มี

มาก่อนเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ที่ท าการเมืองปราณบุรี แต่เดิมศาลากลางเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า คือ ต าบลปราณบุรีใน

ปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้ย้ายที่ท าการไปตั้งที่อาคารตึกต าบลปากคลองปราณ(ตึกและที่ดิน

ริมน้ า โดยเฉพาะตัวตึกตั้งอยู่ริมน้ า ขณะนี้ตัวตึกถูกกระแสน้ ากัดเป็นคลองไปแล้วยังคงอยู่แต่ที่ดิน ซึ่ง

ปัจจุบันตกเป็นที่ราชพัสดุ จากนั้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2459 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟปราณ

บุรี ด้านตะวันออกริมแม่น้ า ในต าบลเมืองเก่า และปัจจุบันที่ว่าการอ าเภอปราณบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่พ้ืนที่ 

หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย ริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 

ด้วยความเก่าแก่มีมนต์ขลัง ชุมชนชาวตลาดเก่าปราณบุรี ตั้งใจที่จะบอก  เล่าเรื่องราวความ

เป็นมา วิถีชีวิต ในบรรยากาศเก่าๆ ที่หลงเหลืออยู่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้แก่

คนในชุมชน ด้วยการเปิด “ตลาดปราณบุรี 200 ปี” เป็นถนนคนเดิน นอกจากจะได้ชมกับภาพ

บรรยากาศเก่าๆ แล้ว ยังได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารย้อนยุคมากมาย  ซึ่งเปิดตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ครั้งแรก วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ค าขวัญปราณบุรี….ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลักเมืองคู่บ้าน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือทะเล

งาม อุทยานสวยล้ า แม่น้ าปราณคือชีวิต (http://www.tambonpranburi.go.th) 

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถ่ินที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาด

เก่า ปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนมีสภาพชุมชน ประวัติ

ชุมชน วิถีชีวิต ความเก่าของชุมชน ที่สามารถน าผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่นมาสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน 

เพ่ือด าเนินการสร้างอาชีพเสริม ท าให้มีรายได้ มีชื่อเสียง และความพึงพอใจในตนเองที่เกิดขึ้นในชุมชน 

เพ่ือท าให้เกิดรายได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในท้องถิ่น และจังหวัดได้รับการพัฒนาโดยรวมต่อไป 

 

 

http://www.tambonpranburi.go.th/
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย  

ในการศึกษาเรื่อง อาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ของตามความส าคัญและที่มาของปัญหา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีรูปแบบทาง

วัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ 

2. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างอาชีพจากวัสดุในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน โดย

ค านึงถึงศักยภาพของชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบวัสดุท้องถิ่นในการท าอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

อาชีพเสริมทางเลือกใหม่ 

4. เพ่ือศึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ของชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี         

200 ปี 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

 ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง

กันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายที่แตกต่างกัน  

4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีการอธิบายถึงวิธีการด าเนินการวิจัยโดยเขียนเป็นรูปแบบ

แผนภาพได้ดังนี้ 
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5. ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง อาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการก าหนดขอบเขตของการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

    ในการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ผลของอาชีพเสริม

จากวัสดุท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต วิธีคิด สภาพ

เศรษฐกิจ และสังคม   

 

 

วัสดุที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นของ

ชุมชนตลาดเก่า

ปราณบุรี 200 ปี 

ที่มีรูปแบบทาง

วัฒนธรรมด้าน

การประกอบ

อาชีพของการ

สร้างรายได้ 
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ทรัพยากรจาก

วัสดุท้องถิ่นมา

เสริมสร้างอาชีพ

เสริมที่

สอดคล้องกับ

วัฒนธรรม

ชุมชน โดย

ค านึงถึง

ศักยภาพของ

ชุมชนตลาดเก่า

ปราณบุรี          

200 ปี 

อาชีพเสริมจาก

วัสดุท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชน

ตลาดเก่า 200 ปี 

ปราณบุรี อ าเภอ

ปราณบุรี 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

สร้างทางเลือก

โดยการน าวัสดุ

ท้องถิ่นมาใช้ใน

การสร้างอาชีพ

เสริมเพ่ือสร้าง

รายได้ 
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2.  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

     ในการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่จะมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่ได้ท าการส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาหลักฐาน

และปรากฏการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่ส ารวจข้อมูลจากตลาดเก่า

ปราณบุรี 200 ปี  ที่พอเพียงต่อจ านวนที่น าไปวิเคราะห์ทางสถิติได้  

3.  ขอบเขตเวลำ 

     ในการก าหนดขอบเขตเวลาของการด าเนินการวิจัยก าหนดเวลา 12 เดือน โดยมีแนว

ทางการด าเนินงานดังนี้ 

     ระยะเริ่มต้นจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทุกตอนตั้งแต่วันที่ ตุลาคม – ธันวาคม 2556 

     ระยะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มกราคม - มิถุนายน 2557 

     ระยะการจัดท าผลการค้นคว้าและรายงานผลการศึกษา กรกฏาคม - กันยายน 2557 

6.  นิยำมศัพท์ 

อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพประจ าที่มีอยู่แล้ว เพ่ือจะเพ่ิมช่องทางการท าเงิน 

หรือเพ่ิมรายได ้ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

วัสดุท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละ

ภูมิประเทศ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่าง ๆ 

วัฒนธรรมชุมชน หมายถึงวัฒนธรรมเดิมที่สร้าง และสั่งสมมาแต่โบราณที่เน้นความส าคัญของ

วัฒนธรรมชาวบ้าน ความเป็นชุมชนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยไม่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่

แข่งขันหรือเอารัดเอาเปรียบกัน มีภูมิปัญญาสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติใน

ลักษณะที่ให้ความเคารพ 

การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วน

ร่วมใน กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 

ร่วมท า ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน  
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รายได้เสริม หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมบางอย่างในเวลาว่าง 

7.  ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ 

1. ทราบถึงวัสดุในท้องถิ่นของตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมด้านการ

ประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ 

2. สามารถสร้างแนวทางการสร้างอาชีพเสริมจากวัสดุในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

ชุมชน โดยค านึงถึงศักยภาพของชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี 

3. สามารถพัฒนาวัสดุท้องถิ่นในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ และน าไปสู่การสร้าง

อาชีพเสริมทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงการศึกษาวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถ่ินที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเอกสาร ต ารา 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องโดยมีสาระส าคัญเรียงตามล าดับดังนี้ 

1.  ประวัติตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี  

 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพเสริม และการพัฒนาอาชีพ 

3.  แนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมชุมชน  

4.  แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน  

5.  งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. ประวัติของตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี 

ตลาดเก่าเมืองปราณ วันวานที่หวนกลับมา 

“ปราณบุรีเมืองเก่า   เสาหลักเมืองคู่บ้าน 

สับปะรดหวานขึ้นชื่อ  เลื่องลือทะเลงาม 

   วนอุทยานสวยล้ า   แม่น้ าปราณคือชีวิต 

   ค าขวัญประจ าอ าเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 



  
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 บรรยากาศบริเวณถนนคนเดินของตลาดเก่าปราณบุรี 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนที่จะกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดัง

ในปัจจุบัน เมืองนี้เป็นเมืองโบราณปรากฏชื่อเมืองชัดเจนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

        ปราณีต สุทธานันท์ ผู้สนใจในประวัติศาสตร์เมืองปราณบุรี ให้ข้อมูลว่า มองซิเออร เซเบเรต์ 

ราชทูตชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเข้ามาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีบันทึกถึงเมือง

ปราณว่า ปราณ (Pran) เป็นเมืองที่สร้างขนานไปกับปากแม่น้ าปราณ ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า         

มีก าแพงเมืองท าดว้ยไม้ไผ่ มีป้อมปราการทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยอิฐ 

       เมืองปราณบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ในฐานะเมืองจัตวาทางตอนใต้ของเมืองหลวงและ

เมืองท่าแห่งอ่าวไทยตอนกลาง 

       1. ปราณบุรีที่รุ่งโรจน์  

         ครั้นมาถึงในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการตัดทางรถไฟผ่าน

เมืองปราณบุรีพร้อมกับตั้งสถานีรถไฟขึ้นที่ชุมชนบ้านเมืองเก่า (ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น ต.ปราณบุรี) 

ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้ เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก กลายเป็นศูนย์กลางของอ าเภอ ทั้งด้านการเมือง            
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การปกครอง การคมนาคมขนส่ง และศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่มี “ตลาดเมืองปราณ” (ตลาดเก่าเมือง

ปราณบุรี) เป็นย่านค้าขายส าคัญในระหว่างพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน 

        ป้าบุญปลูก กลิ่นแพทย์กิจ ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอปราณบุรี เล่าว่า ตลาดปราณต่าง

จากตลาดทั่วๆ ไป เป็นตลาดที่นัด (ตลาดนัด) ขายของกันทุกวันโกน (ขึ้นและแรม 7 ค่ า และ 14 ค่ า) 

แล้วขายข้ามวันไปจนถึงสิ้นวันพระ (8 ค่ า และ 15 ค่ า) 

        “สมัยนั้นถนนหนทางล าบากไม่มีรถราวิ่งรับส่งสินค้า แต่ตลาดที่นี่กลับคึกคักมาก มีข้าวของ

ขายยาวเป็นกิโลไปตลอด 2 ข้างทางรถไฟ พ่อค้าแม่ค้ามีทั้งคนที่นี่และคนต่างถิ่น มีทั้งล่องเรือมา หรือ

บรรทุกข้าวของใส่เกวียนมาทางบก บางคนมาไกลจากประจวบ เพชรบุรี ราชบุรีก็มี” ป้าบุญปลูกร าลึก

ความหลัง 

 2. ความเปลี่ยนแปลง  

           ในช่วงราวๆ ก่อนปี พ.ศ. 2500 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษม

ผ่าน อ าเภอปราณบุรี ท าให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งในชุนชนบ้านเมืองเก่าทยอยย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ริม

ถนนใหญ่บริเวณ 4 แยกปราณ ต.เขาน้อย เกิดเป็นเมืองปราณใหม่ข้ึนมา 

           อ าเภอปราณบุรีในยุคนั้น จึงมีเมืองหลักๆที่เป็นศูนย์กลาง อยู่ 2 เมืองด้วย คือเมืองใหม่ที่ 4 

แยกปราณ ต.เขาน้อย ที่ก าลังโตวันโตคืน กับเมืองเก่าที่ ต.ปราณบุรีที่แม้ไม่โตแต่ก็ไม่ตาย เพราะเมือง

เก่าปราณยังคงมีส่วนราชการหลักๆอยู่ เป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้า-ออก สร้างความเคลื่อนไหว

ให้ชุมชน 

          ทว่ามาในปี พ.ศ. 2520 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เมื่อทางการได้มีนโยบายย้ายส่วน

ราชการในชุมชนเมืองเก่าปราณบุรีออกไปอยู่ริมถนนใหญ่ ด้วยเหตุผลสะดวกต่อการติดต่อสัญจรและ

เพ่ือความโอ่โถงใหญ่โตของสถานที่ 

   เมื่อส่วนราชการย้ายไป ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ท าธุรกิจการค้าก็ย้ายไปอยู่ริมถนนใหญ่ตาม 

ส่งผลให้เมืองเก่าปราณบุรีที่เคยรุ่งเรืองหดตัวเล็กลง กลายเป็นเมืองอันเงียบเหงา ซบเซา อีกทั้งยังท าให้

ตลาดเมืองปราณที่เคยรุ่งเรืองหมดความส าคัญลง นับเป็นเวลากว่า 30 ปีจนถึงปัจจุบัน 
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           นั่นจึงท าให้ อ.วิลาศ แตงเกตุ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาห้วย ผู้มีความทรงจ าอันดี

งามและยังไม่ลืมอดีตอันรุ่งโรจน์ของตลาด (เก่า) เมืองปราณ เห็นว่าต้องท าอะไรสักอย่าง ก่อนที่เมือง

ปราณบุรีจะถูกทิ้งร้างและถูกลืม เหลือเพียงต านาน 

           เขาจึงเป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมสมัครพรรคพวกผู้มีแนวคิดตรงกัน ร่วมรื้อฟ้ืนบรรยากาศอัน

รุ่งโรจน์ของเมืองเก่าปราณบุรีในรูปแบบ“ตลาดนัดถนนคนเดิน” ขึ้นมา โดยมีการเปิดกิจกรรม“ถนนคน

เดินตลาดเก่าเมืองปราณบุรี” (หรือที่บางคนเรียกว่าตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี) ครั้งปฐมฤกษ์ขึ้นใน

วันที่ 14 ส.ค. 53 และหลังจากนั้นก็จัดต่อเนื่องเรื่อยมาในทุกๆ เย็นวันเสาร์ ส าหรับบรรยากาศของ

ตลาดนัดถนนคนเดินที่นี่ เน้นขายสินค้าอาหารในราคาประหยัด ไม่แพง มีทั้งส่วนที่เป็นร้านค้า 

ร้านอาหาร และแผงสินค้าที่ชาวบ้านน ามาตั้งวางริมถนน 

           โดยในบริเวณลานกว้างหน้าสถานีรถไฟ (ใต้ต้นจามจุรีใหญ่) จะมากไปด้วยอาหารการกิน

หลากหลาย อาทิ ก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปิ้ง ขนมหวาน น้ าสมุนไพร ห่อหมก ข้าวห่อใบบัว และ

“ส้มต าโบราณ” ที่ปัจจุบันหากินค่อนข้างยาก ปลาหมึกย่าง (ดั้งเดิมเป็นหอยเสียบ) กินกับเครื่องเคียง

มะละกอและน้ าจิ้ม 3 รส 

           ขณะที่บนถนนปีกกาถัดเข้ามาทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ บรรยากาศจะเป็นอาคารเก่า

เรือนไม้ 2 ชั้น ประตูบานเฟ้ียม มีระเบียงบนชั้นสอง หลังคาสังกะสี แซมด้วยห้องแถวปูนที่สร้างขึ้นมา

ใหม่ มีจุดน่าสนใจ น าโดยร้านของเก่า (ศูนย์ประสานงาน) ตรงหันมุมถนนที่นอกจากจะมีของเก่า

หลากหลายให้ชมที่นี่ยังเป็นศูนย์ประสานงาน เป็นจุดร้องคาราโอเกะเพลงเก่าที่เรียกความคึกคักและ

รอยยิ้มจากผู้ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 2  โปรดปราณร้านอันเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยว 

   มีร้านกาแฟ “โปรดปราณ” กับร้าน “บ้านอาม่า” สองร้านใกล้ๆ กันที่เป็นทั้งจุดถ่ายรูป

ส าคัญของนักท่องเที่ยว เพราะทั้ง 2 ร้านสามารถน าเรือนเก่ามาตกแต่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้

ผสมผสานระหว่างความเก่ากับใหม่ได้อย่างน่าชม 

            นอกจากนี้บนถนนคนเดินแห่งนี้ยังมีเวทีจัดแสดงความสามารถของเด็กๆในชุมชน มีร้าน

ก๋วยจั๊บเจ้าอร่อย (เจ้าเก่า) มีแผงชาชัก มีมุมถ่ายรูป มีร้านขายของที่ระลึก แผงขายงานศิลปะ มีจุดนวด

เท้าคลายเมื่อย แผงขายสินค้าต่างๆ และอ่ืนๆ อีกหลากหลาย  นับเป็นการฟ้ืนเมืองเก่าปราณบุรีให้

กลับมามีชีวิตชีวา อีกครั้ง 

2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพเสริม และการพัฒนาอาชีพ 

 อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ประกอบกันเป็นธุรกิจภายในครอบครัวที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะ

ที่ต้องการฝึกอบรมพอสมควร เช่น อาชีพท าของที่ระลึกด้วยวัสดุท้องถิ่น การปลูกผัก การเลี้ยงปลา 

เป็นต้น และผู้ประกอบการอาชีพเสริม หมายถึง ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นธุรกิจในครอบครัว (อิศ

ราพันธ์ ซูซูกิ 2548) บางแนวคิดกล่าวว่า อาชีพเสริมเป็นอาชีพที่สามารถด าเนินการเองได้โดยลงทุน

น้อย ใช้ความคิด ก าลังกายค่อนข้างมาก เน้นการพ่ึงตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า อาชีพอิสระมี

ความหมายคล้ายกับอาชีพส่วนตัวธุรกิจขนาดย่อม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ 2535) บาง

แนวคิดกล่าวเกี่ยวกับอาชีพเสริมโดยเน้นที่ความเป็นอิสระของการประกอบอาชีพว่าคือ ธุรกิจที่เป็น

อิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของด าเนินการโดยเจ้าของไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด และไม่ตกอยู่ภายใต้ของ

บุคคลอื่นหรือธุรกิจอ่ืน (อ านวย แสงโนรี และคณะ 2535) 
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 ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของอาชีพเสริมว่า เป็นอาชีพที่ประกอบขึ้นเป็นอาชีพที่ 2 

รองจากอาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้เสริมเพ่ิมเติมจากงานหลัก การประกอบอาชีพเสริมนั้น จะต้อง

ไม่กระทบกับงานอาชีพหลัก อาชีพเสริมนั้น อาจประกอบเป็นธุรกิจ หรือกิจการในรูปแบบใดก็ได้ และ

จะต้องเป็นอาชีพท่ีมีรายได้เสริมจากรายได้หลัก 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของความประกอบอาชีพเสริม 

    จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ

ประกอบอาชีพเสริม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

    1.1  ด้านคุณลักษณะส่วนตัว 

          คุณสมบัติส่วนตัว หรือลักษณะส่วนตัว เป็นปัจจัยภายในตัวเองของผู้ประกอบอาชีพที่

จะส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพ โดยคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพอิสระนั้น

ประกอบด้วย 12 ประการ (Clegg & Barrow,1984) คือ 1) มีแรงจูงใจ 2) มีความคิดริเริ่ม 3) รู้จักถอย

เพ่ือที่จะสู้ 4) มีความสามารถที่จะท าอะไรให้ได้ดี 5) มีความอดทน 6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 7) มี

ความมั่งคงทางอารมณ์ 8) มีความสามารถในการเข้ากับผู้อ่ืน 9) มีความไวในความเข้าใจและวินิจฉัยสิ่ง

ต่างๆ 10) มีความละเอียด 11) มีความสามารถในการเขียนและพูด และ 12) มีแรงกายแรงใจ 

          นอกจากนี้ ในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบอาชีพนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้และ

ทักษะในการประกอบอาชีพ ได้แก่ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2535) 1) ความรู้พ้ืนฐานในด้าน

เทคนิควิธีการของการประกอบอาชีพอิสระแต่ละอาชีพ 2) ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 3) ความรู้พื้นฐานในการท าธุรกิจ 4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนในการริเริ่มประกอบอาชีพ

อิสระ 5) ทักษะในการท างานและติดต่อกับคนทั้งลูกจ้างและลูกค้า 6) ทักษะในการผลิต การขาย หรือ

การบริการ 7) ทักษะในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ และ 

8) ประสบการณ์ท างาน 

 1.2  ด้านครอบครัว 

         ปัจจัยด้านครอบครัวมีความส าคัญกันทุกขั้นตอนของการประกอบอาชีพเสริม จากการ

สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม พบว่า สถาบัน
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ทางสังคมที่คอยช่วยเหลือและผลักดันการเข้าสู่อาชีพอิสระได้แก่ 4 สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว

สถาบันการศึกษา สถาบันภาครัฐบาล และสถาบันเอกชน โดยส าหรับสถาบันครอบครัวนั้น มี

ความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ โดยเป็นภูมิหลังทางครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมของ

สมาชิก หากครอบครัวประกอบธุรกิจ ก็จะปลูกฝังให้สมาชิกเป็นผู้สืบทอดกิจการ หรือถ้าครอบครัวมี

ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ก็จะเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกรู้จักขวนขวายและพยายามหารายได้มาจุนเจือ

ครอบครัว 

 1.3  ด้านการศึกษา 

         ปัจจัยด้านสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการช่วยให้บุคคลมีโอกาสเลือกที่จะประกอบ

อาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ช่วยให้บุคคลได้มีโอกาสทราบถึงความ

ต้องการความชอบของตนเอง โดยเฉพาะการได้รับการศึกษาในวิชาแนะแนว จะท าให้ได้รับความรู้

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังท าให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การ

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง และการวางแผนอนาคต 

 1.4 ด้านสภาพแวดล้อม 

       ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนี้ มีผลต่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เช่นการขยายตัวของตลาด ค่านิยมหรือกระแสนิยมของกลุ่ม

ลูกค้า นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ การน าวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ผู้ประกอบอาชีพจะต้องค านึงถึง และมี

การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดันกล่าว  

        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพเสริม จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอิสระพบว่า ผู้ที่มีรูปแบบในการเข้าสู่การประกอบอาชีพอิสระนั้น จะได้รับอิทธิพลจากการ

ประกอบอาชีพของบิดามารดา สามีหรือภรรยา คนใกล้เคียงที่ประสบความส าเร็จ และทดลองท าหลาย

อาชีพ โดยมีเหตุผลและแรงจูงใจ ดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2535) 

       1. บิดามารดา หรือสามีภรรยาท ามาก่อน 

       2. รายได้ดี มองเห็นลู่ทางในการยกฐานะตนเองได้ 

       3. ได้ประสบการณ์ตอนเป็นลูกจ้าง 
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       4. เรียนมาโดยตรง 

      5. ไม่ชอบการเป็นลูกน้องชอบความเป็นอิสระ 

      6. มีบุคคลมาชักชวนแนะน า และให้การสนับสนุน 

     สรุปได้ว่า การประกอบอาชีพเสริมของแต่ละบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนฐานครอบครัว

หรืออาชีพของบรรพบุรุษ ความต้องการความก้าวหน้า ความต้องการด้านผลตอบแทนการมีความรู้หรือ

ทักษะ หรือเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจ การชอบความเป็นอิสระในการท างาน และการมีคนชักชวนหรือ

สนับสนุน 

 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 

     การพัฒนาอาชีพเริ่มจากการที่บุคคลเริ่มตระหนักว่า มีอาชีพบางชนิดที่จะท าให้เขาได้รับ

ความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ โดย ฮอพพอค เชอวากอน ได้กล่าวว่า 

“การเลือกอาชีพจริง ๆ เราทุกคนมีความรู้สึกเกี่ยวกับความต้องการในอาชีพใดอาชีพหนึ่งมานานแล้ว 

และทัศนคติต่ออาชีพบางชนิดนี้จะเป็นผลต่อทิศทางการเลือกอาชีพของเราในภายหลัง " ฮอพพอค 

(Hoppock Composite Theory) ส่วน โทลเบรท (อ้างถึงใน ประดินันท์ อุปชมัย และคณะ 2534) 

ระบุไว้ว่า พัฒนาการทางอาชีพ หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่องของชีวิตบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนา

ค่านิยมทางอาชีพ การประมวลความคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางอาชีพ การเรียนรู้ เกี่ยวกับโอกาสทาง

อาชีพ และการได้ทดลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น การท างานครึ่งเวลา

หรือเต็มเวลา และการพักผ่อนจากการท างาน เป็นต้น  

 ทฤษฎีการบวนการเลือกอาชีพตามแนวคิดของ ศยามล  ลัคณาสถิต (2540, หน้า 25) 

หมายถึง กระบอนการเลือกอาชีพที่มีองค์ประกอบ จะท าให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม และบุคคลมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จก้าวหน้าในอาชีพนั้นได้ แต่ถ้าเลือกอาชีพไม่เห

มะสม ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างเต็มที่ จะท าให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะ

ประสบความล้มเหลว 

 ส่วนความหมายของพัฒนาการทางอาชีพในด้านที่มีความสัมพันธ์กับช่วงชีวิตของบุคคล

นั้น หมายถึง การตัดสินใจในทางเลือกทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพ ดังนั้น จึงไม่ใช่เป็นการตัดสินใจ
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เลือกเพียงครั้งเดียว ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง แต่เป็นการตัดสินใจเลือกทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับ

อาชีพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ มาในช่วงชีวิตของบุคคล พัฒนาการทางอาชีพ มีความหมาย

ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 3 ประการ เซริร์ทเซอร์ (อ้างถึงใน ประดินันท์ อุปชมัย และคณะ 2534)  

 1. เป็นพัฒนาการที่ส าคัญส่วนหนึ่งของมนุษย์ 

 2. เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล 

 3. เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกในสิ่งซึ่งเกี่ยวกับอาชีพความเข้าใจแต่ละ

บุคคลมากข้ึนในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยของเขา 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาการทางอาชีพ หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการตัดสิน

ในเรื่องอาชีพของบุคคลที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยความต้องการและทัศนคติต่ออาชีพ จะมี

ผลต่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต 

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทางอาชีพ ที่ส าคัญมี 3 ทฤษฏีดังนี้ 

    2.1 ทฤษฏีการพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super Theory of Vocational 

Development) 

  การพัฒนาอาชีพนั้น แท้จริงก็ คือ การพัฒนาทางจิตใจและร่างกายผสมไปกับ

กระบวนการแสดงออกของความคิดรวบยอดของบุคคล (Self-Concept) และความคิดรวบยอดนี้ มี

อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกงาน และความหมายบทบาทหน้าที่ที่เขาจะท าการเลือกอาชีพก็จะเปิด

โอกาสให้เขาได้แสดงบทบาทหน้าที่เขาอยากท า 

  ซูเปอร์ เชื่อว่ามนุษย์ใช้หลักการท างานเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพ บุคคลใช้งาน 

เป็นเป้าหมาย ก็คือการแสดงออกของภาพพจน์ หรือความคิดรวบยอดของตนเองทั้งสิ้น ซูเปอร์ ได้

จ าแนกข้ันตอนการพัฒนาอาชีพออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนการเจริญเติบโต (Growth Stage) เป็นช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิด

จนถึง อายุ 14 ปี ขั้นนี้เด็กเริ่มพัฒนาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองหรือที่เรียกว่า “อัตมโนทัศน์” 

(Self-Concept) เด็กจะพยายามหาประสบการณ์ที่หลายหลายและพัฒนาความเข้าใจของเขา เกี่ยวกับ

ความหมายและจุดมุ่งหมายของงาน 
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  ขั้นตอนที่สอง ขั้นการส ารวจ (Exploration Stage) เป็นช่วงเวลาระหว่างอายุ 15-24 

ขั้นนี้บุคคลจะประจักษ์ และยอมรับว่าความต้องการของเขามีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพ เขาจะ

เริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจและความสามารถกับโอกาสในงานเขาจะแสวงหาการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของเขา 

  ขั้นตอนที่สาม ขั้นสร้างหลักฐาน (Establishment Stage) เป็นช่วงเวลาระหว่างอายุ 

22-24 ปี ขั้นนี้ บุคคลจะได้รับความส าเร็จโดยมีสมรรถภาพในการประกอบอาชีพจากการฝึกฝน อบรม 

และการมีประสบการณ์ในงานที่ผ่านพบมา และบุคคลเริ่มมีความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ิมมากขึ้น

ตามล าดับ 

  ขั้นตอนที่สี่ ขั้นการธ ารงรักษา (Maintenance Stage) เป็นช่วงเวลาอายุ 45-64 ปี 

ขั้นนี้ บุคคลพยายามรักษา และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของเขา โดยการฝึกอบรมเพ่ิมเติมใน

ระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้บุคคลจะเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการเกษียณอายุจากงาน 

  ขั้นตอนที่ห้า ขั้นการเสื่อมถอย (Decline Stage) เป็นช่วงเวลาตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป 

ขั้นนี้ สภาพร่างกายและสติปัญญาของบุคคลเริม่เส่ือมถอย ประสิทธิภาพในการท างาน เร่ิมลดลง ดังน้ัน 

บุคคลจึงต้อเปลี่ยนบทบาทของตนใหม่ กลายเป็นบุคคลผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ ในกิจกรรม

ต่าง ๆ แทนการเป็นผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อกิจกรรม 

  นอกจากนี้ ซูเปอร์ (จ าเนียร ช่วงโชติ วรารัตน์ รอดปราน และสมัย จิตหมวด 2524) 

ยังได้เสนอหลัก 12 ประการ ของการพัฒนาอาชีพ (Vocational Development) ไว้ว่า 

  1. การพัฒนาอาชีพเป็นขบวนการที่ต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วจะย้อนกลับไปมา 

  2. การพัฒนาอาชีพเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน 

  3. การพัฒนาอาชีพด าเนินไปตลอดเวลา 

  4. การคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองเริ่มตั้งแต่ก่อนวัยรุ่น และเข้าใจชัดแจ้งขึ้นเมื่อเข้าสู่

วัยรุ่น 

  5. มองเห็นความจริงเกี่ยวกับการเลือกอาชีพจะมีมากขึ้น เมื่ออายุเพ่ิมขึ้นตั้งแต่วัยรุ่น

ถึงวัยผู้ใหญ่ 

  6. บุคคลจะเลียนแบบจากพ่อแม่โดยทางอ้อม ซึ่งมีบทบาทต่อการเลือกอาชีพด้วย 
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  7. วิถีทางและอัตราการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล จากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง มี

ความสัมพันธ์กับสติปัญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดา ความต้องการค่านิยม 

ความสนใจ ทักษะ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

  8. แขนงอาชีพที่แต่ละบุคคลเลือกเกี่ยวข้องกับความสนใจ ค่านิยมและความต้องการ 

การเลียนแบบบิดามารดา หรือสังคมที่อาศัยอยู่ ระดับและคุณภาพของการศึกษาแนวโน้มของ

โครงสร้างอาชีพและทัศนคติของคนในสังคม 

  9. แม้ว่าแต่ละอาชีพต้องการลักษณะพิเศษในด้านความสามารถความสนใจและ 

บุคลิกภาพคุณสมบัติบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง และคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามอาจ

เหมาะสมกับอีกอาชีพหนึ่งได้ 

  10. ความพอใจในงานและชีวิตขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของความสามารถ ความ

สนใจ ค่านิยมและบุคลิกภาพในงานอาชีพ 

  11. ระดับความพอใจของบุคคลในงานต้องเป็นสัดส่วนกับระดับการสร้างความคิด

รวบยอดเก่ียวกับตนเอง 

  12. งานและอาชีพเน้นความส าคัญของบุคลิกภาพมา แม้ว่าบางคนจะเน้น

องค์ประกอบอื่น ๆ 

   2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบิกร์ก (Ginzberg’s Theory) 

  อีไล กินซ์เบริร์ก และคณะ (Ginzber et al., 1951 อ้างถึงใน ประดินันท์ อุปชมัย 

และคณะ, 2534 หน้า 13) ได้ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพมาจากทฤษฎีการเลือกอาชีพ

โดยได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพออกเป็น 3 ระยะ ตามล าดับดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ระยะเพ้อฝัน (Fantasy Period) เป็นระยะที่เด็กอายุประมาณ 6 ถึง 11 ปี 

ในระยะนี้เด็กจะมีความรู่สึกนึกคิดว่า เขาสามารถจะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ได้ตามความปรารถนา

ของเขาโดยไม่ได้ค านึงถึงเหตุผลและสภาพความเป็นจริงของตน แต่เด็กจะเลือกอาชีพตามที่เขาเพ้อฝัน

หรืออุดมคติซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา 
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  ระยะที่ 2 พิจารณาเลือกอาชีพอย่างคร่าวๆ (Tentative Period) เป็นระยะที่

ครอบคลุม ช่วงอายุระหว่าง 11-17 ปี ระยะนี้เด็กประจักษ์แล้วว่าเขาชอบหรือสนใจกิจกรรมอะไร และ

เริ่มค้นพบว่าเขามีความสามารถในการท ากิจกรรมบางอย่างได้ดีการเลือกอาชีพค านึงถึงความสนใจ 

ความสามารถค่านิยมท่ีเขามีต่ออาชีพมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพอย่างคร่าวๆ  

  ระยะที่ 3 ระยะพิจารณาเลือกอาชีพตามความเป็นจริง (Realistic Period) เป็นระยะ

ที่ครอบคลุมช่วงอายุระหว่าง 17 ปีถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ระยะนี้บุคคลจะพิจารณาเลือกอาชีพตามสภาพ

ความเป็นจริง ทั้งนี้พิจารณาองค์ประกอบด้านส่วนตัวและองค์ประกอบด้านอาชีพตามความเป็นจริง 

 2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของไทด์แมน และโอฮารา (Tiedman and O’Hara 

Theory of Career Development) 

  แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางอาชีพ และการตัดสินใจเลือกอาชีพมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการเลือกอาชีพ (Anticipation or Preoccupation) แบ่งเป็น 4 

ขั้น ย่อย ๆ ได้แก่ขั้นส ารวจและประเมินตนเองในด้านต่างๆ ขั้นประมวลความคิด ขั้นลองตัดสินใจเลือก 

และข้ันท าให้กระจ่าง 

  ขั้นที่ 2 ขั้นประกอบอาชีพและปรับตัวในการประกอบอาชีพ (Implementation 

and Adjustment) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นย่อยๆ ได้แก่ ขั้นน าคนเข้าสู่อาชีพหรือการศึกษาเพ่ืออาชีพ ขั้น

ปฏิรูปหรือขั้นปรับเปลี่ยน และขั้นธ ารงรักษาความมั่นคงในอาชีพ โดยบุคคลจะพยายามสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพของตนและธ ารงรักษาความมั่นคงในอาชีพ โดยบุคคลจะพยายามสร้าง

ความก้าวหน้าในอาชีพของตนและธ ารงรักษาความมั่นคงในอาชีพให้คงอยู่เรื่อยไป เรื่องการพัฒนา

อาชีพว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้การท างานเป็นวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพและเป็นการปรับตัว

ทางสังคม 

  ไทด์แมน ได้กล่าวย้ าถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพ ที่จะเห็นได้ชัดเจน

จากการที่บุคคลต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจ เขาได้ย้ าเรื่องของการตัดสินใจว่าเป็นหัวใจของการ 
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พัฒนาการทางอาชีพ การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการในด้านการเรียน การท างาน หรือกิจกรรมประจ าวัน

ล้วนมีส่วนเสริมสร้างที่จะท าให้รูปแบบการพัฒนาอาชีพของบุคคลผู้นั้น  การพัฒนาอาชีพเป็น

กระบวนการที่ซับซ้อน เกิดในช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคลก็ว่าได้ และการตัดสินใจแต่ละครั้ง

ก็มีผลต่อเนื่องไปถึงการตัดสินใจอ่ืนๆ ที่ตามมาด้วยเสมอ บางครั้งมีหลายสิ่งที่ท าให้เราต้องเลือก

ตัดสินใจในเวลาเดียวกันซึ่งจะต้องเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ต้องให้บุคคลได้มีอิสระในการตัดสินใจมาก

ที่สุด เพ่ือผลประโยชน์และความพึงพอใจและเพ่ือชีวิตในอนาคตที่สมบูรณ์ของบุคคลผู้นั้นเอง 

Isaacson (อัจฉรา เขตภารา, 2545) ได้กล่าวไว้ว่า 

 1. ทุกทฤษฎีเห็นรวมกันว่าเรื่องพัฒนาการทางอาชีพ (Career Development) เป็น

กระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต 

 2. เมื่อเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปตามช่วงอายุของบุคคล จึงมักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ได้อาจจะต้องย้อนกลับก็ได้ถ้าได้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

 3. ความแตกต่างทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้บุคคลมีความต่างกันในด้าน

ความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะเมื่อได้อิทธิพลมาจากทัศนคติของบิดา มารดาและ

ความคาดหมายจากบุคคลอื่นๆ 

 4. ในแต่ละอาชีพต้องการความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งคุณลักษณะของ

บุคคลที่ประสบความส าเร็จในแต่ละอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้บุคคลต้องปรับตัวเพ่ือความส าเร็จใน

หน้าที่การงาน 

 5. บุคคลจะพัฒนาประยุกต์ใช้บุคลิกภาพของเขา ในงานอาชีพนั้นอย่างไรขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบ ทัศนคติและแรงจูงใจ รวมทั้งค่านิยมของเขา 

 6. บุคคลเรียนรู้เกี่ยวกับงานและความสัมพันธ์ที่ตนมีต่อชีวิตมนุษย์หลายวิ ธี ตั้งแต่จาก

ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน รวมทั้งประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ก็จะช่วยให้เขาได้เพ่ิมพูน ความเข้าใจใน

เรื่องนี้มากข้ึนทุกที 
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 7. ความส าเร็จในการงานที่บุคคลแสวงหานั้น จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนตัวของบุคคล 

(ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพและค่านิยม) และสภาพการณ์ที่เป็นจริงภายนอก (โอกาสสภาพทาง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม) 

 8. ความพึงพอใจในงานอาชีพจะเกิดแก่บุคคล เมื่อศักยภาพที่จะประสบผลส าเร็จนั้น ปรากฏ

เด่นชัดและเป็นที่ยอมรับแก่ตัวเขาเอง 

 การพัฒนาคนในสังคมยุคปัจจุบันความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือการท ามาหากินตามวิถีของ

สังคมสมัยใหม่ที่มองว่าเงินเป็นปัจจัยหลักในการยังชีพ ดังนั้นแล้วจึงท าให้ค าว่า “อาชีพ” ได้เริ่มเป็นค า

ที่สร้างให้คนสังคมมองว่าอาชีพ คือ สิ่งที่สร้างรายได้ ซึ่งรายได้จะเป็นตัวชี้วัดความอยู่ดีกินดีของ

ประชาชนจากความคิดนี่การมีความรู้ ความสามรถและทักษะในการประกอบอาชีพจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่

ส าคัญที่คนในสังคมมองว่า เป็นทักษะชีวิตที่จะสามารถท าให้เขาเหล่านั้นพ้นจากภาวะความยากจนลง

ได้  

 จากการที่สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ยังประสบกับปัญหาที่มาจากคนพิการอีกจ านวนมากต้อง

ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเอารัดเอาเปรียบ เนื่องด้วยการที่กลุ่มคนพิการเหล่านี้ไม่ได้รับ การศึกษา ซึ่งก็

ยังผลมาสู่การไม่มีงานท าและขาดความรู้ที่จะเอาตัวรอดในสังคม จากเหตุผลที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่

ก่อให้เกิดการสะท้อนมุมมองที่หลากหลายต่อปัญหาดังกล่าวมากขึ้น และจากสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายท าให้

รัฐบาลในฐานะเป็นสถาบันหนึ่งที่ต้องดูแลและให้บริการสวัสดิการแก่ประชาชน จึงได้เริ่มท่ีจะเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

ดังกล่าวได้มีอาชีพมีงานท าและสามารถที่จะช่วยลดภาวะ ปัญหา แก้ไข พิทักษ์ คุ้มครอง และพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการฝึกอาชีพมักจัดด าเนินการฝึกอาชีพในรูปแบบ

ต่างๆ หลายแบบคือ 

 1. การฝึกอาชีพในรูปโรงเรียนอาชีวศึกษา (Vocational School) 

 2. การฝึกอาชีพในสถาบันฝึกอาชีพ (Institutiobal Training) 

 3. การฝึกช่างลูกมือ (Apprebticeship Training) 



  
21 

 4. การฝึกอาชีพสถาบันฝึกอาชีพหลักสูตรเร่งรัด (Accelerated Training) 

 นอกจากนี้แล้วยังได้มีการจ าแนกประเภทของศูนย์ฝึกอาชีพออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ 

 1. ศูนย์ฝึกอาชีพทั่วไป (Central Vocational Training) ฝึกอาชีพแก่เยาวชนและ คนงานใน

หลักสูตรระยะสิ้น 

 2. ศูนย์ฝึกอาชีพเฉพาะอย่าง (Comprehensive Vocational Training Center) ฝึกอาชีพ 

ให้แก่เยาวชนในหลักสูตรระยะยาว 2-3 ปี 

 3. ศูนย์อาชีพแก่คนพิการ (Vocational Training Center for Physically Handicapped) 

 4. สถาบันฝึกอาชีพ (Institution of Vocational Training) 

 ส าหรับการฝึกอาชีพ จากรูปแบบของสถาบันที่ให้การฝึกอาชีพที่กล่าวมานี้โดยส่วนมากก็จะ

เป็นลักษณะของการให้การฝึกอบรมด้านอาชีพที่ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้ไปเป็น

ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ภายในท้องถิ่นของตนเอง โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไป

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ ซึ่งก็ถือเป็นการลดอัตราแรงงานอพยพและปัญหาอ่ืนๆ อีก

มากมาย ดังนั้นแล้วก็ถือได้ว่าการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันในการฝึกอาชีพจะสามารถช่วยแก้ไข ปัญหา

ของสังคมได้เป็นอย่างดี และในการจัดโครงการฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่นั้นก็ได้มีขั้นตอนในการ

ด าเนินงานที่ส าคัญในการวางแผนงานการฝึกอาชีพ 

3.  แนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมชุมชน  

อรุณี ตันศิริ (2549: 2) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งชี้บอกความเป็นคนของหนึ่งคน

เพราะมนุษย์คนใดคนหนึ่งหากปราศจากวัฒนธรรมอันแสดงถึงที่มาแห่งตัวตนเสียแล้วก็ย่อมหมายความ

ว่าคนๆ นั้นต่ ากว่ามนุษย์ชาตินั้นเอง   

อรรถพล อนันตวรสกุล (2546: 5) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึงแบบแผนการด ารงชีวิตที่ถือ

เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่   

พวงผกา คุโรวาท (2539: 37) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง เจริญงอกงาม   
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อานนท์ อาภาภิรม (2519: 99) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึงการเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง

ซึ่งอธิบายได้ว่ามนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงาม 

จ านง ทองประเสริฐ (2527: 2) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง ธรรม คือความเจริญ หรือ 

ธรรมเป็นเหตุให้เจริญ นั้นแสดงให้เห็นว่ามิใช่ลักษณะที่อยู่กับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามล าดับแต่

การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามล าดับ สิ่งที่อยู่กับที่สิ่งนั้นไม่ชื่อว่า วัฒนะ คือเจริญ

วัฒนธรรมจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่กาลเวลาอยู่เสมอ    

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคมนับตั้งแต่วิธีกิน 

วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีท างาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจร และขนส่ง วิธีอยู่

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงถึง 

วิถีชีวิตนั้นอาจจะมาจากเอกชน หรือคณะบุคคลท าเป็นตัวแบบแล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกัน

มา วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธี

ใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท า ให้สมาชิกของสังคมเกิด

ความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย    

ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า และคณะ (2534: 4) ได้กล่าวว่า ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่

รวมกันในที่ใดท่ีหนึ่งโดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 สุวิทย์  ยิ่งวรพันธ์ (2521) ได้กล่าวว่า กลุ่มชนซึ่งรวมกันโดยความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน จะอาศัยหลักผูกพันทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เดียวกันก็ตามที่ท าให้แต่ละคนมีความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ในความหมายดังกล่าวเป็นการที่กลุ่มชนมีความรู้สึกนึกคิด ผลประโยชน์และ

ผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน 

ตลอดจนการให้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2523) ได้กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคมอย่างหนึ่งและปวง

สมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชน        

ของตนได้ 
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 ไพฑูรย์  เครือแก้ว ณ ล าพูน (2526) ได้กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ตั้งอยู่เป็นที่เป็น

ทาง มีขอบเขตอันเดียวกันและผู้คนเหล่านั้นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความ

สนใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน 

   ในปัจจุบันค าว่า “ชุมชน” ได้ถูกท าไปใช้ในความหมายที่กล้างออกไปจากเดิม เพราะชุมชนได้

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ

ต่อโครงสร้างชุมชนเดิม ดังที่ ชนินทร์ เจริญกุล (2544) ได้ให้ทัศนะว่า “ลักษณะของชุมชนปรับเปลี่ยน

ไปตามลักษณะของชุมชนตามลักษณะหน้าที่ (Functional Community) มากกว่าที่จะเป็นชุมชน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geographical Community) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนในขอบเขตพ้ืนที่ 

(Area) จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มที่มีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ คล้ายคลึงกัน มี

ความสนใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เช่น ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.100 ในกรุงเทพฯ เราไม่

สามารถบอกได้ว่าชุมชนอยู่ที่ความร่วมกันความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ 

กัน เช่น 

 1. มีความเป็นชุมชนในครอบครัว  

 2. มีความเป็นชุมชนในที่ท างาน 

 3. มีความเป็นชุมชนวิชาการ (Academic community) 

 4. มีความเป็นชุมชนสงฆ์ 

 5. มีความเป็นชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน 

 6. มีความเป็นชุมชนทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น ความหมายของค าว่าชุมขนมีความแตกต่างกันบ้างคล้ายคลึง

กันบ้าง แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ความหมายของค าว่า 

“ชุมชน” จึงควรจะมีความหมายว่า “ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่างพ้ืนที่

ก็ได้  แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น จะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common interest) มีความสัมพันธ์กัน 
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(Relationship) มีการกระท าระหว่างกัน (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอย่าง

เดียวกัน”  

ฉะนั้น หากกล่าวโดยสรุป “ความเป็นชุมชน” จะพิจารณาได้จากการที่คนในชุมชนมี

ความสัมพันธ์แบบประสานสอดคล้องกลมกลืนกัน (Harmonious) คือความเป็นหนึ่งเดียวหัน (Unity) 

ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติจนกระทั่งถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านหรือที่

เรียกว่า Super-village                                                                 

ชุมชน หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคนถิ่นฐานนี้มีพ้ืนที่อ้างอิงได้ และกลุ่มคนนี้มีการอยู่อาศัย

ร่วมกันมีการท ากิจกรรมเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ และพ่ึงพาอาศัยกันมีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ประจ าถิ่น มีจิตวิญญาณ และความผูกพันอยู่กับพ้ืนที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน กล่าวโดย

สรุปวัฒนธรรมชุมชน หมายถึงชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญาประจ าถิ่นนั้น  ๆ ย่อมมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข และกาลเวลา 

ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทยเกิดจากการเข้ามา

ของระบบทุนนิยมต่อชุมชน และแนวโน้มการสลายตัวของชุมชน ขณะที่วัฒนธรรมชุมชนยังคงความ

เข้มแข็งอยู่ และการตื่นตัวของปัญญาชนและนักวิชาการต่างๆ และด้วยข้อเสนอขององค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อ 20 กว่าปีก่อนต่อมา มีนักคิดระดับชาติหลายคน เช่น ศ. เสน่ห์ จามริก, ศ. นายแพทย์

ประเวศ  วะสี, ดร. เอกวิทย์  ณ ถลาง, ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช ได้เสนอแนวทางนี้จนสามารถ

ผลักดันให้ปรากฏแนวคิดอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อย่างชัดเจนว่า

จะพัฒนาประเทศตามแนวคิดนี้ ขณะเดียวกันก็มีนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ

ไม่เคยพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้ และไม่น่าจะกู้วิกฤตให้ชาติได้ ท าให้เกิดข้อถกเถียงว่าเราจะพัฒนา

ไปแนวทางไหน แนวทางทุนนิยมหรือแนวทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งท าให้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็น

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน จากความคิดของปัญญาชนที่มีวิถีคิด ในแนววัฒนธรรมชุมชนพบว่ามีแนวคิดที่

สอดคล้องกันโดยรวม โดยขอเสนอให้เห็นภาพที่มาของการมีแนวคิดนี้ ดังต่อไปนี้ 
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1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว คือมีระบบคุณค่าที่รวบรวมมาได้จากประวัติศาสตร์เป็น

บทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่

ชาวบ้านสรุปขึ้นมา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนคืนการให้ความส าคัญแก่ความเป็นคนและความ

กลมกลืน (Harmony) กันในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็น

ปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้าน ถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือท า

กิจกรรมจะส าเร็จได้ไม่ยาก การต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกก็จะสามารถกระท าได้ 

 2. วัฒนธรรมชุมชนนี้เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้าน

สร้างข้ึนมาเอง ต้องศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน นักพัฒนา

และปัญญาชนอาจช่วยผลักดันการพัฒนาชุมชนให้มีพลังยิ่งขึ้นได้  โดยการร่วมกับชาวบ้านวิเคราะห์  

และท าให้ชาวบ้านส านึกที่แจ่มชัดในวัฒนธรรมของตนเอง เพราะสิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติมาช้านานนั้น

กลายเป็นเรื่องของจิตใต้ส านึก ซึ่งลืมไปว่าท าอย่างนั้นเพราะอะไร ท าให้ชาวบ้านตื่นตัวและเกิดการรับรู้

เอกลักษณ์และคุณค่าของตนเอง ค้นพบจิตใต้ส านึกอิสระของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็น

ชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมา เห็นความหายนะของการครอบง าของวัฒนธรรม

แปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามาสู่ชุมชน 

 3. สังคมไทยมีวัฒนธรรมอยู่สองกระแส คือ วัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมทุนนิยมซึ่งมีการ

เสนอให้เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาโดยให้หันกลับไปพ่ึงตนเองให้ได้ โดยควรผลิตให้ทุกคนมีกิน

พอเพียงแล้วค่อยเอาส่วนที่เหลือส่งออก รัฐควรใช้นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม 

 4. การผลัดดันแนวทางวัฒนธรรมชุมชนในคนชั้นกลาง เพ่ือให้เกิดแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

โดยให้คนชั้นกลางน าวัฒนธรรมความรู้และระบบคิดของชาวบ้านมาเผยแพร่และน าทรัพยากรในสังคม

เมืองไปให้ชนบท และต่อต้านรัฐและทุนนิยม 

 5. เน้นการต่อต้านกระแสการพัฒนาของรัฐและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 สรุป การก าเนิดของการมีแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในไทยที่ส าคัญก็คือ เรามีวัฒนธรรมชุมชน

อยู่แล้ว แต่ไม่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมชุมชนชาวบ้าน จนมีการผลักดันแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้นเพ่ือ

ความอยู่รอดและการพ่ึงตนเองของชุมชนและสังคม 
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 ส าหรับประเทศไทยในทัศนะของวัฒนธรรมชุมชนนั้นจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญใน

สังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่อย่างรุนแรงนั้นมี 3 เหตุการณ์ คือ การท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

ในปี พ.ศ.2398 เพ่ือเปิดประตูการค้าให้กับประเทศตะวันตกเข้ามาค้าขายโดยไม่เก็บภาษี การปฏิรูป

การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน

สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริ่งได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของ

เศรษฐกิจแบบตลาดกลายเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมรุกรานชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตแบบยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือขาย โดยอาศัยความรู้ทางด้านการเกษตร

สมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ชุมชนต้องพ่ึงพิงระบบตลาดที่ไม่มีความ

แน่นอนมากข้ึนเรื่อยๆ ผลกระทบจึงเกิดข้ึนกับชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 2. ด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงการปกครองอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปการปกครองในสมัย

รัชกาลที่ 5 ก่อให้เกิดการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง มีการแทรกแซงอ านาจทางการเมือง การ

ปกครองของรัฐส่วนกลางไปสู่ชุมชน ผลกระทบที่เด่นชัดก็คือ การท าให้แบบแผนในการดูแลตนเองท่าน

ระบบเครือญาติ ผู้อาวุโส และอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในชุมชนถูกท าลายลงไปพร้อมๆ กับสิทธิในการ

ปกครองตนเองของชุมชน ขณะที่การเมืองก่อนการปฏิรูปฯ ในสมัยรัฐศักดินา แม้ว่าส่วนกลางจะมีส่วน

การปกครองดูแลและอาศัยก าลังคนในชุมชนไปสนับสนุนกิจการขอตน แต่ก็ยังให้อิสระในการปกครอง

ดูแลตนเองอยู่ 

 3. ด้านวัฒนธรรม การแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมแบบทุนนิยมตะวันตก ได้ส่งผลต่อการท าลาย

คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในแบบแผนการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชนมุ่งแสวงหาความ

มั่งค่ัง เกิดการแก่งแย่งชิงดี ขาดคุณค่าทางจิตวิญญาณ และความสัมพันธ์ที่ดีงาน ในขณะที่ระบบชุมชน

ดั้งเดิมอยู่อาศัยอย่างมีสันติสุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีลักษณะ

ประนีประนอมสูง นอกจากนี้ยังมีระบบการบริโภคที่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย ทรัพยากรในชุมชนจึงไม่ถูก

ท าลายลงไปมากนัก ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้สูง 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

นั้น ท าให้ชุมชนไทยยังคงอยู่ และปัจจุบันเน้นการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ที่การปลูกจิตส านึกให้

ชุมชน ชาวบ้าน ได้ตระหนักและเล็งเห็นในพลังศักยภาพของตนเองว่าจะสามารถฟ้ืนฟู ด ารงอยู่และ

พัฒนาได้ แล้วจึงน าพลังเหล่านี้มาผลักดันสู่ขบวนการปฏิบัติการจริงในชุมชน บนฐานของการมีส่วน

ร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ดังนั้น ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาและกระบวนการวิจัยต่างๆ 

หรือแม้กระทั่งเทคนิคการศึกษาชุมชนต่างๆ ก็จะใช้วิธีการสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและปลูก

จิตส านึกของชาวบ้านให้รับรู้ปัญหาและศึกษาชุมชนตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เช่น การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (PRA) เทคนิคการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 

 ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) ได้กล่าวว่าการพัฒนาวัฒนธรรมที่ถูกต้องคือการพัฒนาคน 

และการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน นอกจากพัฒนาคนแล้วยังครอบคลุมถึงเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน 

โดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญ ซึ่งหมายถึงการเลี้ยงชีพที่พัฒนามาจากวิถีชีวิตของชุมชน 

องค์กรชุมชนผู้ผลิตในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคม อย่างไรก็ตามการพัฒนาวัฒนธรรมโดยมุ่งที่

วัฒนธรรมเป็นหลักส าคัญนั้น เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง เพราะที่ถูกต้องมนุษย์หรือคนเท่านั้น

สมควรได้รับการพัฒนาก่อนสิ่งอ่ืน โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดและความหมายโดยนัยยะของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน การให้นิยาม

ความหมายของค าว่า “การพัฒนา” ตามแนววัฒนธรรมชุมชนนั้น มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

ความหมายอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ 

 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ เนื่องจากวัฒนธรรมชุมชนถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

และเป็นเป้าหมายของการพัฒนา ดังนั้นทัศนะต่อมนุษย์จึงนับว่าเป็นหัวใจชี้ขาดการพัฒนาแนวนี้มี

ทัศนะต่อมนุษย์ว่า คนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใคร เกิดที่ไหน มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่จะ

บรรลุสู่จุดสูงสุดได้ ดังนั้นความหมายของการพัฒนาตามแนววัฒนธรรมชุมชน ก็คือ กระบวนการสร้าง

เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยการเรียนรู้ กิจกรรมเพ่ือให้ศักยภาพของมนุษย์ในองค์ประกอบของการพัฒนา
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มนุษย์ทั้ง 3 ประการได้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุด ด้วยการมองมนุษย์มีลักษณะต้องพัฒนาแบบองค์รวม

แล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ สังคมได้ 

 1.2 แนวคิดท่ีว่ามนุษย์มีลักษณะเป็นองค์รวม (Homo Sapiens) มิใช่เป็นมนุษย์เศรษฐกิจ 

(Homo Economics)  มนุษย์แรงงาน (Homo Labor) หรือมนุษย์ผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อ

มนุษย์มีลักษณะองค์รวม การพัฒนามนุษย์ก็ย่อมต้องมีลักษณะเป็น องค์รวม (Holistic) ด้วยเช่นกัน 

เช่นยกตัวอย่างเรื่อง “ความสุข” ของคนในแนววัฒนธรรมชุมชนจะเห็นว่า มีมิติที่หลากหลายและ

เชื่อมโยงกัน จะมีทั้งวิธีการทางเศรษฐกิจ วิธีการทางสังคม วิธีการทางความเชื่อ ฯลฯ วิธีการเหล่านี้จะ

โยงใยกันอยู่ตลอดในขณะที่การพัฒนากระแสเศรษฐกิจมีมิติเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 2. องค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชน องค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชน ในที่นี้ เป็น

องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน โดยเกิดจากนักพัฒนาที่ได้

ปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ตลอดจนได้มีการศึกษาชุมชนเพ่ือท าให้เกิดการแก้ไข

ชุมชน และพบองค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นท าให้ชุมชนยังคงด ารงอยู่ได้ด้วย

องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ที่ยังมีอยู่ในชุมชน โดยทั้งนี้องค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชนจึงเป็นระบบ

ของวิธีคิด ในเรื่องของระบบของความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน รายละเอียดของ

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน สรุปได้ดังนี้  

 2.1 ผลของความพยายามร่วมกัน (Collective) ในการต่อสู้และแสวงหาหนทางเพ่ืออยู่

ร่วมกับธรรมชาติ คือความพยายามในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่อาจจะแสดงออกมาใน

รูปแบบของเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ ทักษะ กรอบความคิดตัวบุคคล ซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่า ใน

บรรดาผลผลิตเหล่านี้เป็นทั้งด้านความรู้ความสามารถ (ภูมิปัญญา) และเป็นทั้งตัวแทนของระบบคุณค่า

แต่ละระบบ เช่น เราถือเราคุณค่าที่จะเอาชนะ และเป็นนายธรรมชาติ (Harmony/ Dominate) หรือ

เราถือคุณค่าว่าจะอยู่ร่วมอย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติ (Harmony) 

 2.2 ผลของความพยายามร่วมกันในการแสงหาวิธีการในการอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นทั้งเพ่ือน

มนุษย์ที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกันหรือเพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ ภายในกลุ่ม ผลิตผลทางวัฒนธรรมนี้ ได้แก่  

วิธีการจัดรวมเป็นกลุ่มเป็นองค์กร (ระบบครอบครัวเครือญาติ) การจัดแบ่งภาระ หน้าที่และความ

รับผิดชอบตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตามเพศ ตามอายุการก าหนดหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้
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ตามกฎระเบียบการก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นศูนย์รวมของกลุ่ม นอกจากนั้นก็ยังมีวิธีการจัดการกับ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน (การปรับไหม การขอขมา) รวมทั้งระบบคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความ

ขัดแย้ง (เช่นคุณค่าเรื่องการให้อภัย อโหสิกรรม) และจากการที่เราได้เห็นแหล่งที่มรของศักยภาพ

ความสามารถและคุณธรรมของชาวบ้าน ท าให้มีพ้ืนฐานว่าความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบ้านนี้ มิได้

เกิดมาจากทฤษฎีหรือเกิดจากการนึกคิดเอาเอง หากแต่ศักยภาพดังกล่าวนั้นได้พิสูจน์มาแล้วจากการที่

ชุมชนสืบทอดได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน 

 2.3 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนแต่ละแห่งต่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่เป็นต้น

ก าเนิดแน่งความภาคภูมิใจ และมีศักดิ์ศรีในตัวเองจึงเป็นแหล่งก าเนิดของพลังชุมชน อย่างไรก็ตามไม่

ว่าจะเป็นชุมชนแห่งใด เราสามารถที่จะสกัดลักษณะที่เป็นลักษณะร่วมของเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรม

ชุมชนมาได้ 

 2.4 การจัดระบบเศรษฐกิจ ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าแก่นหัวใจและรูปแบบของโครงสร้าง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้น เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้นและไม่ใช่รูปแบบเดียวที่มนุษย์ชาติเรามีอยู่ ใน

ชุมชนชนบทหลายต่อหลายแห่งของไทยมีรูปแบบการจัดระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้เน้นก าไรเป็นเป้าหมาย

ส าคัญ (Profit Oriented) ไม่ได้เน้นคุณค่าการแข่งขันในการผลิต แต่กลับจัดระบบเศรษฐกิจที่เน้น

เป้าหมายส าคัญ  เน้นการร่วมมือช่วยเหลือกัน เป้าหมายของเศรษฐกิจไม่ได้เน้นการกินดีอยู่ดีเพ่ิมขึ้น

ตลอดเวลาในเชิงปริมาณ แต่มุ่งการกินพอดี อยู่พอดีในแง่คุณภาพชีวิตและความสมดุล การสะสมทุน

อาจจะไม่ได้กระท าในรูปของการสั่งสมวัตถุในหน่วยของปัจเจกบุคคล แต่เป็นการสะสมทุนในด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship)  ในหน่วยของชุมชน เช่น ระบบท านาผ่ากึ่ง ระบบ

เลี้ยงวัวผ่ากึ่งของชาวนาภาคเหนือ ที่อยู่บนฐานความคิดว่าถ้าเราช่วยเขาในวันที่ วันหน้าเขาจะได้มา

ช่วยเราเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ระบบแลกเปลี่ยน (Exchange) ไม่ได้มุ่งที่การสั่งสมมูลค่า แต่เน้นที่

การสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 

 2.5 การจัดระบบอ านาจ รูปแบบการจัดระบบอ านาจในวัฒนธรรมของเราที่เรียงล าดับของ

อ านาจจากมากไปหาน้อยตามล าดับขั้น (Hierarchy) หรือรูปแบบประชาธิปไตยไทยทางอ้อมโดยผ่าน

ตัวแทนนั้นอาจเป็นเพียง 2 รูปแบบเท่านั้นในการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจ และหากเราศึกษา

วัฒนธรรมของชาวบ้าน เราก็อาจจะพบรูปแบบอ านาจในแบบอ่ืนๆ เช่น ระบบตรวจสอบ และสมดุล 
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(Check and Balance) ที่แสดงออ าในความสัมพันธ์ 3 เส้า เช่น รูปแบบอ านาจระหว่างพระเจ้า

แผ่นดิน พระภิกษุ และประชาชน ในระบบความคิดของชาวนาภาคเหนือ หรือแม้แต่เรื่องแหล่งที่มา

ของอ านาจก็มีอยู่หลายแบบ เป็นต้น 

 นอกจากนี้การศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องวัฒนธรรม คุณค่า หรืออุดมการณ์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคุณค่า ภูมิปัญญา จิตส านึกอุดมการณ์

ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมนั้น ต้องการสิ่งที่เรียกว่า เงื่อนไข (Condition) มาหล่อเลี้ยงคุณค่าที่ชุมชนมี

อยู่ไม่ได้มีลักษณะคงตัวและยั่งยืน หากแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านที่สูญสลายหรือเพ่ิมพูน ทั้งนี้

ย่อมแล้วแต่ปฏิบัติการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในหลักการที่กล่าวมา การพัฒนาแนวนี้จะถือชาวบ้าน

เป็นตัวตั้ง และนักวิชาการหรือนักพัฒนาจะเป็นตัวสนับสนุน นั่นคือ นักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องน าเอา

คุณค่าหรือภูมิปัญญาต่างๆ จากภายนอกเข้าไปให้ชาวบ้าน (เพราะชาวบ้านจะมีอยู่แล้ว) แต่สิ่งที่

ชาวบ้านอาจจะขาดก็คือเงื่อนไขที่เหมาะสม (Facilitating Condition) ที่จะหล่อเลี้ยงหรือผลิตซ้ า

คุณค่าหรือภูมิปัญญานั้น ตัวอย่างรูปธรรมก็เช่น ชาวบ้านมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน แต่เมื่อขาด

แคลนวัตถุปัจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่บีบรัดท าให้ไม่มีเวลาว่าง ก็ขาดโอกาสที่จะแสดงน้ าใจต่อผู้อ่ืนได้ 

จนกระทั่งเมื่อมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาช่วยบรรเทาเงื่อนไขบีบรัดดังกล่าว จึงมีโอกาสได้แสดง

ความสามารถและน้ าใจออกมาให้ปรากฏ ดังนั้นสรุปได้ว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ต้องมีการปรับปรุง

ประยุกต์ อนุรักษ์ส่งเสริมท านุบ ารุง ตอกย้ า หรือรื้อฟ้ืน สร้างใหม่หรือเผยแพร่ หรือการแลกเปลี่ยนให้

วัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถิ่นคงอยู่ และมีศักยภาพและสามารถพัฒนา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน

ได้ต่อไป 

3. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชน  

   กาญจนา แก้วเทพ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่าแนวคิดการท างานแนววัฒนธรรมชุมชนเป็น

แนวคิดหนึ่งที่จะสร้างให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การมีส่วนร่วมแสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และก่อให้เกิดพลังของชุมชนที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป

ได้ กาญจนา แก้วเทพ ได้เสนอแนวคิดการท างานแนววัฒนธรรมชุมชนในประเด็นต่างๆ ดังนี้    
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   ปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนนั้น

มีลักษณะแตกต่างไปจากปรัชญาของการพัฒนากระแสหลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งนี้เพราะใน

ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุเป็นเป้าหมายสูงสุด

เกณฑ์การวินิจฉัยความส าเร็จของการพัฒนาก็คือปริมาณวัตถุที่เพ่ิมขึ้น (ที่เป็นรูปธรรมที่สุด ก็คือ GNP) 

แต่การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนนั้นถือเอาความสุขของมนุษย์เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เรียกว่า Human 

Centered Development เกณฑ์ที่วินิจฉัยความส าเร็จของการพัฒนาก็คือสภาวะที่มนุษย์สามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการท างานพัฒนากับประชาชนตาม

แนวทางวัฒนธรรม จึงต้องสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล และชุมชนให้

ประชาชนรู้จักตนเองเคารพตนเอง และผู้ที่เข้าไปท างานร่วมกับชุมชนต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ร่วม

ไปกับชาวบ้านถึงวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน เนื่องจากวัฒนธรรมเป็น

เสมือนหนึ่งพลังส าหรับการพัฒนาคน และสังคม    

    ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชนคือ วัฒนธรรมเป็นเอกลักของบุคคลและ

ชุมชนหากคนเราไม่รู้จักตนเองไม่เคารพตัวเองก็ไม่อาจพัฒนาได้ และวัฒนธรรมเป็นพลังส าหรับการ

พัฒนาตนและสังคม โดยชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดี มีศักยภาพในการที่จะพัฒนา หรือที่จะต้านกระแสทุน

นิยมได้ แนวคิดนี้มองเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลของระบบทุนนิยม ที่เน้นวัตถุนิยมท าให้คนเห็นแก่ตัว 

และต้องพ่ึงกาทุกจากภายนอกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนา จึงหันมาเน้นคุณธรรมชาวบ้านที่ให้

ความส าคัญกับจิตใจ การพ่ึงพาตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นหลักธรรมในการพัฒนาได้

กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนว่า ให้ถือเอาความสุขของมนุษย์เป็นเป้าหมาย

สูงสุดของเกณฑ์ความส าเร็จในการพัฒนาแนวนี้ คือสภาวะที่มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4. วิธีการศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชน 

    ประการแรกเราต้องมองชุมชนว่าเป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นดุลยภาพในกระบวนการนี้มี

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ความขัดแย้งนี้คอย

ท าหน้าที่รบกวนไม่ได้ดุลยภาพปรากฏขึ้นได้ ซึ่งแนววัฒนธรรมชุมชนมักจะมองความขัดแย้งว่าเป็น

ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม (วัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตก) แต่บางที่เราอาจต้องมอง
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ให้กว้างกว่านี้ ในชุมชนเราจะพบทั้งความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่ความตึงเครียดและการปะทะ

กันของผลประโยชน์ตลอดเวลา การท างานของกระบวนการเหล่านี้จะให้ค าตอบเราว่า ชุมชนในวันนี้ไม่

เหมือนชุมชนเมื่ออดีตแล้ว 

   ประการที่สองปัญหาที่เราต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ คือ อะไรท าให้ชุมชนเปลี่ยนไปการ

เปลี่ยนแปลงมาจากกระบวนการภายนอกที่เราเรียกว่า “โลกาภิวัตน์” หรือจากพลังพลวัต (Dynamic) 

ภายในชุมชน หรือว่าเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองกระบวนการดังกล่าว ควรต้องมีการแสวงหาทฤษฏี

ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์  

 5. หลักการท างานแนววัฒนธรรมชุมชน                                                                             

 1. การถือเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งของการพัฒนา หลักการพัฒนานี้ถือเป็นการปรับกระบวน

ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนโดยเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตที่ชาวบ้านได้ผ่านการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดมา

ในคนแต่ละรุ่น และได้ส่งทอดบทเรียนนั้นเป็นมรดกชีวิตที่อยู่ในรูปของวัฒนธรรม คือภูมิปัญญา ภูมิ

ธรรม ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน ดังนั้น การท างานจึงต้องเริ่มจากชาวบ้าน และสิ่งที่

ชาวบ้านมีอยู่ที่เรียกว่าการท างานแบบ Bottom-Up  

2. การใช้แนวทัศนะแบบ Positive Approach คือการท างานพัฒนา โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่

ชาวบ้านมีอยู่ก่อน คือท าในสิ่งที่ชาวบ้านเขามีอยู่เป็นหลักพัฒนาให้ดีขึ้น หรือพัฒนาเชื่อมโยงสู่สิ่งอ่ืนที่

ชาวบ้านมีในลักษณะที่เป็นองค์รวม (Holistic) ของมนุษย์ และชุมชน 

3. การท างานแนววัฒนธรรมชุมชน ต้องยึดหลักการประสานงานกันระหว่างสิ่งที่นักพัฒนามี 

และสิ่งที่ชาวบ้านมี และต้องหลีกเลี่ยงหลักการ “เข้าแทนที่” (Substitution) ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็

ตาม ทั้งนี้โดยค านึงความแตกต่างระหว่างนักพัฒนา และชาวบ้านซึ่งท าทีที่ควรมี คือ พยายามศึกษา

ข้อเด่น และข้อด้อยของทั้งสองฝ่าย และท างานร่วมกันเพ่ือขจัดข้อด้อย และประสานข้อดีการท างาน

แนววัฒนธรรมชุมชน ที่มุ่งใช้วัฒนธรรมชุมชนของตนเป็นเครื่องมือให้ประชาชนมารวมกลุ่มเพ่ือมอง

ปัญหาร่วมกัน วางแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับ วัฒนธรรมเดิม ภูมิ

ปัญญาเดิม จนเกิดเป็นพลังชุมชนที่จะด าเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาวิถีชีวิตของตนเองได้ 
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การท างานแนววัฒนธรรมชุมชน ที่มุ่งใช้วัฒนธรรมชุมชนของตนเป็นเครื่องมือให้

ประชาชนมารวมกลุ่มเพ่ือมองปัญหาร่วมกัน วางแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ผสมผสานอย่าง

กลมกลืนกับวัฒนธรรมเดิม ภูมิปัญญาเดิม จนเกิดเป็นพลังชุมชนที่จะด าเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาวิถี

ชีวิตของตนเองได้ 

4.  แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 วิทยา ทิพย์ทอง (2545) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่กลุ่มของ

ประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบใน

กิจกรรมที่กระท าโดยกลุ่ม 

 ยุพาพร รูปงาม (2545) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมา

จากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้อง

ต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมา

รวมกันไดควร จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือใน 

นามกลุ่มนั้น กระท าฝานองค์การ (Organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึง

ความเปลี่ยนแปลงได้ 

 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527: 5) ได้ให้ความหมายและหลักการส าคัญเรื่องนโยบายการมีส่วน

ร่วมว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริมชักน าและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูป

ส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527: 2) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ในกองประชุมเรื่องการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด

ความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือผลประโยชน์ต่อ

การด ารงชีพในทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม 

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พัฒนาความรับรู้ และภูมิปัญญาเดิมซึ่งแสดงออกในการตัดสินใจใน

การก าหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวเอง 
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 ปรัชญา เวสารัชช์ (2528: 3) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นได้ในหลาย

ลักษณะหลายรูปแบบหลายวิธีการและหลายวัตถุประสงค์ที่มีความแตกต่างกันไปตามมิติต่างๆ 

 อาภรพันธ์ จันทร์สว่าง (2531: 20) ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลจาก

การเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกันนั้น

จะต้องมีมากพอ จนเกิดความริเริ่มโครงการเพ่ือการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถ

รวมกันได้ควรจะต้องมีความตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยบุคคลหรือ

ท าในนามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ 

 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526: 253) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึงการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม

รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

 เสน่ห์ จามริก (2527: 22) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนว่าไม่ได้หมายความเพียง

ว่าดึงประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตามที่นักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาตั้งขึ้น แท้จริงแล้วต้องให้มีชุมชน

มีกิจกรรม และ วิธีด าเนินการของเขาเองในชุมชน 

 White (1982) (อ้างใน ปริศนา โกลละสุต 2543) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า

ประกอบด้วย 4 มิติคือ 

 มิติที ่1 คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า อะไรควรท าและท าอย่างไร 

 มิติที ่2 คือ มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติการตามท่ีตัดสินใจ 

 มิติที ่3 คือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 

 มิติที ่4 คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542: 28) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่าการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือ
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ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน การสร้างจิตส านึกในการดูแลปกป้องทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีสมาชิกหรือกลุ่มคนมีความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมี

มากพอ จนสามารถท่ีจะมีโอกาสเข้าด าเนินการมีอิทธิพลในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 1. ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 

2545, หน้า 7-9) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

     1.1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 

           Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม 

หมายถึงการใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการ เกลี้ ยกล่อมมี

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมี

ศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม 

           โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับ

ขั้น ความต้องการ (Hierarchy of Needs) คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับ จากน้อยไป

มาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

   1. ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการ 

ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (Survival Needs) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่

อาศยัยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 

 2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 

ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน 

หรือความมั่นคงในการท างาน และการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

  3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก ความ

ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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  4. ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) ไต้แก่ ความ

ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้

เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความส าคัญของ

บุคคล 

  5. ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ 

ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะ

พัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายาม

ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 

 1.2  ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

         คนเรามีความต้องการทางกาย และใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูงตามไป

ด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่ าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูป

พฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอา

รัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็

ตามถ้าคนท างานมีขวัญดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็น

ขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้นจะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อม

เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8) 

 1.3 ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 

        ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศ หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมี

ความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น (ยุพาพร รูปงาม, 2545, 

หน้า 8) 
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  1.4 ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 

       การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานควยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์

โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว่า ผู้น าปฏิฐาน (Positive Leader) ผู้น าพลวัตคือ 

เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ (Dynamic Leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น า

นิเสธ (Negative Leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ

ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น 

การสร้างผู้น าที่ดี ยอมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม, 2545, 

หน้า 8) 

   1.5 ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

          การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบ

ใดดีที่ชุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคนถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใคร

บังคับก็จะท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบาย และความจ าเป็นของรัฐ 

เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวัง

ผลประโยชน์ (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8-9) 

 2. ระดับของการมีส่วนร่วม 

    ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 

2546: 17) 

 1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ ครอบครัว/ ชุมชนของตน 

 2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 

 3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
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 3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 

 3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 

 3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

 4. การส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 

 5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท าแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทางพัฒนา

ชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 

 5.1 ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 

 5.2 ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

  1. ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 

  2. วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ 

  3. ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ไข

ปัญหาที่วางแผนนั้น 

  4. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 

  5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

  6. ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 

  7. ร่วมรับผลประโยชน์/ หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 

2540 มาตรา 46 และ 79 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 เปิดโอกาสให้

ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และจัดการ

บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนมี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการรับผิดชอบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนทุกคนทั้ง

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินงานวัฒนธรรมท้องถิ่น และเน้นการศึกษา และพัฒนาอาชีพ

ท้องถิ่นใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด

รายได้เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545: 49)  

 3.  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม     

      ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั้นตอนของการปฏิบัติโดยนักวิชาการได้อธิบาย

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

      อคิน รพีพัฒน์ (2527: 100-101) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาไว้ 5 ระดับดังนี้ 

     1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาในท้องถิ่น 

     2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาในท้องถิ่น 

     3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาใน

ท้องถิ่น 

     4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

     5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาในท้องถิ่น  

     เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527) ได้อธิบายขั้นตอนที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

     1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

     2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 

     3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

     4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
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    อนุภรณ์  สุวรรณสทิศกร (2529: 25) ได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 

     1. ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมปรึกษา หรือในการวางโครงการวิธีการด าเนินงานการ

ติดตาม ตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

     2. ร่วมการวางแผน คือ ร่วมในการวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา  

     3. ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ 

     4. ร่วมติดตามประเมินผลโครงการ คือ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีส่วนร่วมในการตรวจ

ตราดูและรักษาและประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

     ขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่ทบทวนมาดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างตัวแปร

การมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในแบบสอบถาม ซึ่งจะครอบคลุมองค์ประกอบของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละด้านดังที่กล่าวมา 

     Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม 2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้

วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน

ร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของ

การเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งท าให้เกิด

ความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วม 

คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้า

ร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิ ใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน
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แต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ

โครงการ 

     ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้า

มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนได้ขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์

จะเอ้ืออ านวย 

     วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 

การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรือ

งานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนอง

และท าให้มีความเป็นไปได้มากข้ึนว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่า

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน 

     โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการ

พัฒนาควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

     1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือถ้า

หากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี

แล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและ

มองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

     2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น 

ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสาร

ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 

     3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 

แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชนบทสามารถ

คิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเองท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
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     4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงาน และประเมินผล

งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับ

ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบความ

ยากล าบากนอกจากนี้ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545, หน้า 116) ยังได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 

     1. ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนดความ

ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 

     2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ

แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

     3. ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง

ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ

ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

     4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง

ด้านวัตถุและจิตใจ 

     5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า

การพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 

5. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ (2553) ศึกษาการสร้างอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี พบว่า สภาพทรัพยากรวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร (50,625 ไร่) แบ่งเป็น 17 หมู่บ้าน พบว่ามีไผ่
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มากที่สุด รองลงมาคือฟางข้าว และผักตบชวา ส าหรับไม้ไผ่มีการปลูกกันทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ หมู่2 

บ้านทุ่งส าราญ ไผ่ที่พบมีหลายชนิดเช่น ไผ่สีสุก ไผ่ตง ไผ่รวก และไผ่ป่า ชาวบ้านนิยมปลูก ไผ่ไว้ตาม 

หน้าบ้าน ข้างบ้าน คันนา ข้างสระน้ า ข้างล าคลอง ข้างถนนลูกรัง ข้างถนนลาดยาง เป็นต้น   

การสร้างทางเลือกโดยการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้สร้างอาชีพใหม่ที่มีรากฐานจาก

วัฒนธรรมเดิม ชาวบ้านในชุมชนต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่มี

ความคุ้นเคย และรู้จักการน าไผ่ไปใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่น น าไปใช้ก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อ าศัย 

เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องมือในการจับสัตว์น้ าสัตว์บก เครื่อง

เรือน เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา ของเด็กเล่น นอกจากนี้ไผ่ยังน าไปใช้ประโยชน์ในงานประเพณีต่างๆ เช่น 

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีบุญพระเวส หรือบุญมหาชาติ 

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประเพณีบุญแม่โพสพ ประเพณีหาบส ารับ คาวหวาน  ประเพณีแต่งงาน 

ประเพณีบวชพระ ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต้น  

ผลการด าเนินการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างครบวงจรเพ่ือแก้ไข ปัญหา

ความยากจนอย่างยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนสามารถลดการใช้สิ่งของต่างๆ ที่ท าจากพลาสติก หรือใย

สังเคราะห์ซึ่งเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ไม่ไผ่ที่มีเป็นจ านวนมากมาใช้ท า

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กันเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกัน

จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ไว้ขายเพ่ือเป็นอาชีพเสริม โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุน

โครงการจากเทศบาลต าบลตลุกดู่ ส านักงานพัฒนาชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์

จากไม้ไผ่ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ไผ่โดยมีการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเชิญ

วิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ และปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนมาฝึกอบรมให้แก่

ชาวบ้าน ท าให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อให้เกิดการ

พัฒนาแนวความคิด และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง

ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนร่วมกันจัดท า หลักสูตรส าหรับท้องถิ่น โดยเน้นการใช้วัสดุ

ในท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้มาเรียนรู้จากพ่อ แม่ พ่ี หรือน้อง และคนในหมู่บ้าน ท าให้เด็กนักเรียนได้

เรียนรู้วิธีการท างานซึ่งก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมต่อคนรุ่นหลังต่อไป  ด้านการตลาด มีการจัด

สถานที่ขายอย่างชัดเจน มีป้ายโฆษณา ประกอบหน้าร้าน ภายในร้านจะมีสินค้าของชาวบ้านโชว์ไว้ ถ้า
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มีผู้สนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้จากสมุดโฆษณาสินค้าซึ่งภายในเล่มจะมีภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มี

รายชื่อผู้จัดท าชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด และราคา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ผลจากการท า

อาชีพเสริมโดยใช้วัสดุท้องถิ่นคือไม้ไผ่มาใช้ท าผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และท าเพ่ือขายนั้น ท า

ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่กับงานศิลปะ และการคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ท าให้เป็นคนมี

สุขภาพจิตที่ดี มีหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส ประกอบกับท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี

ขึ้น ก็สามารถจะแก้ไขปัญหา ความยากจนอย่างยั่งยืนได้  

ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร (2553) ศึกษาการสร้างอาชีพเสริมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พบว่าอาชีพเสริมที่ประชาชนมีความต้องการมาก

ที่สุด คือ อาชีพเสริมด้านการบริการ รองลงมาคือ อาชีพเสริมด้านเกษตรกรรม อาชีพเสริมด้าน

ศิลปหัตถกรรม และอาชีพเสริมด้านการรับจ้าง โดยประเภทอาชีพเสริมที่ประชาชนต้องการมากที่สุด

คือ อาชีพค้าขาย ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนพบว่าประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ใน

ระดับสูงเช่นเดียวกับความต้องการอาชีพเสริมของประชาชน ซึ่งในด้านผลกระทบต่ออาชีพเดิม 

ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับสูงที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงมีแนวคิดที่จะ

ประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด โดยที่อาชีพเสริมนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่ออาชีพเดิมไม่ต้องเดินทางไป

ท างานในต่างพ้ืนที่ และยังต้องการที่จะมีอาชีพเสริมที่เป็นลักษณะแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่

สมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันท าและเมื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลพบว่า ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน ต่างมีระดับ

คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันตามไปด้วย 

ภานุเดช เพียรความสุข (2549) ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากอาชีพเสริมของชาวบ้าน 

ต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 

98 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 45-54 ปี จ านวน 57 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ 35-44 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ 55-64 ปี จ านวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพสมรส จ านวน 146 คิดเป็น

ร้อยละ 79.8 รองลงมาคือมีสถานะภาพโสด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และมีสถานะภาพ

หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดับ และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ลองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
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และมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป (อาชีพเสริม) จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ รับจ้าง

ทั่วไป/เกษตรกร จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับ การคิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหา

สภาพเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาบ้านนาแก ต าบลนาแก อ าเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่าโดยส่วน

ใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเสริมเป็นคนท้องถิ่น และเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยรายได้หลักของ

ชาวบ้านคือ เกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 25,000 บาทต่อปี และรายได้

จากอาชีพเสริมของชาวบ้านโดยเฉลี่ยประมาณ 2,500 บาทต่อปี ชาวบ้านในชุมชนต าบลนาแกเป็น

ชุมชนที่มีความอบอุ่นในเรื่องครอบครัว และชุมชนต าบลนาแกเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดย

อาศัยธรรมชาติในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นชุมชนไม่ค่อย

เจริญมากนัก ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1. อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนต าบลนาแก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

เช่นการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ท าสวน และการท านาเกลือ ผลิตภัณฑ์ทาบกิ่งมะม่วง เป็นต้น 

2. มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 

3. ค่าครองชีพในต าบลค่อนข้างต่ า 

4. เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวท าให้ชาวบ้านได้เข้าไปหางานท าในตัวเมืองเพราะอยู่ที่ต าบลไม่มี

แรงงาน เมื่อถึงฤดูกาลท านาก็กลับบ้านเพื่อท านาเหมือนเดิม 

ส่วนปัญหาที่พบในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยส่วนมาก

คือตลาดและขาดการจัดการที่ดีถ้ามีหน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนในการหาคลาดหรือมาให้การ

อบรมเกี่ยวกับการท าสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการตั้งกลุ่มให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ฝึกให้

ชาวบ้านมีการจัดการภายในกลุ่ม และอบรมเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของ

ชุมชนต าบลนาแก แน่นอนว่าชุมชนต าบลนาแกคงเป็นอีกต าบลหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องเศรษฐกิจ

ชุมชน  
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ธวัช ชมม่ิง (2553) ศึกษาความต้องการอาชีพเสริมของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าขนุน ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า  

1) ราษฎรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

ประกอบอาชีพหลักรับจ้าง และเกษตรกรรม สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน รายได้จากอาชีพหลักหัก

ค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพหลักมาแล้วมากกว่า 10 ปี ใน

รอบปีที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และยังมีรายได้ 

รายจ่าย ในการประกอบอาชีพไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นหนี้ 

 2) ความต้องการอาชีพเสริม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.3 ต้องการอาชีพเสริม อาชีพเสริมที่

ต้องการมากที่สุดคือ อาชีพเสริมการเกษตร รองลงไปคือ อาชีพเสริมคหกรรม และอาชีพเสริมการค้า 

และบริการตามล าดับ และล าดับสุดท้ายคือ อาชีพเสริมคหกรรม 

 3) แนวทางในการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าขนุน พบว่า ราษฎรที่ต้องการอาชีพเสริมทั้ง 4 ประเภท ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการสนับสนุน

การเงินในการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงไปคือ ต้องการสนับสนุนทางวิชาการ ปัญหา

อุปสรรคที่อาจท าให้การท าอาชีพเสริมไม่ประสบความส าเร็จ คือเงินทุน และส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้

มีทุน หรือทุนส ารองให้กู้ในการประกอบอาชีพ 

ไชยา เอ่ียมข า (2552) ศึกษาบทบาทของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

สร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี พบว่า ประชาชนเป็นชายมากกว่าหญิง มีอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนต้น มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไปรองลงมาเป็น

การเกษตร จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดจน

ในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็น

ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน อีกทั้งขาดทักษะวิชาการ จึงท าให้ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจไม่มีทักษะ

ในกระบวนการ  
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เมื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสร้าง

อาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนพบว่า ประชาชนต้องมีบทบาทในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนทั้ง 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนที่ 5 การจัด

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์ ซึ่งในภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขึ้นตอนที่ 7 การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากประชาชน ขาด

ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อกระบวนการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบล

มีการด าเนินงานที่ล่าช้า และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการปรับปรุงระบบการท างานให้รวดเร็วขึ้น มีการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น 

หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน มีการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้น าชุมชน และการจัดประชุมประชาคม 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

โครงการวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่า          

ปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน 

ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่า ปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากจ านวน

หลังคาเรือนที่มีอยู่ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอยู่จ านวน 17,274 หลังคาเรือน 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และให้มีความคลาดเคลื่อนไม่

เกินร้อยละ 5 เมื่อใช้การค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จะได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างดังนี้ 

n       =  N 
 1+Ne² 

เมื่อ   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 

เพราะฉะนั้นจะได้ n  =           17,274 
                1+17,274(0.05)2 
   n  =      17,274 
     44.185 
   n  =   390.95  คน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวัสดุท้องถิ่นที่มี

ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพเสริม  โดยแบ่งออก 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการของ

ประชากรในพ้ืนที ่ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการต่อปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริมซึ่ง

ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ด้านประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม ด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ และด้านประเภทของอาชีพเสริม 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่าแบบลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดการให้ค่าคะแนน ดังนี้  

 คะแนน  5 หมายถึง ส าคัญมากที่สุด 

       คะแนน  4 หมายถึง  ส าคัญมาก 

           คะแนน  3 หมายถึง ส าคัญปานกลาง 

        คะแนน 2 หมายถึง ส าคัญน้อย 

       คะแนน  1 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด 

3. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ถามประชากรที่ต้องการศึกษา 

คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือ (Validity) และการตรวจสอบความน่าจะ

เป็นของเครื่องมือ (Reliability) ดังนี้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยผู้ท าการศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา 

และภาษาที่ใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่
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ต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขด้วยการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC (Item Object Congruence) 

หาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายกิตติชัย ศรีทองช่วย  ปลัดอ าเภอสามร้อยยอด 

2. นางประยูร เอี่ยมอ านวย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี 

3. พระครูปลัดจิระศักดิ์ จิรว โส   เจ้าอาวาสวัดเขาเขียว ปราณบุรี 

หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร   

IOC = 
N

R  

เมื่อ  IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) 

  R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

  N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ให้คะแนน 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตรเกณฑ์ 

1. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 

2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ โดยให้หาข้อมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบรูณ์ของงานวิจัย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับความเห็นชอบลงสนามวิจัย ส ารวจวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่า ปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อสร้าง

อาชีพเสริมให้กับชุมชน 

 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งจะน าไปใช้ในการ

วิเคราะห์ค่าสถิติต่อไป 

 3. น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากรมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป (SPSS) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดผู้วิจัยจะน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือ

ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาด

เก่า ปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการหาค่าร้อยละ โดยจ าแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เวลาว่างในแต่ละวันที่เหมาะสมในการ

ประกอบอาชีพเสริม ระดับรายได้ของอาชีพเสริมที่คาดหวังต่อเดือน ต้นทุนที่เหมาะสมในการ

ประกอบอาชีพเสริม ความคาดหวังจากการประกอบอาชีพเสริม และลักษณะของอาชีพเสริมที่

ต้องการ 

   โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การแปลความหมายของ

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาจากระดับ

คะแนนค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ซึ่งจัดชั้นเท่ากัน (Class Interval) โดยให้คะแนนระดับความต้องการต่อ

อาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อ าเภอ          

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความต้องการมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีระดับความต้องการปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความต้องการน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความต้องการน้อยที่สุด 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปีอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างกลุ่ม

ประชากร 2 กลุ่ม ตามตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test)   

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปีอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างกลุ่ม

ประชาการที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ตามตัวแปรต้นได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of 

Variance)   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. สถิติทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้ t - test for Independent Samples 

3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance) ถ้าผลการทดสอบ พบว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD 
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สามารถแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย ( X )  

      1

n

i

i

fX

X
n




  

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
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3. การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่า f (f-test) 
ดังนี้ 

                    

4. การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ดังนี้ 

    b

w

MS
F

MS        , 1,dfb k dfw n k  

5. การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC (Item  Object Congruence) 

     
R

IOC
N


  

6. การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach  Alpha Coefficient) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง อาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการศึกษาวัสดุที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นของตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน โดยค านึงถึงศักยภาพของชุมชนในการท าอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ 

และน าไปสู่การสร้างอาชีพเสริมโดยท าการส ารวจปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างอาชีพเสริมใน

ชุมชนคือ ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ลักษณะ

การพัฒนาทักษะ ประเภทของอาชีพเสริม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาโดยการน าข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจของกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และประมวลผล เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 

และข้อมูลเชิงอนุมานซึ่งสามารถค านวณค่าทางสถิติออกมาในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจง

ความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถแบ่งได้ 5 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลผู้บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 182 45.7 

หญิง 212 53.3 

Error 4 1 

รวม 398 100 

อายุ   

ต่ ากว่า 20 ปี 51 12.8 

20-30 ปี 67 16.8 

31-40 ปี 140 35.2 

41-50 ปี 75 18.8 

50 ปีขึ้นไป 53 13.3 

Error 12 3.01 

รวม 398 100 

ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 92 23.1 

มัธยมศึกษา/ปวช. 84 21.1 

อนุปริญญา/ปวส. 40 10.1 
ปริญญาตรี 99 24.9 

สูงกว่าปริญญาตรี 79 19.8 

Error 4 1 

รวม 398 100 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลผู้บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 61 15.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 139 34.9 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 2.5 

รับจ้าง 73 18.3 

เกษตรกร 41 10.3 

ธุรกิจส่วนตัว 38 9.5 

อ่ืน ๆ 25 6.5 

Error 11 2.8 

รวม 398 100 

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า 5,000 บาท 69 17.3 

5,001-15,000 บาท 41 10.3 

10,001-15,000 บาท 143 35.9 

15,001-20,000 บาท 75 18.8 

มากกว่า 20,000 บาท 65 16.3 

Error 1 1.3 

รวม 398 100 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนจ านวน 398 คน 

แบ่งตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 53.3 เป็นชายร้อยละ 45.72 

ตามล าดับ ส าหรับอายุ อยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 35.2 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  

ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ  ในระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 24.9 รองลงมา

คือต่ ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 23.1 ตามล าดับ ส าหรับอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34.9  

รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.3 ตามล าดับ  และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
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15,000 บาท ร้อยละ 35.9 รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท รองลงมาคือ ร้อย

ละ 18.8 ตามล าดับ  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการ 

รูปแบบอาชีพเสริมที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เวลาว่าง   

ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 31 7.8 

1-2 ชั่วโมง 164 41.2 

5-6 ชั่วโมง 161 40.5 

6-7 ชั่วโมง 38 9.5 

Error 4 1 

รวม 398 100 

ระดับรายได้ของอาชีพเสริมที่คาดหวังต่อเดือน   

ต่ ากว่า 1000 บาท 14 3.5 

1001-2000 บาท 71 17.8 

2001-3000 บาท 11 2.8 

3001-4000 บาท 154 38.7 

มากกว่า 4001 บาทข้ึนไป 142 35.7 

Error 6 1.5 

รวม 398 100 

ต้นทุนที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเสริม   

ต่ ากว่า 500 บาท 41 10.3 

501-1000 บาท 31 7.8 

1001-1500 บาท 162 40.7 

1501-2000 บาท 86 21.6 

มากกว่า 2001 บาทข้ึนไป 72 18.1 

Error 6 1.5 

รวม 398 100 
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ตางรางที่ 2 (ต่อ) 

รูปแบบอาชีพเสริมที่ต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความคาดหวังจากการประกอบอาชีพเสริม   

สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลัก 40 10.1 

มีรายได้สม่ าเสมอ 91 22.9 

เป็นที่ต้องการของตลาด 142 35.7 

คนในชุมชนให้การยอมรับ 84 21.1 

เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 33 8.3 

Error 8 2 

รวม 398 100 

ลักษณะของอาชีพเสริมที่ต้องการ 

ไม่มีผลกระทบต่ออาชีพหลัก 65 16.3 

สามารถท าได้ขณะอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง 102 25.6 

ใช้เวลาปฏิบัติงานน้อยและมีเวลาพักผ่อนมาก 82 20.6 

สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันท าได้ 127 31.9 

สามารถส่งมอบได้จากรุ่นสู่รุ่น 16 4 

Error 6 2 

รวม 398 100 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบอาชีพเสริมที่ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี         

200 ปี ต้องการมีเวลาว่างต่อวัน 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 41.2 รองลงมาต้องการมีเวลาว่าง 5-6 ชั่วโมง       

ร้อยละ 40.5 ตามล าดับ  และต้องการมีรายได้เสริมต่อเดือน 3,001-4,000 บาท ร้อยละ 38.7 

รองลงมาต้องการมากกว่า 4,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 35.7 ตามล าดับ  ต้องการลงทุนกับการ

ประกอบอาชีพเสริม 1,001-1,500 บาท ร้อยละ 40.7 รองลงมาต้องการลงทุน 1,501-2,000 บาท 

ร้อยละ 21.6 ตามล าดับ ส าหรับความคาดหวังจากการประกอบอาชีพเสริม ต้องการให้เป็นที่

ต้องการของตลาด ร้อยละ 35.7 รองลงมาต้องการมีรายได้สม่ าเสมอ ร้อยละ 22.9 ตามล าดับ 

ส าหรับลักษณะของอาชีพเสริมที่ต้องการ ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันท าได้ ร้อย

ละ31.9 รองลงมาสามารถท าได้ขณะอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง ร้อยละ 25.6 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพด้านลักษณะวัสดุ       

ในการประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ระดับความต้องการ 

X  S.D 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 3.98 0.840 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน 4.00 0.918 

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน 3.86 1.228 

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 3.60 1.043 

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 2.91 1.266 

เฉลี่ย 3.67 1.059 
 

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีต่อ

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.67 อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ การใช้วัสดุที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน ไม่

ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพด้านประเภทวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ระดับความต้องการ 

X  S.D 

สับปะรด 3.00 1.220 

มะพร้าว 3.03 1.178 

มะม่วง 2.81 1.488 

ว่านหางจระเข้ 2.65 1.299 

กุ้ง 2.28 1.192 

เฉลี่ย 2.76 1.275 
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จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีต่อ

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อยดังนี้ มะพร้าว สับปะรด และมะม่วง 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพด้านลักษณะ        

การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ระดับความต้องการ 

X  S.D 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 3.07 1.025 

การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน 3.23 1.215 

การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน 3.17 1.493 

การให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 3.21 1.317 

ผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 2.85 1.489 

เฉลี่ย 3.11 1.308 
 

จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีต่อ

ลักษณะการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.11 อยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน การให้ความสนับสนุน

จากหน่วยงานภาครัฐ และการให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพด้านลักษณะวัสดุ         

ในการประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ระดับความต้องการ 

X  S.D 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 3.29 1.029 

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 3.02 1.219 

เครื่องจักรสาน 3.41 1.203 

การแกะสลัก 2.85 1.279 

การนวดฝ่าเท้า 3.06 1.180 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ระดับความต้องการ 

X  S.D 

ที่พักแรม (Home Stay) 2.69 1.256 

เฉลี่ย 3.05 1.194 
 

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีต่อ

ลักษณะประเภทของการประกอบอาชีพเสริม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.05 อยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เครื่องจักรสาน การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย และการนวดฝ่าเท้า 
 

ตารางท่ี 7 แสดงล าดับความต้องการต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมในด้านต่าง ๆ 

ล าดับที่ ปัจจัยด้านต่าง ๆ 
X  S.D แปลผล 

1 ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม 3.67 1.059 มาก 

2 ลักษณะการพัฒนาทักษะ 3.11 1.308 ปานกลาง 

3 ประเภทของอาชีพเสริม 3.05 1.194 ปานกลาง 

4 ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม 2.76 1.275 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.14 1.209 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ให้ความส าคัญกับการ

เลือกใช้วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมมากที่สุด รองลงมาคือลักษณะการพัฒนาทักษะ แล้วจึงเป็น

การเลือกประเภทของอาชีพเสริม สุดท้ายคือประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม  
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

4.1 ให้ชุมชนสร้างวินัย มีระเบียบ สังคมที่หน้าอยู่ การบริการส าหรับผู้มาเยือน สร้างไกด์

จากเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาอนาคตเด็กนักเรียนที่ดีในวันข้างหน้า 

4.2 โดยทั่วไปแม่ค้า พ่อค้า มักค้าขายสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นชุมชนพ้ืนบ้านอยู่แล้ว 

สินค้าง่ายๆ การใช้จ่ายง่ายขึ้น ท าให้มีการหมุนเวียนรายได้ส าหรับพ่อค้า แม่ค้าเป็นอย่างดี 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
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 จากสมมติฐานข้อที่ 1. คนในชุมชนที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี

ความต้องการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพเสริมที่แตกต่างกันสามารถพิสูจน์ได้จากการ

ค านวณค่าทางสถิติคือ 

H0 = ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกัน 

H1 = ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันมีความต้องการแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านเพศต่อปัจจัยในด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.005 1 0.005 0.007 0.934 

ภายในกลุ่ม 267.827 379 0.707     

รวม 267.832 380       

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.937 1 1.937 2.306 0.130 

ภายในกลุ่ม 315.06 375 0.84     

รวม 316.997 376       

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของ
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.32 1 0.32 0.212 0.646 

ภายในกลุ่ม 568.526 376 1.512     

รวม 568.847 377       

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 18.258 1 18.258 17.542 0.000* 

ภายในกลุ่ม 381.975 367 1.041     

รวม 400.233 368       

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.273 1 0.273 0.170 0.680 

ภายในกลุ่ม 599.46 373 1.607     

รวม 599.733 374       
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จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม การใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.934 การใช้วัสดุที่ช่วยให้เกิดรายได้

ภายในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.680 การใช้วัสดุที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.646 

และการใช้วัสดุที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ที่ ระดับ 0.130 ดังนั้นยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการ

วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

แต่ในด้านของการใช้วัสดุที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความ

ต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านเพศต่อลักษณะวัสดุ

ในการประกอบอาชีพนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการที่จะใช้วัสดุที่

หาได้ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน และมีความสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 9แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านเพศต่อปัจจัยในด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สับปะรด 

ระหว่างกลุ่ม 2.739 1 2.739 1.846 0.175 

ภายในกลุ่ม 522.258 352 1.484     

รวม 524.997 353       

มะพร้าว 

ระหว่างกลุ่ม 0.076 1 0.076 0.055 0.815 

ภายในกลุ่ม 489.517 352 1.391     

รวม 489.593 353       

มะม่วง 

ระหว่างกลุ่ม 8.438 1 8.438 3.844 0.051 

ภายในกลุ่ม 711.148 324 2.195     

รวม 719.586 325       

ว่านหางจระเข้ 

ระหว่างกลุ่ม 9.9 1 9.9 5.953 0.015* 

ภายในกลุ่ม 557.079 335 1.663     

รวม 566.979 336       
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

กุ้ง 

ระหว่างกลุ่ม 1.534 1 1.534 1.079 0.300 

ภายในกลุ่ม 476.246 335 1.422     

รวม 477.78 336       

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม มะพร้าวอยู่ที่ระดับ 0.815 กุ้งอยู่ที่ระดับ 0.300 สับปะรดที่ระดับ 0.175 และ

มะม่วงอยู่ที่ระดับ 0.051 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 

ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกัน

โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ว่านหางจระเข้อยู่ที่ระดับ 0.015 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน 

H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านเพศต่อประเภทวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการที่จะใช้

มะพร้าว กุ้ง และสับปะรดในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านเพศต่อปัจจัยในด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

ระหว่างกลุ่ม 0.963 1 0.963 0.916 0.339 

ภายในกลุ่ม 362.513 345 1.051     

รวม 363.476 346       

การชี้แนะแนวทางโดย         
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 6.491 1 6.491 4.443 0.036* 

ภายในกลุ่ม 517.158 354 1.461     

รวม 523.649 355       

การให้ความช่วยเหลือจาก         
ผู้น าชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.737 1 0.737 0.330 0.566 

ภายในกลุ่ม 772.26 346 2.232     
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

 รวม 772.997 347       

การให้ความสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 0.027 1 0.027 0.016 0.901 

ภายในกลุ่ม 606.947 349 1.739     

รวม 606.974 350       

ผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือ
ได้ 

ระหว่างกลุ่ม 9.843 1 9.843 4.484 0.035* 

ภายในกลุ่ม 779.288 355 2.195     

รวม 789.132 356       

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะการพัฒนา

ทักษะการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่ระดับ 0.901 การให้ความช่วยเหลือจากผู้น า

ชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.566 และการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรที่ระดับ 0.339 ดังนั้นยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการ

วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

แต่ในด้านการชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้านอยู่ที่ระดับ 0.036 และผลการวิจัยจากสถาบันที่

เชื่อถือได้อยู่ที่ระดับ 0.035 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 

200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านเพศต่อลักษณะการ

พัฒนาทักษะนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการการให้ความ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน และการได้รับการอบรมให้

ความรู้โดยวิทยากรในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านเพศต่อปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 1.403 1 1.403 1.327 0.250 

ภายในกลุ่ม 364.615 345 1.057     

รวม 366.017 346       

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 1.207 1 1.207 0.812 0.368 

ภายในกลุ่ม 527.656 355 1.486     

รวม 528.863 356       

เครื่องจักรสาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.496 1 1.496 1.035 0.310 

ภายในกลุ่ม 493.174 341 1.446     

รวม 494.671 342       

การแกะสลัก 

ระหว่างกลุ่ม 2.094 1 2.094 1.281 0.258 

ภายในกลุ่ม 576.993 353 1.635     

รวม 579.087 354       

การนวดฝ่าเท้า 

ระหว่างกลุ่ม 0.898 1 0.898 0.644 0.423 

ภายในกลุ่ม 475.69 341 1.395     

รวม 476.589 342       

ที่พักแรม (Home Stay) 

ระหว่างกลุ่ม 24.055 1 24.055 15.896 0.000* 

ภายในกลุ่ม 526.619 348 1.513     

รวม 550.674 349       
 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทของอาชีพ

เสริม การนวดฝ่าเท้าอยู่ที่ระดับ 0.423 การถนอมอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.368 เครื่องจักร

สานที่ระดับ 0.310 การแกะสลักอยู่ที่ระดับ 0.258 และการปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 

0.250 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต่การท าที่พักแรม (Home Stay) อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับ
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สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านเพศต่อประเภทของ

อาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการประกอบอาชีพนวดฝ่า

เท้า การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย การท าเครื่องจักรสาน และการแกะสลักเป็นอาชีพเสริม ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านเพศต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 4.158 1 4.158 4.047 0.478 

ภายในกลุ่ม 426.569 374 1.141   

รวม 430.728 375    

ประเภทวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 4.537 1 4.537 2.555 0.271 

ภายในกลุ่ม 551.249 339 1.631   

รวม 555.787 340    

ลักษณะ                      
การพัฒนาทักษะ 

ระหว่างกลุ่ม 3.612 1 3.612 2.037 0.375 

ภายในกลุ่ม 607.633 349 1.735   

รวม 611.245 350    

ประเภทของ           
อาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 5.192 1 5.192 3.499 0.268 

ภายในกลุ่ม 494.124 347 1.422   

รวม 499.316 348    
 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ในปัจจัยการประกอบ

อาชีพเสริม ด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.478 ด้านลักษณะการพัฒนา

ทักษะอยู่ที่ระดับ 0.375 ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.271 และด้าน

ประเภทของอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.268 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาด

เก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง

รายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F ที่ใช้ทดสอบเชิงอนุมานทางด้านเพศของประชากรในชุมชนตลาด

เก่าปราณบุรี 200 ปีที่มีความต้องการต่อปัจจัยการประกอบอาชีพเสริมพบว่า ค่า P-value ของ

ปัจจัยในด้านต่าง ๆ มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างถึงแม้จะมี

เพศต่างกันแต่มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอายุต่อปัจจัยในด้านลักษณะวัสดุในการประกอบ         
อาชีพเสริม 

 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 45.181 5 9.036 15.219 0.000* 

ภายในกลุ่ม 222.651 375 0.594     

รวม 267.832 380       

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม          
ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 19.796 5 3.959 4.942 0.000* 

ภายในกลุ่ม 297.201 371 0.801     

รวม 316.997 376       

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์            
ของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 59.733 5 11.947 8.729 0.000* 

ภายในกลุ่ม 509.114 372 1.369     

รวม 568.847 377       

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 37.862 5 7.572 7.586 0.000* 

ภายในกลุ่ม 362.371 363 0.998     

รวม 400.233 368       

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 70.644 5 14.129 9.854 0.000* 

ภายในกลุ่ม 529.089 369 1.434     

รวม 599.733 374       

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม การใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน

ชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 การไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 ไม่ขัดต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 และช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชนอยู่ที่ระดับ 
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0.000 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกันโดยมีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอายุต่อลักษณะวัสดุ

ในการประกอบอาชีพนั้น พบว่า ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการ

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมแตกต่างกันในทุกช่วงอายุที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอายุต่อปัจจัยในด้านประเภทวัสดุในการประกอบ          

อาชีพเสริม 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สับปะรด 

ระหว่างกลุ่ม 18.679 5 3.736 2.568 0.027* 

ภายในกลุ่ม 506.318 348 1.455     

รวม 524.997 353       

มะพร้าว 

ระหว่างกลุ่ม 13.151 5 2.63 1.921 0.090 

ภายในกลุ่ม 476.442 348 1.369     

รวม 489.593 353       

มะม่วง 

ระหว่างกลุ่ม 44.099 5 8.82 4.178 0.001* 

ภายในกลุ่ม 675.486 320 2.111     

รวม 719.586 325       

ว่านหางจระเข้ 

ระหว่างกลุ่ม 60.922 5 12.184 7.97 0.000* 

ภายในกลุ่ม 506.057 331 1.529     

รวม 566.979 336       

กุ้ง 

ระหว่างกลุ่ม 15.035 5 3.007 2.151 0.059 

ภายในกลุ่ม 462.746 331 1.398     

รวม 477.78 336       
 

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม มะพร้าวอยู่ที่ระดับ 0.090 และกุ้งอยู่ที่ระดับ 0.059 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน 

H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ
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ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่

สับปะรดอยู่ที่ระดับ 0.27 มะม่วงอยู่ที่ระดับ 0.001 และว่านหางจระเข้อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความ

ต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอายุต่อประเภทวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการที่จะใช้

มะพร้าว และกุ้ง ในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอายุต่อปัจจัยในด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

ระหว่างกลุ่ม 15.752 5 3.15 3.09 0.010* 

ภายในกลุ่ม 347.723 341 1.02     

รวม 363.476 346       

การชี้แนะแนวทางโดย         
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 80.515 5 16.103 12.719 0.000* 

ภายในกลุ่ม 443.134 350 1.266     

รวม 523.649 355       

การให้ความช่วยเหลือจาก       
ผู้น าชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 40.597 5 8.119 3.791 0.002* 

ภายในกลุ่ม 732.4 342 2.142     

รวม 772.997 347       

การให้ความสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 36.652 5 7.33 4.434 0.001* 

ภายในกลุ่ม 570.323 345 1.653     

รวม 606.974 350       

ผลการวิจัยจากสถาบัน         
ที่เชื่อถือได้ 

ระหว่างกลุ่ม 142.631 5 28.526 15.487 0.000* 

ภายในกลุ่ม 646.501 351 1.842     

รวม 789.132 356       
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จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะการพัฒนา

ทักษะการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 0.010 การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนอยู่ที่ระดับ 

0.002 การให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่ระดับ 0.001 การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์

ชาวบ้านอยู่ที่ระดับ 0.000 และผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้อยู่ที่ระดับ 0.000 ดังนั้นจึงไม่

ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความ

ต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอายุต่อลักษณะการ

พัฒนาทักษะนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการการการพัฒนาทักษะ

อาชีพเสริมที่แตกต่างกันในทุกช่วงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอายุต่อปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 9.184 5 1.837 1.755 0.121 

ภายในกลุ่ม 356.833 341 1.046     

รวม 366.017 346       

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 43.724 5 8.745 6.327 0.000* 

ภายในกลุ่ม 485.139 351 1.382     

รวม 528.863 356       

เครื่องจักรสาน 

ระหว่างกลุ่ม 26.195 5 5.239 3.769 0.002* 

ภายในกลุ่ม 468.475 337 1.39     

รวม 494.671 342       

การแกะสลัก 

ระหว่างกลุ่ม 47.003 5 9.401 6.166 0.000* 

ภายในกลุ่ม 532.084 349 1.525     

รวม 579.087 354       

 
การนวดฝ่าเท้า 

ระหว่างกลุ่ม 14.628 5 2.926 2.134 0.061 

ภายในกลุ่ม 461.961 337 1.371     

รวม 476.589 342       
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

ที่พักแรม (Home Stay) 

ระหว่างกลุ่ม 36.411 5 7.282 4.871 0.000* 

ภายในกลุ่ม 514.264 344 1.495     

รวม 550.674 349       

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทของอาชีพ

เสริม การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายอยู่ท่ีระดับ 0.121 การนวดฝ่าเท้าอยู่ที่ระดับ 0.061 ดังนั้นยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการ

วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

แต่การท าเครื่องจักรสานอยู่ที่ระดับ 0.002 การถนอมอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.000 การ

แกะสลักอยู่ที่ระดับ 0.000 และท่ีพักแรม (Home Stay) อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน 

H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอายุต่อประเภทของ

อาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการประกอบอาชีพปรุง

อาหารเพื่อจ าหน่าย และการนวดฝ่าเท้าเป็นอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 17 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอายุต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 46.643 5 9.328 9.266 0.000* 

ภายในกลุ่ม 384.085 370 1.039   

รวม 430.728 375    

ประเภทวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 30.377 5 6.075 3.757 0.035* 

ภายในกลุ่ม 525.409 335 1.572   

รวม 555.787 340    
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะ                       
การพัฒนา 

ทักษะ 

ระหว่างกลุ่ม 63.229 5 12.645 7.904 0.000* 

ภายในกลุ่ม 548.016 345 1.584   

รวม 611.245 350    

ประเภทของ             
อาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 29.524 5 5.905 4.170 0.030* 

ภายในกลุ่ม 469.792 343 1.368   

รวม 499.316 348    

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ในปัจจัยการประกอบ

อาชีพเสริม ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.035 ด้านประเภทของอาชีพ

เสริมอยู่ที่ระดับ 0.030 ด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.000 และด้าน

ลักษณะการพัฒนาทักษะอยู่ที่ระดับ 0.000 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชน

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือ

สร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F ที่ใช้ทดสอบเชิงอนุมานทางด้านอายุของประชากรในชุมชนตลาด

เก่าปราณบุรี 200 ปีที่มีความต้องการต่อปัจจัยการประกอบอาชีพเสริมพบว่า ค่า P-value ของ

ปัจจัยในด้านต่างๆ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่

ต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

ตารางที่ 18 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจัยในด้านลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 15.615 4 3.904 5.82 0.000* 

ภายในกลุ่ม 252.217 376 0.671     

รวม 267.832 380       
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม        
ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 17.361 4 4.34 5.388 0.000* 

ภายในกลุ่ม 299.636 372 0.805     

รวม 316.997 376       

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์             
ของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 25.521 4 6.38 4.38 0.002* 

ภายในกลุ่ม 543.326 373 1.457     

รวม 568.847 377       

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 16.85 4 4.212 3.999 0.003* 

ภายในกลุ่ม 383.384 364 1.053     

รวม 400.233 368       

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 50.522 4 12.63 8.509 0.000* 

ภายในกลุ่ม 549.211 370 1.484     

รวม 599.733 374       

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.003 ไม่ท าลายระบบ

นิเวศน์ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.002 เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 และช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 

ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่าง

กันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05  

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับการศึกษาต่อ

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพนั้น พบว่า ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความ

ต้องการลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษาที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจัยในด้านประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สับปะรด 

ระหว่างกลุ่ม 20.069 4 5.017 3.468 0.009* 

ภายในกลุ่ม 504.928 349 1.447     

รวม 524.997 353       

มะพร้าว 

ระหว่างกลุ่ม 4.405 4 1.101 0.792 0.531 

ภายในกลุ่ม 485.188 349 1.39     

รวม 489.593 353       

มะม่วง 

ระหว่างกลุ่ม 61.074 4 15.269 7.443 0.000* 

ภายในกลุ่ม 658.512 321 2.051     

รวม 719.586 325       

ว่านหางจระเข้ 

ระหว่างกลุ่ม 36.674 4 9.168 5.74 0.000* 

ภายในกลุ่ม 530.306 332 1.597     

รวม 566.979 336       

กุ้ง 

ระหว่างกลุ่ม 39.164 4 9.791 7.411 0.000* 

ภายในกลุ่ม 438.616 332 1.321     

รวม 477.78 336       

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม มะพร้าวอยู่ที่ระดับ 0.531 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชน

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือ

สร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่สับปะรดอยู่ที่ระดับ 0.009 

มะม่วงอยู่ที่ระดับ 0.000 ว่านหางจระเข้อยู่ที่ระดับ 0.000 และกุ้งอยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 
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 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับการศึกษาต่อ

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความ

ต้องการที่จะใช้มะพร้าว ในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจัยในด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

ระหว่างกลุ่ม 36.458 4 9.115 9.532 0.000* 

ภายในกลุ่ม 327.017 342 0.956     

รวม 363.476 346       

การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์
ชาวบ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 15.114 4 3.779 2.608 0.036* 

ภายในกลุ่ม 508.535 351 1.449     

รวม 523.649 355       

 
การให้ความช่วยเหลือจาก          

ผู้น าชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 8.1 4 2.025 0.908 0.459 

ภายในกลุ่ม 764.897 343 2.23     

รวม 772.997 347       

การให้ความสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 38.813 4 9.703 5.909 0.000* 

ภายในกลุ่ม 568.161 346 1.642     

รวม 606.974 350       

ผลการวิจัยจากสถาบัน                
ที่เชื่อถือได้ 

ระหว่างกลุ่ม 48.984 4 12.246 5.824 0.000* 

ภายในกลุ่ม 740.148 352 2.103     

รวม 789.132 356       

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะการพัฒนา

ทักษะการให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.459 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ในด้าน

การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้านอยู่ที่ระดับ 0.036 การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรที่ระดับ 

0.000 การให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่ระดับ 0.000 และผลการวิจัยจากสถาบันที่
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เชื่อถือได้อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 

200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับการศึกษาต่อ

ลักษณะการพัฒนาทักษะนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการการให้

ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 21 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 12.464 4 3.116 3.014 0.018* 

ภายในกลุ่ม 353.553 342 1.034     

รวม 366.017 346       

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 29.175 4 7.294 5.138 0.000* 

ภายในกลุ่ม 499.688 352 1.42     

รวม 528.863 356       

เครื่องจักรสาน 

ระหว่างกลุ่ม 14.047 4 3.512 2.47 0.045* 

ภายในกลุ่ม 480.623 338 1.422     

รวม 494.671 342       

การแกะสลัก 

ระหว่างกลุ่ม 36.734 4 9.183 5.926 0.000* 

ภายในกลุ่ม 542.354 350 1.55     

รวม 579.087 354       

การนวดฝ่าเท้า 

ระหว่างกลุ่ม 23.878 4 5.969 4.457 0.002* 

ภายในกลุ่ม 452.711 338 1.339     

รวม 476.589 342       

ที่พักแรม (Home Stay) 

ระหว่างกลุ่ม 16.462 4 4.116 2.658 0.033* 

ภายในกลุ่ม 534.212 345 1.548     

รวม 550.674 349       
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จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทของอาชีพ

เสริม การท าเครื่องจักรสานอยู่ที่ระดับ 0.045 ที่พักแรม (Home Stay) อยู่ที่ระดับ 0.033 การปรุง

อาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.018 การนวดฝ่าเท้าอยู่ที่ระดับ 0.002 การถนอมอาหารเพ่ือ

จ าหน่ายอยู่ท่ีระดับ 0.000 และการแกะสลักอยู่ที่ระดับ 0.000 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบ

อาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับการศึกษาต่อ

ประเภทของอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการในการ

ประกอบอาชีพเสริมแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 22 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 25.173 4 6.293 5.619 0.001* 

ภายในกลุ่ม 405.554 371 1.094   

รวม 430.728 375    

ประเภทวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 32.277 4 8.069 4.970 0.108 

ภายในกลุ่ม 523.510 336 1.561   

รวม 555.787 340    

ลักษณะ                       
การพัฒนาทักษะ 

ระหว่างกลุ่ม 29.493 4 7.373 4.956 0.099 

ภายในกลุ่ม 581.751 346 1.676   

รวม 611.245 350    

ประเภทของ            
อาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 22.126 4 5.531 3.943 0.016* 

ภายในกลุ่ม 477.190 344 1.385   

รวม 499.316 348    

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ในปัจจัยการประกอบ

อาชีพเสริม ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.108 ด้านลักษณะการพัฒนา

ทักษะอยู่ที่ระดับ 0.099 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 

200 ปี ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง
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รายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนในด้านประเภทของอาชีพเสริมอยู่ที่

ระดับ 0.016 และด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.001 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี

ความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 

เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F ที่ใช้ทดสอบเชิงอนุมานทางด้านระดับการศึกษาของประชากรใน

ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปีที่มีความต้องการต่อปัจจัยการประกอบอาชีพเสริมพบว่า ค่า P-

value ของปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม และด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ

ต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน แต่มีความต้องการปัจจัยใน

การประกอบอาชีพเสริม ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม และด้านลักษณะการพัฒนา

ทักษะไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 23 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอาชีพต่อปัจจัยในด้านลักษณะวัสดุในการประกอบ         
อาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 4.256 7 0.608 0.86 0.538 

ภายในกลุ่ม 263.576 373 0.707     

รวม 267.832 380       

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 21.97 7 3.139 3.926 0.000* 

ภายในกลุ่ม 295.027 369 0.8     

รวม 316.997 376       

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของ
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 22.715 7 3.245 2.198 0.034* 

ภายในกลุ่ม 546.132 370 1.476     

รวม 568.847 377       

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 19.278 7 2.754 2.61 0.012* 

ภายในกลุ่ม 380.956 361 1.055     

รวม 400.233 368       
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 60.496 7 8.642 5.882 0.000* 

ภายในกลุ่ม 539.238 367 1.469     

รวม 599.733 374       

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม การใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.538 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ในด้าน

การใช้วัสดุที่ ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.034 การใช้วัสดุที่ ไม่ขัดต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.012 การใช้วัสดุที่มีความสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 และการใช้วัสดุที่ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชนอยู่ที่

ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศ

ต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอาชีพต่อลักษณะ

วัสดุในการประกอบอาชีพนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการที่จะใช้

วัสดุที่หาได้ในชุมชนในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอาชีพต่อปัจจัยในด้านประเภทวัสดุในการประกอบ              

อาชีพเสริม 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สับปะรด 

ระหว่างกลุ่ม 20.194 7 2.885 1.977 0.057 

ภายในกลุ่ม 504.803 346 1.459     

รวม 524.997 353       

มะพร้าว 

ระหว่างกลุ่ม 43.467 7 6.21 4.816 0.000* 

ภายในกลุ่ม 446.127 346 1.289     

รวม 489.593 353       

มะม่วง 

ระหว่างกลุ่ม 59.02 7 8.431 4.059 0.000* 

ภายในกลุ่ม 660.566 318 2.077     

รวม 719.586 325       

ว่านหางจระเข้ 

ระหว่างกลุ่ม 85.123 7 12.16 8.303 0.000* 

ภายในกลุ่ม 481.856 329 1.465     

รวม 566.979 336       

กุ้ง 

ระหว่างกลุ่ม 47.517 7 6.788 5.19 0.000* 

ภายในกลุ่ม 430.264 329 1.308     

รวม 477.78 336       
 

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม สับปะรดที่ระดับ 0.057 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชน

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือ

สร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่มะพร้าวอยู่ที่ระดับ 0.000 

มะม่วงอยู่ที่ระดับ 0.000 ว่านหางจระเข้อยู่ที่ระดับ 0.000 และกุ้งอยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 
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 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอาชีพต่อประเภท

วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการที่

จะใช้สับปะรดในการประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 25 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอาชีพต่อปัจจัยในด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

ระหว่างกลุ่ม 25.719 7 3.674 3.688 0.001* 

ภายในกลุ่ม 337.756 339 0.996     

รวม 363.476 346       

การชี้แนะแนวทาง                     
โดยปราชญ์ชาวบ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 7.117 7 1.017 0.685 0.685 

ภายในกลุ่ม 516.532 348 1.484     

รวม 523.649 355       

การให้ความช่วยเหลือ                
จากผู้น าชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 13.206 7 1.887 0.844 0.551 

ภายในกลุ่ม 759.791 340 2.235     

รวม 772.997 347       

การให้ความสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 37.634 7 5.376 3.239 0.002* 

ภายในกลุ่ม 569.34 343 1.66     

รวม 606.974 350       

ผลการวิจัยจากสถาบัน                
ที่เชื่อถือได้ 

ระหว่างกลุ่ม 86.461 7 12.352 6.135 0.000* 

ภายในกลุ่ม 702.671 349 2.013     

รวม 789.132 356       

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะการพัฒนา

ทักษะการชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้านอยู่ที่ระดับ 0.685 การให้ความช่วยเหลือจากผู้น า

ชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.551 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 

ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกัน

โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ในด้านการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่

ระดับ 0.002 การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรที่ระดับ 0.001 และผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือ
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ได้อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่

มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอาชีพต่อลักษณะ

การพัฒนาทักษะนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการการชี้แนะ

แนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน และการให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอาชีพต่อปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 13.166 7 1.881 1.807 0.085 

ภายในกลุ่ม 352.852 339 1.041     

รวม 366.017 346       

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 79.09 7 11.299 8.767 0.000* 

ภายในกลุ่ม 449.773 349 1.289     

รวม 528.863 356       

เครื่องจักรสาน 

ระหว่างกลุ่ม 35.97 7 5.139 3.753 0.001* 

ภายในกลุ่ม 458.701 335 1.369     

รวม 494.671 342       

การแกะสลัก 

ระหว่างกลุ่ม 60.039 7 8.577 5.734 0.000* 

ภายในกลุ่ม 519.049 347 1.496     

รวม 579.087 354       

 
การนวดฝ่าเท้า 

ระหว่างกลุ่ม 45.122 7 6.446 5.005 0.000* 

ภายในกลุ่ม 431.467 335 1.288     

รวม 476.589 342       

ที่พักแรม (Home Stay) 

ระหว่างกลุ่ม 52.398 7 7.485 5.138 0.000* 

ภายในกลุ่ม 498.276 342 1.457     

รวม 550.674 349       
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จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทของอาชีพ

เสริม การปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.085 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรใน

ชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม

เพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่การท าเครื่องจักรสานอยู่ที่

ระดับ 0.001 การถนอมอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.000 การแกะสลักอยู่ที่ระดับ 0.000 การ

นวดฝ่าเท้าอยู่ที่ระดับ 0.000 และที่พักแรม (Home Stay) อยู่ที่ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุ

ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอาชีพต่อประเภท

ของอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการประกอบอาชีพปรุง

อาหารเพื่อจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านอาชีพต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 25.743 7 3.677 3.095 0.116 

ภายในกลุ่ม 404.985 368 1.101   

รวม 430.728 375    

ประเภทวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 51.064 7 7.294 4.869 0.011* 

ภายในกลุ่ม 504.723 333 1.519   

รวม 555.787 340    

ลักษณะ                     
การพัฒนาทักษะ 

ระหว่างกลุ่ม 34.027 7 4.861 2.918 0.247 

ภายในกลุ่ม 557.218 343 1.677   

รวม 611.245 350    

ประเภทของ            
อาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 47.630 7 6.804 5.034 0.014* 

ภายในกลุ่ม 451.686 341 1.323   

รวม 499.316 348    
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ในปัจจัยการประกอบ

อาชีพเสริม ด้านลักษณะการพัฒนาทักษะอยู่ที่ระดับ 0.247 และด้านลักษณะวัสดุในการประกอบ

อาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.116 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้

ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนในด้านประเภทของอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 

0.014 ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.011  ดังนั้นจึงไม่ยอมรับ

สมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความ

ต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F ที่ใช้ทดสอบเชิงอนุมานทางด้านอาชีพของประชากรในชุมชนตลาด

เก่าปราณบุรี 200 ปีที่มีความต้องการต่อปัจจัยการประกอบอาชีพเสริมพบว่า ค่า P-value ของ

ปัจจัยในด้านประเภทของอาชีพเสริม และด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน แต่มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพ

เสริม ด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ และด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมไม่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อปัจจัยในด้านลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 6.766 4 1.692 2.436 0.047* 

ภายในกลุ่ม 261.066 376 0.694     

รวม 267.832 380       

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม            
ในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 32.861 4 8.215 10.756 0.000* 

ภายในกลุ่ม 284.136 372 0.764     

รวม 316.997 376       

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์             
ของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 69.7 4 17.425 13.021 0.000* 

ภายในกลุ่ม 499.147 373 1.338     

รวม 568.847 377       



 
86 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 18.404 4 4.601 4.386 0.002* 

ภายในกลุ่ม 381.829 364 1.049     

รวม 400.233 368       

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 76.984 4 19.246 13.622 0.000* 

ภายในกลุ่ม 522.75 370 1.413     

รวม 599.733 374       

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.047 ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.002 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 ไม่ท าลาย

ระบบนิเวศน์ของชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 และช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 

ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่าง

กันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05  

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่อลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพนั้น พบว่า ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 

ปี มีความต้องการลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมแตกต่างกันในทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อปัจจัยในด้านประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม 

ประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

สับปะรด 

ระหว่างกลุ่ม 28.017 4 7.004 4.919 0.001* 

ภายในกลุ่ม 496.98 349 1.424     

รวม 524.997 353       

มะพร้าว 

ระหว่างกลุ่ม 41.223 4 10.306 8.022 0.000* 

ภายในกลุ่ม 448.37 349 1.285     

รวม 489.593 353       

มะม่วง 

ระหว่างกลุ่ม 65.092 4 16.273 7.981 0.000* 

ภายในกลุ่ม 654.494 321 2.039     

รวม 719.586 325       

ว่านหางจระเข้ 

ระหว่างกลุ่ม 48.164 4 12.041 7.705 0.000* 

ภายในกลุ่ม 518.816 332 1.563     

รวม 566.979 336       

กุ้ง 

ระหว่างกลุ่ม 18.769 4 4.692 3.394 0.010* 

ภายในกลุ่ม 459.012 332 1.383     

รวม 477.78 336       

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริม กุ้งอยู่ที่ระดับ 0.010 สับปะรดที่ระดับ 0.001 มะพร้าวอยู่ที่ระดับ 0.000  

มะม่วงอยู่ที่ระดับ 0.000 และว่านหางจระเข้อยู่ที่ระดับ 0.000 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบ

อาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่อประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความ

ต้องการที่จะใช้วัสดุในการประกอบอาชีพเสริมแตกต่างกันในทุกอาชีพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 
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ตารางท่ี 30 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อปัจจัยในด้านลักษณะ            

การพัฒนาทักษะ 

ลักษณะการพัฒนาทักษะ SS df MS F P 

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

ระหว่างกลุ่ม 28.733 4 7.183 7.339 0.000* 

ภายในกลุ่ม 334.743 342 0.979     

รวม 363.476 346       

การชี้แนะแนวทางโดย           
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 45.608 4 11.402 8.372 0.000* 

ภายในกลุ่ม 478.041 351 1.362     

รวม 523.649 355       

การให้ความช่วยเหลือจาก         
ผู้น าชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 98.273 4 24.568 12.489 0.000* 

ภายในกลุ่ม 674.724 343 1.967     

รวม 772.997 347       

การให้ความสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างกลุ่ม 11.04 4 2.76 1.603 0.173 

ภายในกลุ่ม 595.934 346 1.722     

รวม 606.974 350       

ผลการวิจัยจากสถาบัน                 
ที่เชื่อถือได้ 

ระหว่างกลุ่ม 75.705 4 18.926 9.338 0.000* 

ภายในกลุ่ม 713.427 352 2.027     

รวม 789.132 356       

จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ลักษณะการพัฒนา

ทักษะการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ที่ระดับ 0.173 ดังนั้นยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ในด้าน

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 0.000 การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้านอยู่ที่ระดับ 0.000 

การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนอยู่ที่ระดับ 0.000 และผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้อยู่ที่

ระดับ 0.000 จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศ

ต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 
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 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านอาชีพต่อลักษณะ

การพัฒนาทักษะนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความต้องการการชี้แนะ

แนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้านเพื่อประกอบอาชีพเสริม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 31 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อปัจจัยในด้านประเภทของ           

อาชีพเสริม 

ประเภทของอาชีพเสริม SS df MS F P 

การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 14.239 4 3.56 3.461 0.009* 

ภายในกลุ่ม 351.778 342 1.029     

รวม 366.017 346       

การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 24.433 4 6.108 4.262 0.002* 

ภายในกลุ่ม 504.43 352 1.433     

รวม 528.863 356       

เครื่องจักรสาน 

ระหว่างกลุ่ม 20.502 4 5.126 3.654 0.006* 

ภายในกลุ่ม 474.169 338 1.403     

รวม 494.671 342       

การแกะสลัก 

ระหว่างกลุ่ม 50.751 4 12.688 8.405 0.000* 

ภายในกลุ่ม 528.336 350 1.51     

รวม 579.087 354       

การนวดฝ่าเท้า 

ระหว่างกลุ่ม 46.913 4 11.728 9.226 0.000* 

ภายในกลุ่ม 429.676 338 1.271     

รวม 476.589 342       

ที่พักแรม (Home Stay) 

ระหว่างกลุ่ม 63.85 4 15.963 11.312 0.000* 

ภายในกลุ่ม 486.824 345 1.411     

รวม 550.674 349       
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จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ประเภทของอาชีพ

เสริม การปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.009 การท าเครื่องจักรสานที่ระดับ 0.006 การ

ถนอมอาหารเพ่ือจ าหน่ายอยู่ที่ระดับ 0.002 การแกะสลักอยู่ที่ระดับ 0.000 การนวดฝ่าเท้าอยู่ที่

ระดับ 0.000 และท่ีพักแรม (Home Stay) อยู่ที่ระดับ 0.000 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือ

ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการวัสดุในการประกอบ

อาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกัน 

 สรุปได้ว่าปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้อนุมานด้านระดับรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่อประเภทของอาชีพเสริมนั้นประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี มีความ

ต้องการในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกันในทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม 

ปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริม SS df MS F P 

ลักษณะวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 40.943 4 10.235 8.844 0.009* 

ภายในกลุ่ม 389.785 371 1.051   

รวม 430.728 375    

ประเภทวัสดุในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 40.253 4 10.063 6.404 0.002* 

ภายในกลุ่ม 515.534 336 1.538   

รวม 555.787 340    

ลักษณะ 
การพัฒนาทักษะ 

ระหว่างกลุ่ม 51.871 4 12.967 7.828 0.034* 

ภายในกลุ่ม 559.373 346 1.611   

รวม 611.245 350    

ประเภทของ             
อาชีพเสริม 

ระหว่างกลุ่ม 36.781 4 9.195 6.720 0.002* 

ภายในกลุ่ม 462.535 344 1.342   

รวม 499.316 348    
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จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ค่า P-value ในปัจจัยการประกอบ

อาชีพเสริม ด้านลักษณะการพัฒนาทักษะอยู่ที่ระดับ 0.034 ด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพ

เสริมอยู่ที่ระดับ 0.009 ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.002 และด้าน

ประเภทของอาชีพเสริมอยู่ที่ระดับ 0.002 ดังนั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐาน H0 คือประชากรในชุมชน

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบ

อาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ไม่แตกต่างกันโดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ F ที่ใช้ทดสอบเชิงอนุมานทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากร

ในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปีที่มีความต้องการต่อปัจจัยการประกอบอาชีพเสริมพบว่า ค่า          

P-value ของปัจจัยในด้านต่างๆ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง

รายได้แตกต่างกัน 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการศึกษาวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ของตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมชุมชน โดยค านึงถึงศักยภาพของชุมชนในการท าอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ และน าไปสู่การ

สร้างอาชีพเสริมโดยท าการส ารวจปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างอาชีพเสริมในชุมชน สามารถสรุป 

และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

      การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของ

ประชากรในตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปโดย

ภาพรวม ดังนี้      

ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรในตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี จากผลการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มีอายุในช่วงระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 35.2 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 24.9 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34.9 และมีระดับรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 35.9 

ข้อมูลรูปแบบอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการของประชากรในตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี 

จากผลการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เวลาว่างต่อวัน 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 41.2 

ต้องการ มีรายได้เสริมต่อเดือน 3,001-4,000 บาท ร้อยละ 38.7 ต้องการลงทุนกับการประกอบอาชีพ

เสริม 1,001-1,500 บาท ร้อยละ 40.7 ความคาดหวังจากการประกอบอาชีพเสริมคือต้องการให้เป็นที่

ต้องการของตลาดร้อยละ 35.7 และต้องการให้สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันท าได้ 31.9 

ข้อมูลความต้องการของประชากรตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ต่อปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริม

เพ่ือสร้างรายได้ จากผลการส ารวจความต้องการของประชากรตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ในการสร้าง

อาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้นั้น สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านลักษณะวัสดุใน 
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การประกอบอาชีพเสริม ปัจจัยด้านลักษณะการพัฒนาทักษะ ค่าเฉลี่ยรวม 3.11 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.308  ปัจจัยด้านประเภทของอาชีพเสริม 3.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.194 และ

ปัจจัยด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม ค่าเฉลี่ยรวม 2.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.275 

ปัจจัยด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมได้รับความต้องการในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 

3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.059 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยย่อยที่กลุ่มตัวอย่าง

แสดงความต้องการจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นวัสดุที่

หาได้ในชุมชน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และช่วย

ให้เกิดรายได้ภายในชุมชน  

ปัจจัยด้านปัจจัยด้านลักษณะการพัฒนาทักษะได้รับความต้องการในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 

3.11 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.308 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยย่อยที่กลุ่มตัวอย่าง

แสดงความต้องการจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน การให้ความ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 

และผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

ปัจจัยด้านประเภทของอาชีพเสริมได้รับความต้องการในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.05 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.194 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยย่อยที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความ

ต้องการจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ เครื่องจักรสาน การปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่าย การนวดฝ่าเท้า การ

ถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย และที่พักแรม (Home Stay) 

ปัจจัยด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมได้รับความต้องการในระดับปานกลาง          

ที่ค่าเฉลี่ย 2.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.275 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยย่อยที่           

กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ มะพร้าว สับปะรด มะม่วง ว่านหางจระเข้            

และกุ้ง 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มี

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือ

สร้างรายที่แตกต่างกันจากสมมติฐานนี้มีระดับความเชื่อมั่นที่  95 % และความคาดเคลื่อน 5% และ

สามารถแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้ 
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H0 = ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกัน 

H1 = ประชากรในชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกันมีความต้องการแตกต่างกัน 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทางด้านเพศที่แตกต่างกัน มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง

รายไม่แตกต่างกันในทุกด้านท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทางด้านอายุที่แตกต่างกัน มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง

รายได้แตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ือสร้างรายได้ต่อปัจจัยย่อยในด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม และด้านประเภทของ
อาชีพเสริมแตกต่างกัน แต่ปัจจัยย่อยในด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม และลักษณะการ
พัฒนาทักษะนั้นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทางด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้าง

รายได้ต่อปัจจัยย่อยในด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม และด้านประเภทของอาชีพเสริม

แตกต่างกัน แต่ปัจจัยย่อยในด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม และลักษณะการพัฒนาทักษะ

นั้นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เมื่อจ าแนกคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความต้องการปัจจัยในการประกอบอาชีพ

เสริมเพ่ือสร้างรายได้แตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าปราณ

บุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยแบ่งตามปัจจัยในการ

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ด้านลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมกลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการจากมากที่สุดถึง

น้อยที่สุดคือ ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน ไม่ท าลายระบบ

นิเวศน์ของชุมชน ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน 

เนื่องจากชุมชนตลาดเก่าปราณบุรีนั้น มีวัฒนธรรมชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และพอเพียงดังนั้นผลการศึกษา

ที่ได้จึงชี้ชัดถึงความต้องการใช้วัสดุชุมชนที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน และเป็นวัสดุที่

หาได้ในชุมชนไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ ธีระภัทรา 

เอกผาชัยสวัสดิ์ (2553) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชน ในที่นี้เป็นองค์ประกอบของ

วัฒนธรรมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน โดยเกิดจากนักพัฒนาที่ได้ปฏิบัติงานและ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ตลอดจนได้มีการศึกษาชุมชนเพ่ือท าให้เกิดการแก้ไขชุมชน และพบ

องค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นท าให้ชุมชนยังคงด ารงอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

ความพยายามในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของเทคโนโลยี 

เครื่องมือ เครื่องใช้ ทักษะ กรอบความคิดตัวบุคคล ซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่า ในบรรดาผลผลิตเหล่านี้เป็น

ทั้งด้านความรู้ความสามารถ (ภูมิปัญญา) และเป็นทั้งตัวแทนของระบบคุณค่าแต่ละระบบ เช่น เราถือ

เราคุณค่าที่จะเอาชนะ และเป็นนายธรรมชาติ (Harmony/ Dominate) หรือเราถือคุณค่าว่าจะอยู่ร่วม

อย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติ (Harmony) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐอรียา สุขสุวรรณ

พร (2553) ที่พบว่า ประชาชนยังคงมีแนวคิดท่ีจะประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด โดยที่อาชีพเสริมนั้นต้อง

ไม่มีผลกระทบต่ออาชีพเดิมไม่ต้องเดินทางไปท างานในต่างพ้ืนที่ และยังต้องการที่จะมีอาชีพเสริมที่เป็น

ลักษณะแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันท า 

ด้านประเภทวัสดุในการประกอบอาชีพเสริมกลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการจากมากที่สุดถึง

น้อยที่สุดคือ มะพร้าว สับปะรด มะม่วง ว่านหางจระเข้ และกุ้ง เนื่องจากชุมชนตลาดเก่าปราณบุรีนั้น

สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น มะพร้าว สับปะรด และมะม่วง หาได้ง่าย และราคาไม่แพง อีกทั้งคนใน

ชุมชนประกอบอาชีพท าไร และท าสวนเป็นจ านวนมาก ผลผลิตที่เหลือจากการส่งเข้าโรงงาน
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อุตสาหกรรมจึงน ามาใช้ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอาชีพ

ของ ประดินันท์ อุปชมัย และคณะ (2534) ที่กล่าวไว้ว่า พัฒนาการทางอาชีพ หมายถึง กระบวนการที่

ต่อเนื่องของชีวิตบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับ การพัฒนาค่านิยมทางอาชีพ การประมวลความคิดเกี่ยวกับ

เอกลักษณ์ทางอาชีพ การเรียนรู้ เกี่ยวกับโอกาสทางอาชีพ และการได้ทดลองสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ (2553) ที่พบว่า ผล

การด าเนินการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างครบวงจรเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน

อย่างยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนสามารถลดการใช้สิ่งของต่างๆ ที่ท าจากพลาสติก หรือใยสังเคราะห์ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ไม่ไผ่ที่มีเป็นจ านวนมากมาใช้ท าเป็น

ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กันเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านลักษณะการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเสริมกลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการจาก

มากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน การให้ความสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร และผลการวิจัยจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้ เนื่องจากชุมชนตลาดเก่าปราณบุรีนั้นโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของครอบครัวดั้งเดิม

โดยส่วนมากแล้วจะประกอบอาชีพตามภูมิปัญหาเดิมที่ตนถนัด การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

เสริมจึงต้องการที่จะให้ปราชญ์ชาวบ้านมาท าการแนะน าเพ่ิมเติม เนื่องจากจะได้รับความเป็นกันเอง 

และมีการสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยเป็นระยะๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยา เอ่ียมข า (2552) ที่กล่าวไว้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสเข้า

มีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดจนในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพ ผู้ที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน อีกทั้งขาดทักษะวิชาการ จึงท าให้ประชาชนไม่

ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจไม่มีทักษะในกระบวนการ ซึ่งมีงานวิจัยที่เป็นตัวอย่างและสอดคล้องกันของ 

ภานุเดช เพียรความสุข (2549) ที่พบว่า ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากภูมิปัญญา

ชาวบ้านโดยส่วนมากคือตลาดและขาดการจัดการที่ดีถ้ามีหน่วยงานทางภาครัฐให้การสนับสนุนในการ

หาคลาดหรือมาให้การอบรมเกี่ยวกับการท าสินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการตั้งกลุ่มให้เป็นกลุ่ม

ที่เข้มแข็ง ฝึกให้ชาวบ้านมีการจัดการภายในกลุ่ม และอบรมเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัช ชมมิ่ง (2553) ที่พบว่า ต้องการความช่วยเหลือ
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เรื่องการสนับสนุนการเงินในการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงไปคือ ต้องการสนับสนุนทาง

วิชาการ ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจท าให้การท าอาชีพเสริมไม่ประสบความส าเร็จ คือเงินทุน และส่วนใหญ่มี

ข้อเสนอแนะให้มีทุน หรือทุนส ารองให้กู้ในการประกอบอาชีพ 

ด้านประเภทของอาชีพเสริมกลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุดคือ 

เครื่องจักรสาน การปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่าย การนวดฝ่าเท้า การถนอมอาหารเพ่ือจ าหน่าย และที่พัก

แรม (Home Stay) เนื่องจากชุมชนตลาดเก่าปราณบุรีนั้นมีวัสดุที่หาได้ง่ายคือ มะพร้าว ซึ่งทางมะพร้าว 

(ใบมะพร้าว) สามารถน ามาท าเครื่องจักรสานเช่น พัด จักจั่น และปลาตะเพียน เพ่ือจ าหน่ายได้ง่าย ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีอาชีพเสริมของ อิศราพันธ์ ซูซูกิ (2548) ที่กล่าวไว้ว่า อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่

ประกอบกันเป็นธุรกิจภายในครอบครัวที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่ต้องการฝึกอบรมพอสมควร เช่น 

อาชีพท าของที่ระลึกด้วยวัสดุท้องถิ่น การปลูกผัก การเลี้ยงปลา เป็นต้น และผู้ประกอบการอาชีพเสริม 

หมายถึง ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นธุรกิจในครอบครัว บางแนวคิดกล่าวว่า อาชีพเสริมเป็นอาชีพที่

สามารถด าเนินการเองได้โดยลงทุนน้อย ใช้ความคิด ก าลังกายค่อนข้างมาก เน้นการพ่ึงตนเอง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุเดช เพียรความสุข (2549) ที่พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต าบลนาแกเป็น

ชุมชนที่มีความอบอุ่นในเรื่องครอบครัว และชุมชนต าบลนาแกเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดย

อาศัยธรรมชาติในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นชุมชนไม่ค่อย

เจริญมากนัก 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

      1. ควรค านึงถึงความต้องการของประชากรที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน 

      2. ควรก าหนดแผนการด าเนินงานโดยมีหน่วยงานของทางภาครัฐให้การสนับสนุนอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืน 
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3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

      1. ควรเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการประกอบอาชีพแล้ว เพ่ือความเที่ยงตรงของข้อมูล

ในการสร้างอาชีพเสริม 

      2. ลักษณะของการประกอบอาชีพเสริมควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่ท าการ

ส ารวจเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเสริม 

3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

     1. ให้ชุมชนสร้างวินัย มีระเบียบ สังคมที่หน้าอยู่ การบริการส าหรับผู้มาเยือน สร้างไกด์

จากเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาอนาคตเด็กนักเรียนที่ดีในวันข้างหน้า 

     2. โดยทั่วไปแม่ค้า พ่อค้า มักค้าขายสินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นชุมชนพ้ืนบ้านอยู่แล้ว 

สินค้าง่าย ๆ การใช้จ่ายง่ายขึ้น ท าให้มีการหมุนเวียนรายได้ส าหรับพ่อค้า แม่ค้าเป็นอย่างดี 
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ยุพาพร รูปงาม. การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2526. 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. 

วิทยา ทิพย์ทอง. สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2545. 

ศยามล ลัคณาสถิต. การศึกษาคุณลักษณะของการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนตามโครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจน. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2523. 

สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์. การพัฒนาชนบทในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : อักษรสาส์นการพิมพ์, 2521. 

เสน่ห์ จามริก. นโยบายกลวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการคงอยู่ในอาชีพของผู้ส าเร็จ

อาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี, 

2535 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

อนุภรณ์ สุวรรณสทิศกร. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบล ต่อโครงการการสร้างงานใน

ชนบท (กสช.) ปี 2528 อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. 

อรรถพล อนันตวรสกุล. วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา, 2546. 

อรุณี ตันศิริ. วัฒนธรรมถิ่น วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช จ ากัด, 2549. 

อัจฉรา เขตภารา. รูปแบบการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ าในเขตกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2545. 

อานนท์ อาภาภิรม. สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา 2519. 

อาภรพันธ์ จันทร์สว่าง. การพัฒนาบุคคล กลุ่ม และชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

,2531. 

อ านวย แสงโนรี และคณะ. หลักการประกอบอาชีพอิสระ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2535. 

อิศราพันธ์ ซูซูกิ. ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสถานประกอบการเอกชนท าอาชีพเสริม: กรณีศึกษา. 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548. 

 

 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3


 

115 

 

ประวัติย่อผู้ท ำงำนวิจัย 
 

ชื่อ (ภำษำไทย)  นางสาวทัศนีย์ สิงห์เจริญ 
     (ภำษำอังกฤษ) Miss Tasanee  Singchareon 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติกำรศึกษำ   
 ปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ. บ) 
   วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ. บ) 
   วิชาเอกหนังสือพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาโท ปริญญาการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ. ม) 
   สาขาวิชาการบริหารเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติย่อผู้ท ำงำนวิจัย 
 

ชื่อ (ภำษำไทย)  นางสาวโสรัตน์  มงคลมะไฟ 
    (ภำษำอังกฤษ) Dr. Sorat  Mongkolmafai 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติกำรศึกษำ   
 ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต 
   วิชาเอก ช่างอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
 ปริญญาโท Master in Management (Management) 
   Technological University of the Philippines (TUP) 
   วิชาเอก การจัดการ 
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ประวัติย่อผู้ท ำงำนวิจัย 
 

ชื่อ (ภำษำไทย)  นางสมใจ  ศรีเนตร 
         (ภำษำอังกฤษ) Miss Sojai  Srinat 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน อาจารย์ ระดับ 7  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติกำรศึกษำ   
 ปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ. บ) 
   วิชาเอก การจัดการทั่วไป 
   วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
 ปริญญาโท ปริญญาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ. ม) 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ประวัติย่อผู้ท ำงำนวิจัย 
 

ชื่อ (ภำษำไทย)  นางสาวสุภาพร เพชรัตน์กูล 
    (ภำษำอังกฤษ) Miss Supaporn Phatratkul 
 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
                              คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                               วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 
สถำนที่อยู่ปัจจุบัน วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

ประวัติกำรศึกษำ   
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตวังไกลกังวล 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม. การจัดการทั่วไป) 
   สาขาการจัดการทั่วไป 
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
 
 



 

 

 

 

 โครงการวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน                               

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง 

1. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือตามความต้องการของท่านโดยค าตอบของท่าน 

จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาเท่านั้น 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หน้า แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ลักษณะอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการ 

 ตอนที่ 3 ความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริม 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  

 

         ขอขอบคุณ 

                                                                                               คณะผู้วิจัย 
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แบบสอบถาม 

โครงการวิจัยอาชีพเสริมจากวัสดุท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน                                

ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 โปรดท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของท่าน     

1. เพศ 

(1) ชาย           (2) หญิง 

2. อายุ 

(1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 – 30 ปี 

(3) 31 – 40 ปี  (4) 41 – 60 ปี 

(5) 60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

(1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา / ปวช. 

(3) อนุปริญญา / ปวส.  (4) ปริญญาตรี 

(5) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

(1) นักเรียน / นักศึกษา  (2) พนักงานบริษัทเอกชน 

(3) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  (4) รับจ้าง 

(5) เกษตรกร  (6) ธุรกิจส่วนตัว 

(7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(1) ต่ ากว่า 5,000 บาท  (2) 5,001 – 10,000 บาท 

(3) 10,001 – 15,000 บาท  (4) 15,001 – 20,000 บาท 

(5) มากกว่า 20,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ลักษณะอาชีพเสริมที่ตรงกับความต้องการ 

1. เวลาว่างในแต่ละวันของท่านที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเสริม 

     0-1 ชั่วโมง    1-2 ชั่วโมง     

     3-4 ชั่วโมง    5-6 ชั่วโมง 

     7-8 ชั่วโมง 

2. ระดับรายได้ของอาชีพเสริมที่ท่านคาดหวังต่อเดือน 

     0-1000    1001-2000 

     2001-3000    3001-4000 

     4001 บาทข้ึนไป 

3. ต้นทุนที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเสริม 

     1-500    501-1000 

     1001-1500    1501-2000 

     2001 บาทข้ึนไป 

4. ความคาดหวังจากการประกอบอาชีพเสริม 

     สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลัก  มีรายได้สม่ าเสมอ 

     เป็นที่ต้องการของตลาด  คนในชุมชนให้การยอมรับ 

     เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 

5. ลักษณะของอาชีพเสริมที่ท่านต้องการ 

     ไม่มีผลกระทบต่ออาชีพหลัก              สามารถส่งมอบได้จากรุ่นสู่รุ่น 

     ใช้เวลาปฏิบัติงานน้อยและมีเวลาพักผ่อนมาก      สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันท าได้ 

     สามารถท าได้ขณะอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง 
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ตอนที่ 3 ความต้องการปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน 

     5    หมายถึง  ต้องการมากท่ีสุด 

     4    หมายถึง  ต้องการมาก 

3    หมายถึง  ต้องการปานกลาง 

2    หมายถึง  ต้องการน้อย 

1    หมายถึง  ต้องการน้อยที่สุด 

ปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริม 
ระดับความต้องการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ลักษณะวัสดุในการประกอบอาชีพเสริม  

เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน      

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน      

ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ของชุมชน      
ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชุมชน      

ช่วยให้เกิดรายได้ภายในชุมชน      
ประเภทวัสดุในการประกอบ            

อาชีพเสริม  

สับปะรด      

มะพร้าว      

มะม่วง      

ว่านหางจระเข้      

กุ้ง      
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ปัจจัยในการสร้างอาชีพเสริม 
ระดับความต้องการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ลักษณะการพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพเสริม  

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร      

การชี้แนะแนวทางโดยปราชญ์ชาวบ้าน      

การให้ความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน      

การให้ความสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ      

ผลการวิจัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้      

ประเภทของอาชีพเสริม  

ด้านคหกรรม  

     การปรุงอาหารเพื่อจ าหน่าย      

     การถนอมอาหารเพื่อจ าหน่าย      

ด้านหัตถกรรม  

     เครื่องจักรสาน      

     การแกะสลัก      

ด้านการบริการ  

     การนวดฝ่าเท้า      

     ที่พักแรม (Homestay)      

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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