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บทคัดย่อ

	 ชุมชนบ้านปราสาท	 อ.โนนสูง	 จ.นครราชสีมา	 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มาตั้งแต่ปี	 	

พ.ศ.2536	 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน	 การศึกษานี้เป็นความพยายามที่จะหาคำาตอบว่าการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นั้นจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างเกณฑ์ชี้วัดและประเมินคุณภาพชีวิต	 	

เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์	และเพื่อเสนอแนะแนว

ทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านปราสาท	

	 การศกึษาคณุภาพชวีติในชมุชนทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตยน์ี้	มตีวัชีว้ดัคณุภาพชวีติ	4	ดา้นคอื	1)	ดา้นสขุภาพ		2)	ดา้นสงัคม		

3)	ด้านเศรษฐกิจ	 	 4)	ด้านสภาพแวดล้อม	วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปราสาท

จำานวน	293	คน	และการจดัสมัมนากลุม่ยอ่ยในชมุชน	เพือ่รบัฟงัขอ้ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากชมุชน	ผลจากศกึษาพบวา่	

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	คุณภาพชีวิตด้านสังคม	และคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับสูง	ส่วนคุณภาพ

ชวีติดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัปานกลางเทา่นัน้	แตเ่ปน็องคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติมากทีส่ดุ	รองลงมาไดแ้ก	่องคป์ระกอบ

ดา้นสงัคม	องคป์ระกอบดา้นสขุภาพ	และองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม	ตามลำาดบั	ในดา้นผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วพบวา่	

กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากมคีวามคดิเหน็วา่การทอ่งเทีย่วสง่ผลดมีากกวา่สง่ผลเสยี	และกลุม่ทีม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วจะมคีณุภาพ

ชวีติทีด่กีวา่กลุม่ทีไ่มม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่ว	ในการพฒันาการทอ่งเทีย่วเพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีตินัน้	ชมุชนและภาครฐัควรจะ

ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชมชน	และการสร้างความตระหนักให้กับ

เยาวชนและกลุ่มบุคคลในวัยทำางานให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมากขึ้น

ABSTRACT

	 At	 present,	 the	quality	 of	 life	 has	been	 considered	 as	 the	 highest	 priority	 in	 developing	 country.	 Such	

policy	as	tourism	development	has	become	a	tool	for	improving	the	quality	of	life.	This	policy	is	applied	to	many		

communities	in	rural	area	such	as	Ban	Prasat,	Amphoe	Nonsung,	Changwat	Nakhon	Ratchasima.	The	community	

has	been	developed	as	a	home	stay	since	1993.	This	study	aims	to	investigate	how	the	tourism	development,	home	

stay,	affects	the	quality	of	life.	The	main	objectives	of	the	study	are	to	measure	and	evaluate	the	quality	of	life,	to	

analyze	the	factors	affecting	quality	of	life,	and	to	investigate	the	impact	of	home	stay	development	on	the	community	

as	a	whole.	The	study	also	aims	to	provide	the	suggestion	of	how	to	promote	tourism	development	for	better	quality	

of	life	in	Ban	Prasat.	
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	 Two	hundred	and	ninety	three	persons	living	in	the	community	were	interviewed	based	on	four	aspects	of	

the	quality	of	life	(i.e.,	health,	social,	economic,	and	environmental	aspect.)		The	results	indicate	that	Ban	Prasad’	

quality	of	life	in	all	aspects	is	high,	with	the	exception	of	economic	aspect	that	is	evaluated	at	medium	level.	The	

impact	of	tourism	on	the	community	is	rather	positive	than	negative.	Moreover,	the	results	show	the	relation	between		

participation	 in	tourism-related	activities	and	the	 level	of	quality	of	 life.	People	who	participate	 in	tourism-related	

activities	tend	to	have	higher	quality	of	life	when	compare	to	those	who	do	not.		In	order	to	improve	Ban	Prasat’s	

quality	of	life	through	tourism	development,	local	government	and	the	community	should	emphasize	the	economic	

development	 especially	 on	how	 to	 improve	 the	distribution	 of	 tourism	generated	 income	within	 the	 community.	

In	 addition,	 local	 government	 should	 level	 up	 the	awareness	 of	 community	 in	public	participation	 especially	 in	 	

tourism-related	activity	by	encouraging	more	participation	among	the	teens	and	those	working	the	village.

คำ�หลัก:	คุณภาพชีวิต,	ผลกระทบการท่องเที่ยว,	โฮมสเตย์

Keyword:	Quality	of	life,	Tourism	development,	Home	stay

1. บทนำ�

	 การกำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-

2554)	 นั้นยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

กำาหนดกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติที่มี	 “คนเป็นศูนย์กลาง”	 ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และการ

พัฒนาการท่องเที่ยวก็มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ	และสังคม	โดยในแง่เศรษฐกิจนั้น	การส่งเสริม

การทอ่งเทีย่วในระดบัทอ้งถิน่นำามาซึง่การจา้งงานและการสรา้ง

อาชีพทั้งในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงานในภาค	

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น	

ช่วยลดความยากจนของคนในชนบทซึ่งอยู่ในภาคเกษตรที่เป็น

คนส่วนใหญ่ของประเทศ	 ในแง่ทางสังคม	การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 จะทำาให้เกิด

การพัฒนาสาธารณูปโภค	และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	ใน

แหล่งท่องเที่ยว	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ใหด้ขีึน้	รวมทัง้ชว่ยปลกูจติสำานกึใหป้ระชาชนมคีวามรูส้กึรกัและ

หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน	ซึ่งจะนำามาสู่

การอนรุกัษ	์ฟืน้ฟ	ูและการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมจีติสำานกึ	

แมว้า่การทอ่งเทีย่วจะมคีวามสำาคญัดา้นบวกตอ่เศรษฐกจิสงัคม

และวัฒนธรรม	แต่ยังพบว่ามีปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบจากการ

ทอ่งเทีย่วทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข	เชน่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม	ปญัหาดา้น

สังคมและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	ดังนั้นการท่องเที่ยว	

จึงเหมือนดาบสองคม	 หากจัดการการท่องเที่ยวไม่เหมาะสม

แล้ว	อาจส่งผลให้จำานวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงและก่อปัญหา

มากมายให้กับพื้นที่	 และการท่องเที่ยวก็จะแปรเปลี่ยนเป็น

ปัญหาให้ชุมชนแก้ไขในระยะยาว	

	 การพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดย่อมมี

ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบที่ส่งผลต่อชุมชนและ

ตอ่บคุคล	ซึง่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ทำาใหค้ณุภาพชวีติของคนใน

ชุมชนเปลี่ยนไปด้วย	ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพชีวิตมากขึ้น	มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ทีด่ขีึน้	และใชก้ารทอ่งเทีย่วเปน็สว่นหนึง่ในการสง่เสรมิคณุภาพ

ชีวิต	 ดังกรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	 2550	 –	 2554	 โดยมีส่วนหนึ่งที่ว่า	 “ส่งเสริม

ให้การท่องเที่ยวมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย	 และเป็นเครื่องมือสำาคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานและเพิ่มรายได้

ให้กับประเทศ	ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโต

อย่างยั่งยืน”	 ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุ

เป้าประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน	จึง

ควรศกึษาใหท้ราบถงึระดบัคณุภาพชวีติของชมุชนและทำาความ

เข้าใจว่าองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพื่อนำามา

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
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	 โฮมสเตย์บ้านปราสาท	(แหล่งพักชุมชนบ้านปราสาท)	

ตั้งอยู่ใน	 2	 เขตหมู่บ้าน	คือ	บ้านปราสาทใต้	หมู่ที่	 7	และบ้าน

ธารปราสาท	หมู่ที่	 17	 จากทั้งหมด	 19	หมู่บ้าน	 ในตำาบลธาร

ปราสาท	อำาเภอโนนสูง	จังหวัดนคคราชสีมา	หรือเรียกว่าชุมชน

บ้านปราสาท	 ห่างจากตัวเมือง	 45	 กิโลเมตร	 ตามทางหลวง

หมายเลข	2	(นครราชสีมา-ขอนแก่น)	ถึงหลักกิโลเมตรที่	44	จะ

มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ	2	กิโลเมตร	ถ้าเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร	ระยะทางประมาณ	300	กิโลเมตร	

	 ชมุชนบา้นปราสาท	ตัง้อยูใ่นทีร่าบลุม่	หมูบ่า้นเปน็เนนิ

ดินสูง	สร้างบ้านเรือนเป็นแนวยาวไปตามถนน	การตั้งบ้านเรือน

กระจายกันอยู่เป็นคุ้มๆ	ตามเครือญาติ	 มีการจัดสภาพหมู่บ้าน

อย่างเป็นระเบียบ	 ลักษณะการปลูกสร้างบ้าน	 เป็นแบบบ้าน

ไทยอีสานมีความคงทนถาวร	 	 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็น

ระเบียบเรียบร้อย	สะอาด	และถูกสุขลักษณะ	รอบๆ	หมู่บ้านจะ

เป็นทุ่งนา	ทางทิศเหนือของหมู่บ้านจะมีลำานำ้า	 เรียกว่า	 “ลำาธาร

ปราสาท”	 เป็นแม่นำ้าศักสิทธิ์ไหลผ่านแบ่งเขตแดนบ้านปราสาท

เหนือและใต้	เป็น	1	ในแม่นำ้า	9	สายที่นำาไปใช้ในพิธีกรรมในราช

สำานักแม่นำ้าสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่นำ้ามูล	 เป็นเส้นเลือดของ

ชุมชนเพื่อใช้อุปโภค	บริโภค	การเกษตรและการประมงพื้นบ้าน	

สภาพดินเป็นดินร่วน	 เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลการเกษตร	

สภาพอากาศโดยทั่วไปมี	3	ฤดู	คือ	ฤดูร้อน	ฤดูฝน	และฤดูหนาว	

ในฤดฝูน	ฝนจะทิง้ชว่ง	ทำาใหพ้ชืผลการเกษตรเสยีหายเปน็ประจำา	

ชาวบ้านจึงมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขายควบคู่กับการเกษตร

กรรม	ยามว่างชาวบ้านมักประกอบอาชีพทำาหัตถกรรมเสริมราย

ได	้บา้งสานเสือ่กก	สานหมวก	หรอืสานรองเทา้	กระเปา๋	บางบา้น

เลีย้งไหมทอผา้		บา้งทำาเครือ่งดนตรไีทยประเภทเครือ่งสาย	มทีัง้

ซออู้	และซอด้วง	

ภาพที่ 1 โฮมสเตย์บ้านปราสาท ภาพที่ 2 ชุมชนบ้านปราสาท
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	 ชุมชนบ้านปราสาทเป็นสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง	

เพราะมปีระชาชนในวยัทำางานไปทำางานตามโรงงานในเมอืงและ

มีเด็กวัยเรียนไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดและอำาเภอ	 เด็กและ

คนชราจะเฝ้าบ้าน	 	อยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	ยึดถือวิถี

การดำารงชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	ครอบครัวมีความ

อบอุ่น	 เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ได้

รับการศึกษา	 ชาวบ้านปราสาทใช้ภาษาพูดเป็นภาษาประจำา

ท้องถิ่นคือ	ภาษาโคราช	และนับถือศาสนาพุทธ	บ้านปราสาท

ใต้	มีประชากรรวม	677	คน	ชาย	323	คน	หญิง	354	คน	มี	135	

ครัวเรือน		เข้าร่วมเป็นบ้านพักโฮมสเตย์	16	ครัวเรือน	ส่วนบ้าน

ธารปราสาท		มีประชากรรวม	400	คน		ชาย	205	คน	หญิง	195	

คน	ม	ี90	ครวัเรอืน	เขา้รว่มเปน็บา้นพกัโฮมสเตย	์20	ครวัเรอืน		มี

ประชากรรวมทั้งหมด	1077	คน	จำานวน	225	ครัวเรือน

	 โฮมสเตยบ์า้นปราสาทเกดิขึน้หลงัจากการขดุคน้แหลง่

โบราณคดีบ้านปราสาท	 ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดแต่งใหม่	

เป็นแห่งที่	2	ต่อจากบ้านเชียง	ที่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลาง

แจง้	จากการขดุแตง่หลมุพบโครงกระดกูมนษุยท์ีม่สีภาพสมบรูณ์

และไม่สมบูรณ์	 หันศีรษะไปทางทิศต่างๆมีการฝังภาชนะดิน

เผาแบบเคลือบโคลนสีแดง	แบบลายเชือกทาบ	 เครื่องประดับ

ต่างๆ	 เช่น	 กำาไลเปลือกหอย	 ลูกปัด	 แหวนสำาริด	 กำาไลสำาริด	

เครื่องประดับศีรษะทำาด้วยสำาริด	 เป็นต้น	 จากหลักฐานที่ได้ค้น

พบ	สันนิษฐานว่าบ้านปราสาทมีชุมชนอาศัยอยู่	ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวตัศิาสตร	์มาจนถงึสมยัประวตัศิาสตร	์ทีม่หีลกัฐานของกลุม่

วัฒนธรรมแบบทราวดี	 และแบบเขมรโบราณ	 ระยะเวลาอยู่ใน

ชว่งระหวา่ง	2,500-3,000	ปมีาแลว้	โดยแตล่ะชัน้ดนิทีข่ดุพบโครง

กระดกู	จะมอีายแุตกตา่งกนั	คอืชัน้ทีล่กึทีส่ดุประมาณ	5.50	เมตร	

อายุประมาณ	3,000	ปี	และชั้นกลางประมาณ	5	เมตร	อายุราว	

2,500	ปี	จนถึงชั้นบนสุดจะพบภาชนะยุค	 	พิมายดำา	ประมาณ	

1,000	 ปี	 ซึ่งนับได้ว่าบริเวณบ้านปราสาทแห่งนี้ในช่วงเวลา	

ดังกล่าว	 น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์จนทำาให้เกิดการตั้งชุมชน	

ตอ่เนือ่งกนัมาโดยตลอด	และเพือ่ใหแ้หลง่โบราณคดบีา้นปราสาทม	ี

ความพรอ้มทีจ่ะตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว	ในป	ีพ.ศ.	2534	ถงึ	ป	ีพ.ศ.	

2535	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 จึงเริ่มดำาเนินการ

ปรบัปรงุสภาพภมูทิศันแ์ละสิง่อำานวยความสะดวก	โดยสนบัสนนุ

งบประมาณจากโครงการอีสานเขียว	 จำานวน	 9	 ล้านบาท	 ให้	

กรมศิลปากรดำาเนินการขุดค้น	 และขุดแต่งหลุมโบราณคดี	

ก่อสร้างโครงสร้างปกคลุมหลุมโบราณคดี	 3	หลุม	ทำาถนนเข้า

หมู่บ้าน	 และตลอดเส้นทางที่ผ่านตามหลุมทั้งสาม	 ระยะทาง

ประมาณ	3,400	เมตร	สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารขา่วสารนกัทอ่งเทีย่ว	

ซึ่งทำาให้แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	และชาวต่างประเทศโดยร่วมกิจกรรม

ลักษณะส่วนตัวและเป็นคณะในโครงการต่างๆ	 จำานวนมาก

ตลอดมา

ภาพที่ 3 ชุมชนบ้านใต้ และบ้านธารประสาท
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ปีที่ 9 ประจำ�ปี 255394

	 นอกจากนั้นยังได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม	 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	มา

ฝึกอาชีพในด้านการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากเสื่อกก	เช่น	การทำาแฟ้ม,	กระเป๋า,	หมวก	

เป็นต้น	

ภาพที่ 4 พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท

ภาพที่ 5 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมบ้านปราสาท
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ปีที่ 9 ประจำ�ปี 2553 95

	 จากการที่ได้พัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านกายภาพและจัด

โครงการเสริมต่างๆ	 ทำาให้เกิดผลดีต่อชุมชนชาวบ้านปราสาท

อย่างต่อเนื่อง	 ททท.	 จึงได้จัดให้มีกิจกรรมชุมชนเพิ่มเติมใน

ลักษณะโฮมสเตย์ขึ้นตั้งแต่ปี	 2536	ภายใต้การดำาเนินงานของ

คณะกรรมการหมูบ่า้น	ชดุทีพ่กัทางวฒันธรรมโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อ	 เป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พักทาง

วฒันธรรม	ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดศ้กึษา	และเรยีนรูถ้งึชวีติ	วฒันธรรม	

ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีามของชมุชนบา้นปราสาท	

ทีไ่ดส้บืทอดยาวนานกวา่หลายรอ้ยปี	มอีาชพีเสรมิ	และมรีายได้

จากการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตนเอง	

ภายใต้จิตสำานึกในการอนุรักษ์ประเพณี	 วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ไว้อย่างยั่งยืนตลอดไปใน	ปี	พ.ศ.	2547	บ้านปราสาทได้รับตรา

สัญลักษณ์	จากสำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	ให้เป็น	

โฮมสเตย์มาตรฐานไทย	 เมื่อ	 23	กันยายน	2547	 เป็นอันดับ	 4	

จากโฮมสเตย์มาตรฐานไทย	14	แห่งทั่วประเทศ	ในปัจจุบันบ้าน

ปราสาทเปน็ตวัอยา่งสำาหรบัหมูบ่า้นอืน่ทัว่ประเทศ	นยิมมาศกึษา

ดงูานเพือ่นำาไปปรบัใชก้บัหมูบ่า้นของตนเปน็การเพิม่รายได	้และ

พฒันาความเปน็อยูใ่นชมุชน		ดว้ยการรว่มมอื	ความสามคัคขีอง

ชาวบ้านปราสาททำาให้บ้านปราสาทได้รับรางวัลมากมาย

	 โฮมสเตย์บ้านปราสาทมีการพัฒนาการท่องเที่ยว

มายาวนานและต่อเนื่องซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	การศึกษานี้จึงมีเป้าประสงค์หลัก

เพื่อตอบคำาถามว่า	 การท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปราสาทส่งผล

ต่อระดับคุณภาพชีวิตและส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร	 โดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างเกณฑ์ชี้วัดและประเมินผลคุณภาพชีวิต	

เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติ	เพือ่ศกึษาผล	

กระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์	และเพื่อเสนอแนะแนว

ทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	

2. คุณภ�พชีวิต

	 จากการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิต	 มีการ

กล่าวถึงการดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม	 คือมีความพร้อม

ทางด้านร่างกายและมีความพร้อมด้านจิตใจ	 เพื่อที่จะสามารถ

พฒันาตนเองใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมได้		และ

คุณภาพชีวิตที่กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในนั้น	 เป็นความพึง

พอใจในชีวิตทางด้านร่างกายและจิตใจ	และมีความสุขต่อการ

ดำารงชีวิต	 ซึ่งมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	 และสังคมเข้ามาเป็น

องค์ประกอบของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ	 เช่น	พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	(2535:	45)	ระบุไว้ว่าคุณภาพชีวิตประกอบ

ด้วยคำา	2	คำา	คือ	คุณภาพ	หมายถึง	ลักษณะความดี	ลักษณะ

ประจำาบุคคลหรือสิ่งของ	และชีวิตหมายถึง	ความเป็นอยู่	ดังนั้น

คณุภาพชวีติ	หมายถงึ	ลกัษณะความเปน็อยูท่ีด่ขีองบคุคล	ซึง่ใน	

การศึกษาครั้งนี้ได้ให้นิยามของคุณภาพชีวิตว่า	 หมายถึง	 การ

ดำารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข	มีการดำาเนินชีวิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ	และมีความพึงพอใจต่อชุมชน

ที่อยู่อาศัย	

	 จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตจากงาน

วิจัยส่วนใหญ่แบ่งเป็น	2	ระดับคือ	องค์ประกอบที่จำาเป็นต่อการ

ดำารงชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหรืออาจจะเรียกว่าองค์ประกอบ

ดา้นกายภาพ	เพือ่การมคีณุภาพชวีติทีด่	ีสว่นองคป์ระกอบทีส่อง

เป็นองค์ประกอบที่ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งจะเน้นพัฒนา

ด้านจิตใจเพื่อยกระดับการมีชีวิตที่ดีขึ้นการอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข	 การกำาหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนอกจาก

จะแบ่งเป็น	 2	 ระดับแล้ว	 ยังมีการแบ่งเป็นองค์ประกอบเชิง

โครงสร้าง	ได้แก่	ด้านกายภาพ	ด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	และ

ด้านอื่นๆ	 ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการศึกษา	และการแบ่ง

องค์ประกอบจากปัจจัยการมีคุณภาพชีวิตของตัวบุคคล	จะเห็น

ได้ว่าองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

การมีเศรษฐกิจที่ดีเสมอไป	แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ	ด้วย	

ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นบางส่วนเกิดขึ้นจากความต้องการและ

ความพงึพอใจทีม่สีว่นทำาใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้	เชน่งานของอจัฉรา		

นวจนิดา	และ	ขจจีรสั	ภริมยธ์รรมศริ	ิ(2532:	13-18)	ไดร้วบรวมจาก	

การศึกษาและพบว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตน่าจะประกอบ

ไปด้วย	 2	ส่วน	คือ	 องค์ประกอบด้านกายภาพซึ่งวัดและนับได้	

และองค์ประกอบด้านความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของมนุษย์ซึ่ง

สอดคล้องกับสภาพชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยร่างกาย	

และจติใจ	“คณุภาพชวีติ”	คอื	“คณุภาพของรา่งกายและคณุภาพ

ของจิตใจ”	คุณภาพของร่างกายวัดได้ด้วย	 “สุขภาพกาย”	และ

คณุภาพของจติใจกว็ดัไดด้ว้ย	“สขุภาพจติใจ”	ดงันัน้คณุภาพชวีติ

ของบคุคลคอืการทีบ่คุคลมสีขุภาพกายและสขุภาพจติใจดซีึง่จะ

เกดิขึน้ได	้เมือ่บคุคลไดร้บัสิง่ทีต่อบสนองตอ่	“ความตอ้งการ”	ทาง

รา่งกายและจติใจ	และงานของ	ชารม์า	(Sharma1987	:	55,	อา้ง

ถงึใน	สนัน่	ราชทพิย	์2541:	50)		ไดแ้บง่องคป์ระกอบของคณุภาพ

ชีวิตออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้		1)	องค์ประกอบทางกายภาพโดย

พจิารณาทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ	อนัมปีจัจยัดา้นอาหาร	

นำ้า	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม		2)	องค์ประกอบทางด้านสังคมและ
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วฒันธรรม	ทัง้ทีเ่ปน็ปรมิาณและคณุภาพ	อนัมปีจัจยัทางดา้นการ

ศึกษา	รายได้	 เพื่อนบ้าน	การมีงานทำา	การบริหารทางด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข	สภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 ดังนั้นการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นนั้น	 จะต้องเป็นการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อคนใน

ชุมชนทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ให้บุคคลมีความพึงพอใจใน

การดำาเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย	เช่น	การพัฒนา

องค์ประกอบพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตให้สมบูรณ์	 และ

พัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความสุข	มีความพอเพียง	ในการที่จะ

วิเคราะห์ประเมินระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามเป้าประสงค์

ของการศึกษานั้น	 จำาเป็นต้องมีการสร้างมาตรฐานหรือสร้างตัว

ชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพชีวิต	 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวม

ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

คือ	 ตัวชี้วัดจากข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ)	 ของกรม

พัฒนาชุมชน	ปี	 2550,	ตัวชี้วัดจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน	

(กชช.	2	ค)	ของกรมพัฒนาชุมชน	ปี	2550,	ดัชนีความสุขจังหวัด

กาญจนบุรี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ปี	 2547,	มาตรฐานครอบครัว

เข้มแข็ง	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		

ปี	 2550,	 ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ปี	 2550,	 ตัวชี้วัดสุขภาพ

แห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ปี	 2550,	 งานวิจัยแนวทางการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ปี	2548		 	 	จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพ

ชีวิตของงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้าและจากหน่วยงานต่างๆ	

สามารถสรุปตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้	 ได้ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต	 4	 ด้าน	 มีองค์ประกอบย่อย		

15	องค์ประกอบ	ดังนี้

1.ด้�นสุขภ�พ 2.ด้�นสังคม 3.ด้�นเศรษฐกิจ 4.ด้�นสภ�พแวดล้อม

1.1		สุขภาพกาย 2.1	ครอบครัวอบอุ่น 3.1	การทำางาน 4.1	สภาพที่อยู่อาศัย

1.2		การรับประทานอาหาร

1.3		การออกกำาลังกาย

2.2	การศึกษา

2.3	ความปลอดภัย

3.2	รายได้

3.3	เงินออม

4.2	สภาพแวดล้อมบริเวณที่			

						อยู่อาศัย

1.4		การไม่เสพสิ่งเสพติด 2.4	การมีส่วนร่วมในชุมชน 3.4	หนี้สิน

2.5	วิถีชีวิต

3. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

	 การศึกษาคุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์	

มีสมมุติฐานว่าคุณภาพชีวิตนั้นได้รับผลมาจากการพัฒนาการ	

ทอ่งเทีย่วของชมุชน	โดยใชแ้บบสอบถามสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งที่	

อาศัยอยู่ในชุมชนโฮมสเตย์บ้านปราสาท	จำานวน	293	คน	และ

การจัดสัมมนาแบบกลุ่มเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ

หลงัจากการนำาเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้ในชมุชนบา้นปราสาท	

โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาคอืผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี	่7	และหมูท่ี	่17	หวัหนา้

กลุ่มการท่องเที่ยว	และประชาชนทั้ง	2	หมู่บ้าน	ทั้งหมดจำานวน	

22	คน	

4. ผลก�รศึกษ�

	 4.1  ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มตัวอย่�ง

	 กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากเปน็เพศหญงิจำานวน	171	คน	คดิ

เป็นร้อยละ	58.4		และเป็นเพศชาย	122	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.6	

ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง	37	–	48	ปี	ร้อยละ	28.3		และ	

49	–	60	ปี	ร้อยละ	27.6		สมรสแล้ว	ร้อยละ	69.6	กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ	 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา

มากที่สุด	 ร้อยละ	61.1	 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	

23.9	 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรมเป็นอาชีพ

หลกั	รอ้ยละ	40.6	กลุม่ตวัอยา่งมรีายไดร้วมเฉลีย่	5,807.95	บาท

ต่อเดือน	 ซึ่งร้อยละ	 90	มีรายได้ตำ่ากว่า	 10,000	บาทต่อเดือน		

ครัวเรือนส่วนมากมีสมาชิกเฉลี่ย	4	คน	ร้อยละ	29.0	รองลงมามี

สมาชิก	5	คน	ร้อยละ	23.2	ครัวเรือนส่วนมากมีจำานวนสมาชิกที่
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มีรายได้	2	คน	ร้อยละ	47.4	รองลงมา	มี	3	คน	ร้อยละ	25.3	ครัว

เรือนของกลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออมร้อยละ	62.8	ไม่มีเงินออมร้อย

ละ	37.2	หนี้สินร้อยละ	85.0	และไม่มีหนี้สินเพียงร้อยละ	15.0	

เมือ่พจิารณาถงึรายไดร้วมของครวัเรอืนพบวา่	สว่นมากครวัเรอืน

ของกลุม่ตวัอยา่งมรีายไดน้อ้ยกวา่	15,000	บาทตอ่เดอืน	รอ้ยละ	

65.9	รายไดร้วมเฉลีย่ของครวัเรอืนอยูท่ี่	13,520.41	บาทตอ่เดอืน

การมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวชุมชน	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

มากไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิกลุม่ใดและไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทอ่งเทีย่ว

ใดๆเลย	ถึงร้อยละ	55.6	และกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมาก

ที่สุดคือ	กลุ่มออมทรัพย์ร้อยละ	14.0	รองลงมาคือ	กลุ่มบ้านพัก

ร้อยละ	12.6	กลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดคือกลุ่มทำาดนตรีไทย	ร้อย

ละ	0.7	ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่า		

มีรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยว	546.97	บาทต่อเดือน	ส่วนมาก

มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงไม่เกิน	 500	บาทต่อเดือน		

ร้อยละ	 74.2	 จำานวนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท่องเที่ยว

ชมุชนมรีอ้ยละ	62.1	และไมไ่ดเ้ขา้รว่มสมาชกิของกลุม่ทอ่งเทีย่ว

ชุมชนมีร้อยละ	31.9	ซึ่งในบางครัวเรือนนั้นมีผู้เข้าร่วมกลุ่มการ

ท่องเที่ยวมากกว่า	 1	คน	และทำากิจกรรมหลายอย่างใน	1	ครัว

เรือน	 เช่น	 เป็นบ้านพักโฮมสเตย์	 และเป็นสมาชิกกลุ่มทำาหมวก

ด้วย	แต่ก็ไม่ได้ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากนัก	 เห็นได้จากรายได้

เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน	 เท่ากับ	 681.928	บาทต่อ

เดือน

	 4.2 องค์ประกอบคุณภ�พชีวิตในชุมชนท่องเที่ยว

โฮมสเตย์บ้�นปร�ส�ท

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันมาตรวจสอบ	 เพื่อศึกษา

ว่า	 องค์ประกอบย่อยด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านสุขภาพ	ด้านสังคม		

ดา้นเศรษฐกจิและดา้นสิง่แวดลอ้ม	อยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบหลกั

คุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์	 และองค์ประกอบ

ย่อยใดที่มีความสำาคัญกว่ากัน	 โดยใช้โปรแกรม	LISREL	8.80		

ดังภาพที่	5

	 ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย	 (องค์ประกอบ

ลำาดับที่	 1)	 นั้นเป็นการยืนยันว่า	 ตัวแปร	 X1-X4	 อยู่บนองค์

ประกอบด้านสุขภาพ	ตัวแปร	X5-X9	อยู่บนองค์ประกอบด้าน

สังคม	ตัวแปร	X10-X13	อยู่บนองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ	และ	

ตัวแปร	X14-X15	อยู่บนองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม																				

	 ตัวแปรสังเกตได้ภายใน	15	ตัวแปร	(X1-X15)	คือ	

	 1.		 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	(health)			 	

	 2.		 คุณภาพชีวิตด้านสังคม	(social)	

	 3.		 คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ	(economic)		

	 4.		 คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม	(environ)

	 -		 ตัวแปรสังเกตได้ภายใน	15	ตัวแปรคือ	
1.		 สุขภาพ	(HEALTH)		 2.		 อาหาร		(FOOD) 3.		 ออกกำาลังกาย	(EXERCISE)

4.		 การเสพสิ่งเสพติด	(LIQUORCI) 5.		 ครอบครัวอบอุ่น	(FAMILY) 6.		 การศึกษา	(EDUCATION)
7.		 ความปลอดภัย	(SAFETY) 8.		 การมีส่วนร่วม	(PARTIC) 9.		 วิถีชีวิต	(LIFE)
10.		การทำางาน	(WORK) 11.		รายได้		(INCOME) 12.		เงินออม	(SAVE)

13.		หนี้สิน	(BORROW) 14.		สภาพที่อยู่อาศัย	(INHOUSE) 15.		สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย				(OUTHOUSE)
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ภาพที่ 6  แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณภาพชีวิต

	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 ผลการตรวจ

สอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า	 มี

ค่าไค-สแควร์	 เท่ากับ	64.25	ค่าความน่าจะเป็น	p	=	0.63943		

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำาลังสองของการ

ประมาณค่า	RMSEA	=	0.000		ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิง

สมบรูณ	์CFI	=	1.00		ซึง่เปน็เกณฑป์ระกอบการพจิารณาวา่แบบ

จำาลองมีความเหมาะสม	ดังภาพที่	5	พบว่า	ด้านเศรษฐกิจส่งผล

ตอ่คณุภาพชวีติมากทีส่ดุโดยมคีา่สมัประสทิธิแ์สดงนำา้หนกัองค์

ประกอบอันดับที่สองเท่ากับ	0.8	รองลงมาคือ			ด้านสังคม	ด้าน

สุขภาพ	และด้านสภาพแวดล้อม	มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ	0.55,	

0.42,	 0.36	ตามลำาดับ	สำาหรับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจของ

ประชาชนในบา้นปราสาทนัน้	ดา้นรายไดม้คีวามสำาคญัมากทีส่ดุ	

รองลงมาคือ	ด้านการมีเงินออม	ด้านการทำางาน	และด้านการมี

หนี้สิน	ตามลำาดับ	สำาหรับด้านสังคม	มีความสำาคัญต่อคุณภาพ

ชวีติเปน็อนัดบัสอง	องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการมสีว่นรว่ม	มผีลตอ่

คุณภาพชีวิตด้านสังคมมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านวิถีชีวิต	ด้าน

การศึกษา	ด้านครอบครัว	และด้านความปลอดภัย	ตามลำาดับ

ดา้นสขุภาพมคีวามสำาคญัตอ่คณุภาพชวีติในลำาดบัทีส่าม	มอีงค์

ประกอบยอ่ยทีส่ำาคญัเรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยคอื	การออก

กำาลังกาย	การรับประทานอาหาร	สุขภาพร่างกาย	และสิ่งเสพ

ติด	ด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด	 ซึ่งองค์

ประกอบย่อยด้านสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย	มีความสำาคัญ

กว่าด้านที่อยู่อาศัย	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

ที่สองจะเห็นได้ว่าด้านเศรษฐกิจมีความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิต

ในชมุชนทอ่งเทีย่วโฮมสเตยบ์า้นปราสาทมากทีส่ดุ	ดงันัน้ในการ
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พัฒนาชุมชนจึงควรจะเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ	

โดยเฉพาะในด้านรายได้	 และการออมเงิน	 โดยพัฒนาควบคู่

ไปกับการมีส่วนร่วมในชุมชนเนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นองค์

ประกอบย่อยทางด้านสังคมที่สำาคัญต่อคุณภาพชีวิต	 ซึ่งชุมชน

เป็นชุมชนท่องเที่ยว	 ดังนั้นจึงควรเน้นให้ประชาชนเข้ามามี	

ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีก

ทางหนึ่งด้วย	

	 4.3  คุณภ�พชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์

บ้�นปร�ส�ท

	 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตนั้นได้มาจากการสร้างตัว

ชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ประยุกต์มาจากงานวิจัยที่ได้ศึกษามา	และ

จัดทำาเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้สัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในชมุชนบา้นปราสาท	จำานวน	293	คน	และนำาแบบสอบถามมา

วิเคราะห์คุณภาพชีวิต	โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในแต่ละ

ดา้นมาวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ	เพือ่ประเมนิคณุภาพชวีติของชมุชน

บ้านปราสาท	 ซึ่งมีการกำาหนดระดับคะแนนคุณภาพชีวิตดังนี้	

(คุณภาพชีวิตตำ่ามาก	:	0.00	–	2)	(คุณภาพชีวิตตำ่า	:	2.01	–	4)	

(คุณภาพชีวิตปานกลาง	:	4.01	–	6)	(คุณภาพชีวิตสูง	:	6.01	–	8)	

(คณุภาพชวีติสงูมาก	:	8.01	–	10)	จากการประเมนิคณุภาพชวีติ

ในชมุชนบา้นปราสาทพบวา่	คณุภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู	

เมือ่พจิารณาแตล่ะดา้นพบวา่	คณุภาพชวีติดา้นสขุภาพ	คณุภาพ

ชีวิตด้านสังคม	 และคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมอยู่ใน

ระดับสูง	 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง	

(ตารางที่	1)	

	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของคุณภาพชีวิตใน

แต่ละด้านพบว่า	 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	องค์ประกอบย่อย

ด้านสุขภาพกาย	และด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดับสูง	

เนื่องจากประชาชนได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและ

ไมค่อ่ยมกีารเจบ็ปว่ยในรอบ	1	เดอืน	แตก่ม็บีางสว่นทีม่อีาการเจบ็

ปว่ยจนตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลในรอบ	1	ปบีา้ง	แตก่	็

ไม่ได้มีผลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	ส่วนด้านการรับประทาน

อาหารนัน้	มปีระชาชนบางสว่นทีไ่มไ่ดท้านอาหารครบ	3	มือ้	และ

ไมไ่ดท้านอาหารครบ	5	หมูท่กุวนั	และมบีางสว่นทานเนือ้สตัวด์บิ	

และประชาชนสว่นมากทานอาหารสำาเรจ็รปูทีม่	ีอย.	ทกุชนดิ	องค์

ประกอบด้านการออกกำาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง	เนื่องจาก

ประชาชนส่วนมากไม่ได้ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ	และใช้

เวลาในการออกกำาลงักายนอ้ย	สว่นองคป์ระกอบดา้นการไมเ่สพ

สิ่งเสพติดประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงมาก	เนื่องจาก

มีประชาชนส่วนน้อยมากที่สูบบุหรี่มากกว่า	20	มวนทุกวัน	และ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำา	 แสดงให้เห็นว่าประชาชน

ในชมุชนทอ่งเทีย่วโฮมสเตยบ์า้นปราสาทมปีญัหาเรือ่งสิง่เสพตดิ

น้อยที่สุด	 ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีนั้นเป็นพื้นฐาน

สำาคัญในการดำารงชีวิต	และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ

ด้วย	 เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	 ทานอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ	 มีการออกกำาลังกาย	 และไม่เสพสิ่งเสพติด		

ก็สามารถที่จะมีกำาลังในการพัฒนาตนเองสังคมได้ดียิ่งขึ้น	

ในภาพรวมประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนทอ่งเทีย่วโฮมสเตยบ์า้น

ปราสาทนั้นมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง	 โดยมีค่า

เฉลีย่เปน็อนัดบัที่	3	รองจากดา้นสงัคม	และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ตามลำาดับ	 และมีความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตเป็นอันดับที่	 3		

รองจากด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
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ต�ร�งที่ 1 แสดงระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปราสาท

คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ ค่�ตำ่�สุด ค่�สูงสุด ค่�เฉลี่ย Std.Deviation ระดับคุณภ�พชีวิต

คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ 2.75 10.00 7.19 1.278 สูง

ด้านสุขภาพกาย 0.00 10.0 7.96 2.209 สูง

ด้านการรับประทานอาหาร 0.00 10.00 7.40 1.892 สูง

ด้านการออกกำาลังกาย 0.00 10.00 4.45 2.481 ปานกลาง

ด้านการไม่เสพสิ่งเสพติด 0.00 10.00 8.47 2.333 สูงมาก

คุณภ�พชีวิตด้�นสังคม 3.68 10 7.58 1.025 สูง

ด้านครอบครัว 2.75 10.00 8.77 1.434 สูงมาก

ด้านการศึกษา 1.00 10.00 7.67 1.794 สูง

ด้านความปลอดภัย 3.33 10.00 7.51 2.150 สูง

ด้านการมีส่วนร่วม 0.00 10.00 7.72 2.065 สูง

ด้านวิถีชีวิต 0.00 10.00 6.24 1.899 สูง

คุณภ�พชีวิตด้�นเศรษฐกิจ 1.03 9.5 5.69 1.698 ป�นกล�ง

ด้านการทำางาน 1.89 9.89 6.25 1.499 สูง

ด้านรายได้ 0.00 10.00 5.24 3.154 ปานกลาง

ด้านเงินออม 0.00 10.00 4.96 3.364 ปานกลาง

ด้านหนี้สิน 0.00 10.00 5.18 3.561 ปานกลาง

คุณภ�พชีวิตด้�นสภ�พแวดล้อม 3.66 9.14 7.46 0.938 สูง

ด้านที่อยู่อาศัย 4.22 8.74 6.770 0.773 สูง

ด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 2.45 10 8.155 1.521 สูงมาก

คุณภ�พชีวิตโดยรวม 4.00 9.33 6.981 0.82853 สูง

		
	 คุณภาพชีวิตด้านสังคมพบว่า	 องค์ประกอบย่อยด้าน

ครอบครวัอยูใ่นระดบัสงูมาก	เนือ่งจากสว่นมากมคีวามคดิเหน็วา่

ตนเองอาศยัอยูใ่นครอบครวัทีม่คีวามอบอุน่	มคีวามเคารพนบัถอื

กนั	มกีารชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	มกีารพดูคยุกนัอยา่งสมำา่เสมอ	

ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว	 องค์ประกอบย่อยด้านการศึกษา	

ดา้นความปลอดภยั	ดา้นการมสีว่นรว่ม	ดา้นวถิชีวีติ	อยูใ่นระดบั

สงูทัง้หมด	โดยในดา้นการศกึษานัน้	ประชาชนสว่นมากเหน็ความ

สำาคัญของการศึกษาและได้รับการอบรมหรือการศึกษาที่เป็น

ความรูเ้ปน็ประโยชนท์ีส่ามารถนำามาใชใ้นชวีติประจำาวนัและการ

ประกอบอาชีพได้	 และประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ทุกวัน	แต่ก็มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการศึกษา	ค้นคว้าเพิ่มเติม

ด้วยตนเอง	เช่น	การอ่านหนังสือ	เป็นต้น		ในด้านความปลอดภัย

นั้นประชาชนรู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภัย	 เนื่องจากในชุมชน

ไม่มีปัญหายาเสพติด	การทำาร้ายร่างกาย	และการลักขโมย	แต่

บางส่วนรู้สึกว่าชุมชนของตนนั้น	มีปัญหาการพนันอยู่บ้าง	และ

มีปัญหาหวยเถื่อน	 แต่ในภาพรวมแล้วคิดว่ามีความปลอดภัย

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสูง	 สำาหรับคุณภาพชีวิตด้านการ

มีส่วนร่วมของประชาชนนั้นส่วนมากเห็นความสำาคัญต่อการใช้

สิทธ์เลือกตั้ง	 มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้าน	 และการมี

สว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆของชมุชน	ซึง่ทำาใหก้ลุม่ตวัอยา่งรูส้กึวา่

ตนได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	และเป็นที่ยอมรับของสังคม	ทำาให้

มีคุณภาพชีวิตด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง	 องค์ประกอบ

ย่อยสุดท้ายของด้านสังคมคือ	 ด้านวิถีชีวิตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น	
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ที่ไม่ซื้อล็อตเตอรี่	 และซื้อหวย	แต่กลุ่มตัวอย่างก็ได้ปฏิบัติตาม

หลักศาสนา	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	 ได้ตักบาตรทุกวัน	

สวดมนต์ทุกวัน	 และมีส่วนน้อยที่นั่งสมาธิทุกวัน	 จากภาพรวม

ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวโฮม

สเตย์บ้านปราสาทนั้นมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง	

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 และเป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญเป็น

อันดับที่	2	รองจากด้านเศรษฐกิจ

	 คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	 องค์ประกอบย่อย

ด้านการทำางานอยู่ในระดับสูง	 เนื่องจากประชาชนมีความสุข

และมคีวามพอใจตอ่งานทีท่ำา	มทีีด่นิทำากนิเปน็ของตวัเอง	พอใจ

ต่อรายได้จากการทำางาน	แต่บางส่วนต้องกู้เงินเพื่อมาประกอบ

อาชีพ	 และงานที่ทำาเป็นงานที่มีรายได้ไม่แน่นอน	 ส่วนองค์

ประกอบย่อยด้านรายได้	 ด้านเงินออม	และด้านหนี้สิน	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	 เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนเท่านั้นที่มีความ

พอใจต่อรายได้และมีความเพียงพอของรายได้ต่อรายจ่าย	มีหนี้

สินที่ต้องชำาระและเป็นภาระที่หนักมาก	และบางส่วนเท่านั้นที่มี

เงินออมพอที่จะนำาไปใช้ในยามฉุกเฉินได้	 ซึ่งในภาพรวมจะเห็น

ได้ว่าคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจนั้นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปราสาทนั้นอยู่ในระดับปานกลาง	

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยตำ่าที่สุด	 แต่เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญ

ต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด

	 คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม	พบว่า	องค์ประกอบ

ย่อยด้านที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูง	 เนื่องจากที่อยู่อาศัยมีไฟฟ้า

และนำ้าประปาใช้ทุกหลังคาเรือน	มีถนนทางผ่านส่วนมากเป็น

ถนนคอนกรีตหรือแอสฟัลต์	มีการกำาจัดขยะในครัวเรือนอย่างดี

โดยมีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังที่ทางองค์การบริหารส่วนตำาบล

ธารปราสาทจัดไว้ให้	 และไม่มีอันตรายจากการใช้เชื้อเพลิงใน

ครัวเรือน	ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยส่วนมากสร้างจากไม้ที่แข็งแรง	

ถาวร	ภายในบ้านมีทั้งหมด	2	ห้อง	คือ	1	ห้องอเนกประสงค์	และ	

1	ห้องนอน	ครัวเรือนส่วนมากมีแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำา

โรครบกวนบ้างแต่ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ที่เป็นพาหะนำาโรค	

ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยหรือสภาพ

แวดลอ้มภายนอกตวับา้นนัน้อยูใ่นระดบัสงูมาก	เนือ่งจากชมุชน

มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีการรบกวนจากมลภาวะต่างๆเช่น	ควัน	

กลิ่น	 ฝุ่น	นำ้าเน่าเสีย	 ขยะและของเสีย	ทำาให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนมากที่สุด	 ซึ่งใน

ภาพรวมคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมของประชาชนที่อาศัย

อยู่ในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปราสาทนั้นอยู่ในระดับสูง		

ซึ่งมีคะแนนมากเป็นอันดับ	 2	 รองจากด้านสังคม	 เป็นองค์

ประกอบที่มีความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด

	 4.4  ก�รมีส่วนร่วมในท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้�น

ปร�ส�ท

	 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและ

กลุ่มตัวอย่าง	พบความสัมพันธ์ที่สำาคัญดังนี้	 เพศหญิงเข้าร่วม

กลุ่มการท่องเที่ยวมากกว่าเพศชาย		กลุ่มที่มีอายุ	40	ปีขึ้นไปจะ

มีการเข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า		

40	ปี	กลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรมเป็นอาชีพหลัก

จะมีการเข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยวมากกว่าอาชีพอื่นๆ	 กลุ่มที่	

ครัวเรือนมีเงินออมจะมีการเข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยวมากกว่า

ครัวเรือนที่ไม่มีเงินออม	 เมื่อวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมการ	

ท่องเที่ยว	 จากภาพที่	 7	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมใน

การท่องเที่ยวนั้นมีทั้งหมด	163	คน	และกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม

กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น	มีทั้งหมด	130	คน	 โดยกลุ่มตัวอย่าง

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดนั้น

มีทั้งหมด	 17	คน	 ในส่วนของการเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นส่วนมาก

เป็นสมาชิกกลุ่มบ้านพัก	และกลุ่มอออมทรัพย์	สำาหรับกลุ่มอื่นๆ	

นั้นมีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำานวนน้อยคือไม่ถึง	

กลุ่มละ	10	คน
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	 ภาพที่ 	 8	 แสดงถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการ	

ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งในภาพรวม	รายได้เฉลี่ยจะอยู่ใน

ช่วงไม่เกิน	 500	บาทต่อเดือนเท่านั้น	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่มี

จำานวนน้อย	และมีการกระจายรายได้แต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน		

ซึ่งจากแบบสอบถามและการจัดสัมมนากลุ่มพบว่ารายได้จาก

การท่องเที่ยวในกลุ่มบ้านพักมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มอื่น	

แตไ่มไ่ดม้รีายไดส้งูทกุเดอืน	เนือ่งจากไมไ่ดม้นีกัทอ่งเทีย่วมาพกั

โฮมสเตย์เป็นประจำา	และขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าของบ้าน

ที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยว	 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักจะมี

การประชุมก่อนและหลังที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักทุกครั้ง	 ดังนั้น

การจดัการบา้นพกัของชนุชนเปน็ไปอยา่งโปรง่ใส	จงึไมม่ปีญัหา

หรือข้อขัดแย้งระหว่างกันในเรื่องของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันใน

กลุ่มของบ้านพัก

	 งานหัตถกรรม	 เช่น	 	 กลุ่มทอผ้า	 กลุ่มทำาหมวก	กลุ่ม

แปรรูปหัตถกรรมจากต้นกก	 และกลุ่มทำาเครื่องดนตรีไทย		

มีการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกัน	

แตจ่ากการจดัสมัมนา	กลุม่ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ	ไมค่ดิวา่เรือ่ง

นี้เป็นปัญหาสำาหรับชุมชน	 เนื่องจากรายได้นี้จะขึ้นอยู่กับความ

สามารถของบคุคลทีม่คีวามสามารถในการผลติสนิคา้หตัถกรรม	

ซึง่ถา้ผลติสนิคา้ไดม้าก	กจ็ะมรีายไดม้ากตามไปดว้ย	แตป่ระเดน็

ปญัหาสำาหรบัชมุชนคอื	ขาดความหลากหลายของสนิคา้	ขาดรปู

แบบใหม่ๆ ของสนิคา้	มลูคา่ของสนิคา้ตำา่	และขาดผูส้บืทอดงาน

ในส่วนของกลุ่มการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับหัตถกรรม	 โดยเฉพาะ

กลุ่มทอผ้าและกลุ่มทำาเครื่องดนตรีไทย	ซึ่งมีจำานวนสมาชิกกลุ่ม

นอ้ยและเปน็ผูส้งูอายทุัง้หมด	จงึตอ้งการผูท้ีจ่ะสบืทอดงานนีต้อ่

ไป	ดงันัน้ควรจะมกีารสง่เสรมิ	ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนกั

ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน	ปลูกฝังให้เยาวชนเห็น

ความสำาคญัของการรกัษาวฒันธรรมทอ้งถิน่ในดา้นการสบืทอด

งานหัตถกรรมของชุมชนไว้ให้คงอยู่ต่อไป

	 สำาหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสินค้า	ความ

หลากหลายของสินค้า	และมูลค่าของสินค้านั้น	 เนื่องชุมชนนี้มี

การท่องเที่ยวมายาวนาน	 เมื่อเริ่มจัดตั้งการท่องเที่ยว	 ได้มีการ	

ฝกึอบรมอาชพีจากภาครฐัใหก้บัชมุชนเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว	

และนำามาประกอบเป็นอาชีพเสริม	 ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การ

เรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้เข้า

มาศึกษา	 ให้ความรู้แก่ชุมชนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ	

โฮมสเตย	์และกลุม่ทีส่นใจงานหตัถกรรมเพือ่ทีจ่ะนำาไปประกอบ

อาชีพเสริม	ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชุมชน	พบว่าต้องการให้สินค้า	

เช่น	หมวก	กระเป๋า	 เสื่อ	และผ้าทอ	มีลวดลายแปลกใหม่	และ

มีสินค้าหลากหลายมากขึ้น	แต่ปัจจุบันไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้า

มาอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ	 ดังนั้นชุมชนจึงต้องการผู้ที่มีความรู้

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแนะนำาให้ความรู้และจัดฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	 ในส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

ชุมชนยังไม่ประสบผลสำาเร็จตามที่ต้องการ	ปัจจุบันสินค้าของ

13 
 

หมายเหตุ 
1.ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแต่
ไม่ได้เป็นสมาชิก 
3.กลุ่มแปรรูปหัตถกรรม
จากต้นกก 
4.กลุ่มบ้านพัก  
5.กลุ่มยุวมัคคุเทศศก์ 
6.กลุ่มท าขนมและอาหาร 
7.กลุ่มท าหมวก  
8.กลุ่มทอผ้า  
9.กลุ่มท าเครื่องดนตรีไทย 
10.กลุ่มออมทรัพย์  
11.กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
  

ท่องเที่ยวนั้นมีทั้งหมด 163 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น มีทั้งหมด 130 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดนั้นมีทั้งหมด 17 คน ในส่วนของการเป็น
สมาชิกกลุ่มนั้นส่วนมากเป็นสมาชิกกลุ่มบ้านพัก และกลุ่มอออมทรัพย์ ส าหรับกลุ่มอื่นๆนั้นมีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
เป็นสมาชิกจ านวนน้อยคือไม่ถึงกลุ่มละ 10 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
          ภาพที่ 7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มการท่องเที่ยว 

 

ภาพท่ี 8 แสดงถึงรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในภาพรวม รายได้เฉล่ียจะอยู่
ในช่วงไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่มีจ านวนน้อย และมีการกระจายรายได้แต่ละกลุ่ม
ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจากแบบสอบถามและการจัดสัมมนากลุ่มพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มบ้านพักมี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มอื่น แต่ไม่ได้มีรายได้สูงทุกเดือน เนื่องจากไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์เป็น
ประจ า และขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าของบ้านท่ีจะสามารถรับนักท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักจะมี
การประชุมก่อนและหลังที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักทุกครั้ง ดังนั้นการจัดการบ้านพักของชุนชนเป็นไปอย่างโปรงใส 
จึงไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกันในเรื่องของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มของบ้านพัก 

งานหัตถกรรม เช่น  กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าหมวก กลุ่มแปรรูปหัตถกรรมจากต้นกก  และกลุ่มท าเครื่องดนตรี
ไทย มีการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกัน แต่จากการจัดสัมมนา กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาส าหรับชุมชน เนื่องจากรายได้นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่มี
ความสามารถในการผลิตสินค้าหัตถกรรม ซึ่งถ้าผลิตสินค้าได้มาก ก็จะมีรายได้มากตามไปด้วย แต่ประเด็น
ปัญหาส าหรับชุมชนคือ ขาดความหลากหลายของสินค้า ขาดรูปแบบใหม่ๆของสินค้า มูลค่าของสินค้าต่ า และ
ขาดผู้สืบทอดงานในส่วนของกลุ่มการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับหัตถกรรม โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าและกลุ่มท าเครื่อง
ดนตรีไทย ซึ่งมีจ านวนสมาชิกกลุ่มน้อยและเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่จะสืบทอดงานน้ีต่อไป ดังนั้นควร
จะมีการส่งเสริม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ปลูกฝังให้เยาวชนเห็น
ความส าคัญของการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านการสืบทอดงานหัตถกรรมของชุมชนไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

ส าหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้น เนื่อง
ชุมชนนี้มีการท่องเที่ยวมายาวนาน เมื่อเริ่มจัดตั้งการท่องเที่ยว ได้มีการฝึกอบรมอาชีพจากภาครัฐให้กับชุมชนเพื่อ

ภาพที่ 7 แสดงจำานวนกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามกลุ่มการท่องเที่ยว
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ตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดนั้นมีทั้งหมด 17 คน ในส่วนของการเป็น
สมาชิกกลุ่มนั้นส่วนมากเป็นสมาชิกกลุ่มบ้านพัก และกลุ่มอออมทรัพย์ ส าหรับกลุ่มอื่นๆนั้นมีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
เป็นสมาชิกจ านวนน้อยคือไม่ถึงกลุ่มละ 10 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
          ภาพที่ 7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มการท่องเที่ยว 

 

ภาพท่ี 8 แสดงถึงรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในภาพรวม รายได้เฉล่ียจะอยู่
ในช่วงไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่มีจ านวนน้อย และมีการกระจายรายได้แต่ละกลุ่ม
ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจากแบบสอบถามและการจัดสัมมนากลุ่มพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มบ้านพักมี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มอื่น แต่ไม่ได้มีรายได้สูงทุกเดือน เนื่องจากไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์เป็น
ประจ า และขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าของบ้านท่ีจะสามารถรับนักท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักจะมี
การประชุมก่อนและหลังที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักทุกครั้ง ดังนั้นการจัดการบ้านพักของชุนชนเป็นไปอย่างโปรงใส 
จึงไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกันในเรื่องของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มของบ้านพัก 

งานหัตถกรรม เช่น  กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าหมวก กลุ่มแปรรูปหัตถกรรมจากต้นกก  และกลุ่มท าเครื่องดนตรี
ไทย มีการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกัน แต่จากการจัดสัมมนา กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาส าหรับชุมชน เนื่องจากรายได้นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่มี
ความสามารถในการผลิตสินค้าหัตถกรรม ซึ่งถ้าผลิตสินค้าได้มาก ก็จะมีรายได้มากตามไปด้วย แต่ประเด็น
ปัญหาส าหรับชุมชนคือ ขาดความหลากหลายของสินค้า ขาดรูปแบบใหม่ๆของสินค้า มูลค่าของสินค้าต่ า และ
ขาดผู้สืบทอดงานในส่วนของกลุ่มการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับหัตถกรรม โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าและกลุ่มท าเครื่อง
ดนตรีไทย ซึ่งมีจ านวนสมาชิกกลุ่มน้อยและเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่จะสืบทอดงานน้ีต่อไป ดังนั้นควร
จะมีการส่งเสริม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ปลูกฝังให้เยาวชนเห็น
ความส าคัญของการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านการสืบทอดงานหัตถกรรมของชุมชนไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

ส าหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้น เนื่อง
ชุมชนนี้มีการท่องเที่ยวมายาวนาน เมื่อเริ่มจัดตั้งการท่องเที่ยว ได้มีการฝึกอบรมอาชีพจากภาครัฐให้กับชุมชนเพื่อ



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 9 ประจำ�ปี 2553 103

ชุมชนบ้านปราสาทอยู่ในระดับ	OTOP	3	ดาวเท่านั้น	ประชาชน

ที่เข้าร่วมกลุ่มเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหัตถกรรมมีความต้องการ

ที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้น	 โดยการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์		

ดังนั้นชุมชนจึงต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนา

สินค้าให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

หัตถกรรมของชุมชน

	 จากความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและการมีส่วน

รว่มในการทอ่งเทีย่วพบวา่กลุม่ทีม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วจะมี

ความแตกตา่งจากกลุม่ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มการทอ่งเทีย่ว	ในเรือ่งของ

รายได้		เงินออม	วิถีชีวิต	การศึกษาและการมีครอบครัวที่อบอุ่น	

และจากการวิเคราะห์รายได้จากการท่องเที่ยว	พบว่า	มีรายได้

จากการท่องเที่ยวต่อเดือนเฉลี่ยเพียง	 546.97บาทเท่านั้น	และ

บางสว่นทีเ่ปน็สมาชกิของกลุม่ทอ่งเทีย่วในบางเดอืนอาจจะไมม่ี

รายได้จากการท่องเที่ยวเลย	เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจกรรม

ท่องเที่ยวพบว่า	 กลุ่มที่ทำาบ้านพักมีรายได้มาก	แต่ในส่วนของ

กลุ่มสินค้าหัตถกรรมนั้นมีรายได้น้อย	 จะเห็นได้ว่ารายได้จาก

การท่องเที่ยวนั้นยังไม่การกระจายไปสู่ประชาชนในชุมชนอย่าง

เท่าเทียมกัน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิด

ขึ้นในชุมชนไม่ได้ทำาให้คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจดีขึ้นมากนัก

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ	 อย่างไรก็ตามการมี

รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนจะส่งผล

ไปสู่การมีเงินออม	ถ้าประชาชนมีรายได้มากขึ้น	 ก็จะมีการเก็บ

ออมที่มากขึ้นด้วย	และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว

ก็ส่งผลต่อการออมด้วย	ประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยว

จะมีการออมเงินมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยว

	 4.5  คุณภ�พชีวิตและก�รมีส่วนร่วมในท่องเที่ยว

	 จากสมมตุฐิานวา่คุณภาพชวีตินัน้ได้รบัผลมาจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน	ดังนั้นเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าการ

ท่องเที่ยวนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเท่า

เทียมกันหรือไม่	 จึงได้ทำาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกลุ่มตัวอย่างที่

ไมม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่ววา่มคีณุภาพชวีติทีแ่ตกตา่งกนัหรอื

ไม่	โดยใช้	t-test	ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	โดยมีสมมุติฐาน

ทางสถิติ	คือ		

	 	 	

	 ถ้า	p	น้อยกว่าระดับนัยสำาคัญ	=	0.05		จะปฏิเสธ	H0		

และยอมรับ	H1	 	 นั่นคือกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวจะมี

คุณภาพชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	

จากผลการศึกษาจะทำาให้ทราบถึงข้อแตกต่างของคุณภาพชีวิต

ระหวา่งกลุม่ทีม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วและกลุม่ทีไ่มม่สีว่นรว่ม

ในการทอ่งเทีย่ว	เพือ่นำามาวเิคราะหว์า่การทอ่งเทีย่วนัน้สง่ผลตอ่

คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนหรือไม่อย่างไร	
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4.5 คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในท่องเที่ยว 
จากสมมุติฐานว่าคุณภาพชีวิตนั้นได้รับผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ดังนั้นเพื่อต้องการ

พิสูจน์ว่าการท่องเที่ยวนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเท่าเทียมกันหรือไม่ จึงได้ท าการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยวว่ามีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ t-test ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมีสมมุติฐานทาง
สถิติ คือ    H0 : µมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  =  µไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  

 H1 : µมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  ≠  µไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
 ถ้า p น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ = 0.05  จะปฏิเสธ H0  และยอมรับ H1  นั่นคือกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการ

ท่องเที่ยวจะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว จากผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึง
ข้อแตกต่างของคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าการท่องเที่ยวนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนหรือไม่อย่างไร  
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิต 
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

t p 
   X S.D.    X  S.D. 

1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 7.36 1.23 7.06 1.30 -2.06 0.040* 
1.1 สุขภาพกาย 7.90 2.16 8.01 2.25 0.42 0.676 
1.2 การรับประทานอาหาร 7.74 1.75 7.13 1.96 -2.81 0.005* 
1.3 การออกก าลังกาย 4.63 2.46 4.31 2.50 -1.11 0.266 
1.4 การเสพส่ิงเสพติด 8.72 1.93 8.27 2.60 -1.72 0.087 
2. คุณภาพชีวิตด้านสังคม 7.89 0.92 7.34 1.04 -4.74 0.000* 
2.1 คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 9.22 1.04 8.41 1.60 -5.21 0.000* 
2.2 คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 7.96 1.67 7.43 1.86 -2.50 0.013* 
2.3 คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย 7.69 1.94 7.35 2.30 -1.34 0.183 
2.4 คุณภาพชีวิตด้านการมีส่วนร่วม 7.87 2.16 7.60 1.98 -1.14 0.254 
2.5 คุณภาพชีวิตด้านวิถีชีวิต 6.69 1.83 5.88 1.88 -3.72 0.000* 
3. คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 5.87 1.61 5.55 1.76 -1.58 0.114 
3.1 คุณภาพชีวิตด้านการท างาน 6.35 1.35 6.18 1.61 -1.00 0.317 
3.2 คุณภาพชีวิตด้านรายได ้ 5.67 2.97 4.90 3.26 -2.08 0.038* 
3.3 คุณภาพชีวิตด้านการมีเงินออม 5.49 3.26 4.54 3.40 -2.43 0.016* 
3.4 คุณภาพชีวิตด้านการมีหน้ีสิน 4.98 3.56 5.33 3.56 0.83 0.409 
4. คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม 6.87 0.72 6.69 0.81 -1.90 0.059 
4.1 คุณภาพชีวิตด้านสภาพท่ีอยู่อาศัย 7.56 0.86 7.39 1.00 -1.57 0.117 
4.2 คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 8.25 1.46 8.08 1.57 -0.98 0.329 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 7.17 0.71 6.83 0.89 -3.62 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว และน ามาประกอบเป็นอาชีพเสริม ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่
สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เข้ามาศึกษา ให้ความรู้แก่ชุมชนท่ีจะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และกลุ่มที่
สนใจงานหัตถกรรมเพื่อท่ีจะน าไปประกอบอาชีพเสริม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่าต้องการให้สินค้า เช่น 
หมวก กระเป๋า เสื่อ และผ้าทอ มีลวดลายแปลกใหม่ และมีสินค้าหลากหลายมากขึ้น แต่ปัจจุบันไม่ได้มีหน่วยงาน
ใดเข้ามาอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ ดังนั้นชุมชนจึงต้องการผู้ที่มีความรู้หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาแนะน าให้ความรู้
และจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนยังไม่ประสบผลส าเร็จตามที่
ต้องการ ปัจจุบันสินค้าของชุมชนบ้านปราสาทอยู่ในระดับ OTOP 3 ดาวเท่านั้น ประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าหัตถกรรมมีความต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้น โดยการพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นชุมชน
จึงต้องการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ในการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
หัตถกรรมของชุมชน 

 

      
      
      
       

 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มการท่องเที่ยว 

 
จากความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวพบว่ากลุ่มที่มีส่วนร่วมในการ

ท่องเที่ยวจะมีความแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการท่องเที่ยว ในเรื่องของรายได้  เงินออม วิถีชีวิต การศึกษา
และการมีครอบครัวที่อบอุ่น และจากการวิเคราะห์รายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ
เดือนเฉล่ียเพียง 546.97บาทเท่านั้น และบางส่วนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวในบางเดือนอาจจะไม่มีรายได้
จากการท่องเที่ยวเลย เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจกรรมท่องเที่ยวพบว่า กลุ่มที่ท าบ้านพักมีรายได้มาก แต่ใน
ส่วนของกลุ่มสินค้าหัตถกรรมนั้นมีรายได้น้อย จะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นยังไม่การกระจายไปสู่
ประชาชนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ได้ท าให้
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจดีขึ้นมากนักเมือเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตามการมีรายได้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนจะส่งผลไปสู่การมีเงินออม ถ้าประชาชนมีรายได้มากขึ้น ก็จะมีการ
เก็บออมที่มากขึ้นด้วย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ส่งผลต่อการออมด้วย ประชาชนที่เข้าร่วม
กลุ่มการท่องเที่ยวจะมีการออมเงินมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยว 
 

หมายเหตุ 
1.ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแต่
ไม่ได้เป็นสมาชิก 
3.กลุ่มแปรรูปหัตถกรรมจาก
ต้นกก 
4.กลุ่มบ้านพัก  
5.กลุ่มยุวมัคคุเทศศก์ 
6.กลุ่มท าขนมและอาหาร 
7.กลุ่มท าหมวก  
8.กลุ่มทอผ้า  
9.กลุ่มท าเครื่องดนตรีไทย 
10.กลุ่มออมทรัพย์  
11.กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มท่องเที่ยว 

ภาพที่ 8 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามกลุ่มการท่องเที่ยว
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ต�ร�งที่ 2	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

องค์ประกอบคุณภ�พชีวิต
มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม

t p
 x S.D. x  S.D.

1. คุณภ�พชีวิตด้�นสุขภ�พ 7.36 1.23 7.06 1.30 -2.06 0.040*

1.1	สุขภาพกาย 7.90 2.16 8.01 2.25 0.42 0.676

1.2	การรับประทานอาหาร 7.74 1.75 7.13 1.96 -2.81 0.005*

1.3	การออกกำาลังกาย 4.63 2.46 4.31 2.50 -1.11 0.266

1.4	การเสพสิ่งเสพติด 8.72 1.93 8.27 2.60 -1.72 0.087

2. คุณภ�พชีวิตด้�นสังคม 7.89 0.92 7.34 1.04 -4.74 0.000*

2.1	คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 9.22 1.04 8.41 1.60 -5.21 0.000*

2.2	คุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 7.96 1.67 7.43 1.86 -2.50 0.013*

2.3	คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย 7.69 1.94 7.35 2.30 -1.34 0.183

2.4	คุณภาพชีวิตด้านการมีส่วนร่วม 7.87 2.16 7.60 1.98 -1.14 0.254

2.5	คุณภาพชีวิตด้านวิถีชีวิต 6.69 1.83 5.88 1.88 -3.72 0.000*

3. คุณภ�พชีวิตด้�นเศรษฐกิจ 5.87 1.61 5.55 1.76 -1.58 0.114

3.1	คุณภาพชีวิตด้านการทำางาน 6.35 1.35 6.18 1.61 -1.00 0.317

3.2	คุณภาพชีวิตด้านรายได้ 5.67 2.97 4.90 3.26 -2.08 0.038*

3.3	คุณภาพชีวิตด้านการมีเงินออม 5.49 3.26 4.54 3.40 -2.43 0.016*

3.4	คุณภาพชีวิตด้านการมีหนี้สิน 4.98 3.56 5.33 3.56 0.83 0.409

4. คุณภ�พชีวิตด้�นสภ�พแวดล้อม 6.87 0.72 6.69 0.81 -1.90 0.059

4.1	คุณภาพชีวิตด้านสภาพที่อยู่อาศัย 7.56 0.86 7.39 1.00 -1.57 0.117

4.2	คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 8.25 1.46 8.08 1.57 -0.98 0.329

คุณภ�พชีวิตโดยรวม 7.17 0.71 6.83 0.89 -3.62 0.000*

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากผลการศึกษาดังตารางที่	 2	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

จะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	ด้านสังคม	และคุณภาพชีวิตโดย

รวมแตกต่างกัน	 และมีองค์ประกอบย่อยด้านการรับประทาน

อาหาร		ด้านครอบครัว	ด้านการศึกษา	ด้านวิถีชีวิต	ด้านรายได	้

ด้านการมเีงนิออม	แตกตา่งกบักลุม่ทีไ่มม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่ว

ด้วย	 ซึ่งกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	

แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งทีม่สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	

 4.6 ผลกระทบจ�กก�รท่องเที่ยวโฮมสเตย์

บ้�นปร�ส�ท

	 ในการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยว	 ชุมชนบ้าน

ปราสาทมีการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวมาเป็นเวลานาน	การ

พัฒนาการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ	

และส่งผลต่อเนื่องไปยังคุณภาพชีวิตด้วยเช่นกัน	 ในการศึกษา

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวได้ศึกษาโดยการสอบถามความ

คิดเห็นคนในชุมชนจำานวน	293	คน	เกี่ยวกับผลกระทบจากการ

ทอ่งเทีย่วทัง้	3	ดา้นคอืดา้นเศรษฐกจิ	ดา้นสงัคม	และดา้นสภาพ

แวดล้อม	 ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ		

โดยมกีารใหค้ะแนนคอื	ถา้เหน็ดว้ยมากทีส่ดุมคีา่คะแนนเทา่กบั	

10	และถ้าไม่เห็นด้วยเลยมีค่าเท่ากับ	0	เมื่อได้คะแนนความคิด

เห็นแล้วจึงนำาผลมาวิเคราะห์ระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยว	
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จากการสำารวจความคดิเหน็ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วในภาพ

รวมพบว่า	 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวส่งผลดีมากกว่าผลเสีย	

โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้	

	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากตารางที่	 3	กลุ่มตัวอย่าง

สว่นมากมคีวามคดิเหน็วา่ผลกระทบดา้นบวกจากการทอ่งเทีย่ว

นัน้ทำาใหม้รีายไดเ้พิม่มากขึน้	มอีาชพีเสรมิมากขึน้	สนิคา้ทอ้งถิน่

ขายดีขึ้น	และมีความมั่นคงในด้านรายได้มากขึ้น	 ในระดับมาก	

แต่ทำาให้ค่าครองชีพสูงขึ้นในระดับปานกลาง	

ต�ร�งที่ 3		 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ

ร�ยก�ร คะแนนเฉลี่ย Std. Deviation ระดับผลกระทบ

ผลกระทบด้านบวก

1.	มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7.46 2.848 มาก
2.	มีความมั่นคงในด้านรายได้มากขึ้น 7.13 2.868 มาก
3.	มีอาชีพเสริมมากขึ้น 6.91 3.030 มาก
4.	สินค้าท้องถิ่นขายดีขึ้น 7.40 2.755 มาก

ผลกระทบด้านลบ

5.	ค่าครองชีพสูงขึ้น 5.78 3.434 ปานกลาง

	 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านสังคม	 จากตารางที่	

4	ผลกระทบด้านบวก	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการ

ทอ่งเทีย่วชว่ยสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัชมุชนมากทีส่ดุ	และไดอ้นรุกัษ์

ศลิปวฒันธรรมสูค่นรุน่หลงั	และทำาใหเ้ปน็ผูท้ีม่พีฒันาตนเองเพือ่

ให้มีความรู้มากขึ้น	 ผู้อาศัยในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น		

มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้	 มีฝีมือในการ

ประกอบอาชีพผลกระทบทางด้านลบ	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างบาง

ส่วนคิดว่าการท่องเที่ยวทำาให้วัฒนธรรมของชุมชนบางส่วน

เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 การแต่งกาย	 และมีส่วนน้อยที่เห็นว่า		

มีการพูดภาษาโคราชน้อยลง	และสูญเสียความเป็นส่วนตัวเมื่อ

มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในชุมชน

ต�ร�งที่ 4		 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านสังคม

ร�ยก�ร คะแนนเฉลี่ย Std. Deviation ระดับผลกระทบ

ผลกระทบด้านบวก

1.	มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้	มีฝีมือในการประกอบอาชีพ 7.84 2.498 มาก

2.	มีการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว 6.67 3.457 มาก

3.	มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรม 6.99 3.228 มาก

4.	มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำาวันมากขึ้น 7.26 2.835 มาก

5.	ทำาให้ผู้อาศัยในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น	 7.41 2.754 มาก

6.	ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลัง 8.24 2.439 มากที่สุด

7.	การท่องเที่ยวช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน 9.00 2.108 มากที่สุด

ผลกระทบด้านลบ

8.	ทำาให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเปลี่ยนไป 4.94 3.596 ปานกลาง

9.	การแต่งกายแบบดั้งเดิมน้อยลง 4.91 3.665 ปานกลาง

10.	สูญเสียความเป็นส่วนตัวในครอบครัว 2.94 3.363 น้อย

11.	พูดภาษาโคราชน้อยลง 2.69 3.431 น้อย
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	 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อม		

จากตารางที่	 5	 ในด้านบวก	กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความเห็น

ว่า	 การท่องเที่ยวทำาให้มีการปรับปรุงทางคมนานคมให้มีความ

สะดวกมากขึ้น	 ทำาให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐานมากขึ้นมีการอนุรักษ์นำ้าและป่าไม้	 และปรับปรุง

ทศันยีภาพของชมุชนใหส้วยงามมากขึน้	จากการจดัสมัมนากลุม่

พบว่าการพัฒนาสาธารณูปโภคและทางคมนาคมนั้น	 ได้มีการ

พัฒนาตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาการท่องเที่ยว	และจากการศึกษา

คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยพบว่าทุกครัวเรือนมีนำ้าประปาใช้	

แต่เมื่อได้สอบถามถึงปัญหาพบว่ามีนำ้าประปาใช้ทุกครัวเรือน

จริงแต่มีไม่เพียงพอตลอดทั้งปี	 เนื่องจากระบบนำ้าประปาของ

ชุมชนนั้นสร้างโดยชุมชนเองเป็นประปาของหมู่บ้าน	ซึ่งสร้างมา

ตั้งแต่เริ่มการท่องเที่ยว	และในปัจจุบันมีจำานวนประชาการเพิ่ม

ขึ้นมีจำานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นทำาให้มีการใช้นำ้าประปามากขึ้น	นำ้า

ประปาจงึไมพ่อใชต้ลอดทัง้ป	ีดงันัน้ประชาชนจงึตอ้งการใหม้ถีงั

เก็บนำ้าประปาเพิ่มเพื่อให้มีนำ้าใช้ตลอดเพียงพอทั้งป	ีนอกจากนี้

ในชุมชนมีปัญหาเรื่องทางระบายนำ้า	 เนื่องจากถนนบางสายใน

ชุมชนถูกสร้างมานานแล้วจึงอยู่ตำ่ากว่าระดับบ้านและมีความ

เสื่อมโทรมและทรุดพังทลายบางจุด	 เมื่อเวลาฝนตกจะเกิด	

นำ้าท่วมขังถนนเนื่องจากไม่มีทางระบายนำ้า	 ดังนั้นประชาชนจึง

ต้องให้มีการสร้างทางระบายนำ้าและซ่อมแซมถนนด้วย

	 สำาหรับผลกระทบด้านลบนั้น	กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยมี

ความคดิเหน็วา่	แหลง่ทอ่งเทีย่วมคีวามเสือ่มโทรม	มปีญัหาเรือ่ง

การไมร่กัษาความสะอาดของนกัทอ่งเทีย่ว	มฝีุน่จากรถบา้ง	และ

มเีสยีงรบกวนจากนกัทอ่งเทีย่วบา้งเลก็นอ้ย	จากการสมัมนากลุม่

ในส่วนปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้น

พบว่าเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่หลุมขุดค้น

ทั้ง	3	หลุม	เนื่องจากหลุมขุดค้นอยู่ตำ่ากว่าระดับพื้นดินประมาณ	

5	 เมตร	 ดังนั้นเมื่อเวลาฝนตกจะทำาให้เกิดนำ้าซึมขึ้นมาจากชั้น

ใตด้นิ	ซึง่อาจทำาใหช้ิน้สว่นโครงกระดกู	และเครือ่งปัน้ดนิเผาเสยี

หายได้	 ดังนั้นจึงต้องการจะให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่จาก

กรมศลิปกรมาดแูลรกัษาหลมุขดุคน้ใหอ้ยูใ่นสภาพดเีหมอืนเดมิ		

ในส่วนของขยะนั้นประชาชนมีความเห็นว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้า

มาเยีย่มชมสถานทีต่า่งๆของชมุชนแลว้มกัจะทิง้ขยะตามทางเดนิ

หรอืตามแหลง่ทอ่งเทีย่ว	ซึง่ทำาใหส้ถานทีน่ัน้ดไูมส่ะอาด	สวยงาม	

และยงัเปน็ภาระแกเ่จา้ของบา้นตอ้งคอยเกบ็ขยะทีน่กัทอ่งเทีย่ว

ทิ้งไว	้ ซึ่งปัญหานี้ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่สามารถแก้

ปัญหาได้	 ดังนั้นจึงมีการนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา	 เช่น	การติด

ปา้ยรณรงคร์กัษาความสะอาด	เพิม่ถงัขยะตามจดุตา่งๆ	ตามทาง

เดินและจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ	หรือรณรงค์ให้มีการ

แยกขยะ	ถึงแม้ว่าประชาชนจะแยกขยะตามบ้านแล้ว	แต่ว่าใน

ส่วนของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีการรณรงค์การแยกขยะ	ซึ่งอาจจะ

จดัใหม้ถีงัขยะแบบแยกประเภทขยะตัง้ไวใ้นแหลง่ทอ่งเทีย่วและ

ทางเดนิ	ทัง้นีช้มุชนและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจะตอ้งประสาน

งานกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นผู้กำาจัดขยะ	และ

ชมุชนเปน็ผูท้ีจ่ะตอ้งรว่มกนัแยกขยะและดแูลรกัษาความสะอาด

เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักท่องเที่ยว

ต�ร�งที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านสภาพแวดล้อม

ร�ยก�ร คะแนนเฉลี่ย
Std. 

Deviation
ระดับผลกระทบ

ผลกระทบด้านบวก

1.	มีการปรับปรุงทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น 8.24 2.547 มากที่สุด

2.	มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 8.16 2.373 มากที่สุด

3.	ทัศนียภาพของชุมชนสวยงามขึ้น 7.75 2.657 มาก

4.	มีการอนุรักษ์นำ้าและป่าไม้เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว 7.90 2.491 มาก

ผลกระทบด้านลบ

5.	มีการรุกลำ้าพื้นที่สาธารณะ 1.89 3.062 น้อยที่สุด

6.	นักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวแล้วทิ้งขยะและไม่รักษาความสะอาด 2.73 3.256 น้อย

7.	ทำาให้เกิดปัญหานำ้าเสีย 1.72 2.857 น้อยที่สุด

8.	มีมลพิษทางอากาศ	เช่น	ฝุ่น		ควัน 2.45 3.070 น้อย

9.	มีมลพิษทางเสียง	เช่น	เสียงของนักท่องเที่ยว	 2.23 2.961 น้อย

10.	มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่องเที่ยว 3.33 3.446 น้อย
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 5.1  บทสรุป	

	 การศึกษาคุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์นี้	

เพื่อต้องการทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตและองค์ประกอบที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปราสาท	ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่า	 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	 คุณภาพชีวิตด้าน

สังคม	และคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับสูง	ส่วน

คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางและเป็นองค์

ประกอบที่มีความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด	 รองลงมา

คือ	ด้านสังคม	ด้านสุขภาพ	และด้านสภาพแวดล้อม	ตามลำาดับ	

ซึ่งกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวและกลุ่มที่ไม่มีส่วน

ร่วมในการท่องเที่ยวนั้นมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มที่มี

ส่วนร่วมจะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	ด้านสังคม	และคุณภาพ

ชีวิตโดยรวม	ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วม	และกลุ่มที่มีส่วนร่วมจะ

มีองค์ประกอบย่อยด้านการรับประทานอาหาร	ด้านครอบครัว		

ด้านการศึกษา	 ด้านวิถีชีวิต	 ด้านรายได้	 ด้านการมีเงินออม		

ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วม	และจากการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มตัวอย่างและการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวพบว่า	 กลุ่มที่

เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นส่วนมากเป็นเพศหญิง	มีอายุ	40	ปี

ขึน้	และประกอบอาชพีเกษตรกรรม	มรีายไดค้รวัเรอืนอยูร่ะหวา่ง	

10,001	–	15,000	บาทต่อเดือน	และครัวเรือนมีการออมเงิน	ซึ่ง

สิง่เหลา่นีส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการสอบถามความ

คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบจากการทอ่งเทีย่ว	และการจดัสมัมนา

กลุ่มในชุมชน	อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าในปัจจุบัน

ชมุชนยงัขาดการสนบัสนนุจากหนว่ยงานในการสรา้งอาชพีใหม่ๆ

และการพฒันามลูคา่ของสนิคา้ใหเ้พิม่มากขึน้	และเมือ่วเิคราะห์

ถึงรายได้จากการท่องเที่ยวพบว่าส่วนมากได้น้อยกว่า	500	บาท	

ถอืวา่เปน็จำานวนนอ้ย	ซึง่การมรีายไดน้อ้ยกส็ง่ผลไปยงัการมเีงนิ

ออมที่น้อยด้วย	 ในด้านสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวส่วนมากเป็น	

ผู้สูงอายุ	จึงขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมของ	กลุ่มทอผ้า	กลุ่มทำา

เครื่องดนตรี	 	 และกลุ่มจักสาน	ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรจะให้ความ

สำาคัญอีกปัญหาหนึ่ง	 เนื่องจากชุมชนต้องการผู้สืบสานงาน

หัตถกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป	 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวในอนาคตด้วย	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปราสาท

	 สำาหรับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิต	 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ชุมชนและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องควรจะเน้นไปในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นองค์

ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด	 ประกอบด้วย	 ด้าน

รายได้	 	 และเงินออม	ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองนี้	 มีความสัมพันธ์

กบัการมสีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่ว	แสดงวา่	การมสีว่นรว่มในการ

ท่องเที่ยวจะสามารถเพิ่มรายได้และช่วยให้มีเงินออมมากขึ้นได	้

และจากผลการศกึษาพบวา่ประชาชนสว่นมากมหีนีส้นิ	ซึง่เปน็ทัง้

หนีส้ว่นตวัและหนีข้องครวัเรอืน	ดงันัน้นอกจากเพิม่รายไดใ้หก้บั

ประชาชนแลว้	อาจจะตอ้งใชว้ธิอีืน่ควบคูก่นัไป	เชน่	สนบัสนนุการ

ออมเงิน	การทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน	และสนับสนุน

การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

	 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่อง

เที่ยวนอกจากจะช่วยกระจายรายได้และทำาให้ประชาชนมี	

รายได้มากขึ้นแล้วยังทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคม

ดีขึ้นด้วย	 อาจจะเริ่มจากการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมของ	

ชุมชนก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยว	 เพื่อที่จะ

ทำาใหป้ระชาชนไดเ้หน็ความสำาคญัของการทอ่งเทีย่ว	และมสีว่น

ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน	 โดยเน้นไปที่

การชว่ยกนัรกัษาวฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนไว	้เชน่	การแตง่กาย	

ภาษาพดู	หรอืประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืทอดตอ่กนัมา	นอกจากจะรว่ม

กนัสบืทอดวฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนแลว้	การมสีว่นรว่มในการ

ท่องเที่ยวยังช่วยให้ประชาชนได้เห็นความสำาคัญของการดูแล

รักษา	และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น	 และยังมี

ส่วนช่วยในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	 เมื่อประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมากขึ้น	 ชุมชนและหน่วยงานอาจจะ

ต้องจัดหางานรองรับ	 โดยการจัดหางานที่สามารถทำาเป็นอาชีพ

เสริมได้	 โดยอาจจะใช้กลุ่มที่มีอยู่แล้วในชุมชนแต่พัฒนาให้มี

ความหลากหลายของสนิคา้มากขึน้	และทำาใหส้นิคา้มมีลูคา่เพิม่

มากขึน้	มกีารสง่เสรมิการตลาดและขยายตลาดเพือ่รองรบัสนิคา้

ที่มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนั้น	 ควรมีการ

รณรงค์ส่งเสริมการออกกำาลังกาย	 จากการสัมมนากลุ่มพบว่า	

ปัจจุบันได้จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มการออกกำาลังกายในชุมชน

แล้ว	 เพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดี	 ป้องกันการ

เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 นอกจากนั้นควรมีการให้ความรู้ทาง

ด้านโภชนาการและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิด	 และ

โทษของการทานเนื้อสัตว์ดิบ	ส่วนด้านการศึกษานั้นควรรณรงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง		

เช่นการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นและมีหนังสือ

มากขึ้น	 การสนับสนุนให้คนในชุมชนมีการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเองจะเป็นการสร้างโอกาส	 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

การศกึษาใหด้ขีึน้	และเปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิชวีติ	หรอืการ

ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

	 5.2  ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

	 1.		 การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวของการ

ศึกษานี้	 เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่	

อาศัยอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวว่ามีความคิดเห็นต่อผลกระทบจาก

การท่องเที่ยวในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง	 ไม่ได้เป็นการศึกษาผล	

กระทบโดยการเก็บข้อมูล	หรือรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนและนำามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง	ดังนั้น

ผลของการศกึษาอาจจะไดข้อ้มลูทีไ่มค่รบถว้นนกั	อาจจะตอ้งลง	

พืน้ทีเ่พือ่เกบ็รายละเอยีดขอ้มลูตา่งๆ	และศกึษาขอ้มลูทีผ่า่นมาของ	

ชมุชนเพือ่วเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้กบัชมุชนทีแ่ทจ้รงิ	เชน่	การพฒันา

สภาพแวดล้อมของชุมชน	การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ	การ

ส่งเสริมอาชีพ	การมีรายได้เพิ่มขึ้น	 การกระจายรายได้ที่เกิดขึ้น

จริง	 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นผลมาจาก

การท่องเที่ยวด้วย	เพื่อที่จะนำาผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตรงประเด็นมากขึ้น

	 2.		 การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ 	

เป็นการสอบถามถึงผลกระทบด้านบวก	และด้านลบ	ที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันเท่านั้น	 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาถึงความ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากอดตีมาถงึปจัจบุนัและนำามาวเิคราะห์

ถงึพฒันาการทีเ่กดิขึน้	เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการพฒันา

ชุมชนได้

	 3.		 การสอบถามคุณภาพชีวิตของการศึกษาครั้งนี้	

ไม่ได้สอบถามคุณภาพชีวิตในเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การพัฒนาการท่องเที่ยวแต่เป็นการสอบถามถึงคุณภาพชีวิตใน

ปัจจุบัน	 จึงไม่สามารถทราบถึงวิวัฒนาการของคุณภาพชีวิตที่

มีการพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยว	 เพื่อนำามาวิเคราะห์ถึงการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่

กัน	 ศึกษาถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาในอนาคต

	 4.		 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่คณุภาพดา้นเศรษฐกจิ

ของบ้านปราสาทนั้นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งตำ่ากว่าคุณภาพ

ชีวิตด้านอื่น	 และรายได้จากการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณภาพด้านเศรษฐกิจดีขึ้นมากนัก	 ดังนั้นใน

การศึกษาต่อไป	น่าจะวิเคราะห์ถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละ

ประเภทว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างไรและจะ

มีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

6. กิตติกรรมประก�ศ

	 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยว
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