การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
ในการเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จริยาภรณ์ รุ่งโรจน์นวกุล*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้ อมของสถานประกอบการ
ในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
2) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้ อมของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในการเป็ น
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จําแนกตามประเภทธุรกิจ ระดับรายได้ ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กับระดับการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ สถาน
ประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จํานวน 122 ตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิติ F–test และค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากผลการศึกษาพบว่า 1) สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001 –
20,000 บาท มีลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบกิจการเจ้ าของคนเดียวหรือแบบครอบครัว และมี
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5 ปี ขึ้นไป 2) สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการ
เตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน พบว่า สถานประกอบการมีการเตรียม
ความพร้ อมในด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านการตลาด ด้ าน
การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ด้ า นการใช้ ภ าษาอัง กฤษ และด้ า นการจั ด หาเงิ น ทุ น
ตามลําดับ 3) สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ีประเภทธุรกิจ ระดับรายได้ ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการ
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้ าน คือ
ด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
ด้ านการจัดเงินทุน และด้ านการตลาด
__________________________

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ท่ปี รึกษา
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศไทยอย่าง
มหาศาลและมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็ นการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สําหรับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลายหน่วยงานของไทยกําลังให้ ความสําคัญอย่างมากในปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้ นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้ าท้ องถิ่นป้ อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เช่น การเรียน
ภาษาท้ องถิ่น การทอผ้ า การวาดภาพวาด การแกะสลัก และการทําอาหารพื้นบ้ าน เป็ นต้ น ซึ่งต่าง
จากรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้ นเยี่ยมชมสถานที่ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อความ
บันเทิงรื่นเริงใจเท่านั้น
หน่วยงานสําคัญที่ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในประเทศไทย ได้ แก่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. 2)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. 3) สํานักงาน
สนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และ 4) สํานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
อย่างไรก็ดี แม้ จะมีหลายหน่วยงานให้ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยงเชิงสร้ างสรรค์
แต่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่น้ ียังไม่เป็ นที่ร้ จู ักกันแพร่หลายมากนักในประเทศไทย ยังคงเป็ นเรื่อง
ใหม่ท้งั ในกลุ่มของผู้ประกอบการด้ านธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
และเนื่องจากประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียน ซึ่งในการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบูประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผู้นาํ
อาเซียนได้ มีการลงนามปฎิญญาเซบูว่าด้ านการเร่ งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.
2558 เพื่อเร่ งรั ดเป้ าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ เร็วขึ้นอีก 5 ปี จากเดิมที่
กํา หนดไว้ ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ งถือว่ าในปั จจุ บัน การเข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําลั งจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การเตรี ยมความพร้ อมจึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่ างยิ่งที่จะช่ วยหลีกเลี่ยง
บรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงช่วยให้ สามารถใช้ ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชน
สิ่งที่กล่าวมาข้ างต้ นทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และให้
ความสําคัญโดยมุ่งไปที่ความพร้ อมของผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญใน
การทําให้ การท่องเที่ยวเชิ งสร้ า งสรรค์ของประเทศไทยกลายเป็ นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ท่ี
น่าสนใจ อีกทั้งได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ มันเกิดขึ้นจริงได้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการเตรียมความพร้ อมของสถานประกอบการในการเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนําเอาสถานประกอบการใน
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ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็ นกรณีศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นว่ าสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเกาะเกร็ด เป็ นแหล่งรวมของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย-มอญที่เก่าแก่โบราณ
โดยผลการวิจัยที่ได้ ในครั้งนี้จะสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเพื่อการเตรียม
ความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
อันใกล้ น้ ี

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
2. เพื่ อ ศึ กษาการเตรี ย มความพร้ อ มของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.
นนทบุรี ในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อเปรียบเทียบจําแนกตามลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.
นนทบุรี ได้ แก่ ประเภทธุรกิจ ระดับรายได้ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ กับระดับการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ีประเภทธุรกิจที่
แตกต่ างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ีระดับรายได้ ท่ี
แตกต่ างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจที่แตกต่ างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่ อเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ีระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน
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4. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ า นประชากรและพื้ นที่ คื อ สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.
นนทบุรี
2. ขอบเขตด้ านเวลา คือ เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2558
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา คือ การเตรียมความพร้ อมของสถานประกอบการในการ
เป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้ ประกอบการหรื อสถานประกอบการธุ รกิจแหล่ งท่องเที่ยว และองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนการเตรียมความพร้ อมของสถานประกอบการ ในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. งานวิจัยนี้สามารถนําไปเป็ นแนวทางสําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาเรื่องการเตรียม
ความพร้ อมของสถานประกอบการ ในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
พั ฒนามาจากกรอบแนวความคิ ด และได้ มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ เป็ นคําถาม
แบบปิ ด แบบเลือกตอบได้ เพียงข้ อเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ การเตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบประเมิน
ค่า 5 คําตอบ โดยผู้วิจัยได้ ทาํ การทดสอบความเชื่อมั่นด้ วยวิธีการใช้ สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค โดยแยกค่าความเชื่อมั่นรายด้ าน ดังนี้
1) ด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสรรค์ Alpha = 0.924
2) ด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Alpha = 0.941
3) ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ Alpha = 0.954
4) ด้ านการจัดหาเงินทุน Alpha = 0.948
5) ด้ านการตลาด Alpha = 0.953
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การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่าสถิติ F-test และ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

7. ผลการศึกษา
7.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มี
ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบ
กิจการเจ้ าของคนเดียวหรือแบบครอบครัว และมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5 ปี ขึ้นไป
7.2 ระดับการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ผลจากการศึกษาในภาพรวมของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการ
เตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) เมื่อพิจารณาถึงการเตรียมความพร้ อมของแต่ละ
ด้ าน สรุปได้ ดังนี้
ด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
มีการเตรียมความพร้ อมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าผู้ประกอบ
การมีความต้ องการให้ ภาครัฐ เข้ ามาช่วยให้ ความรู้และสนับสนุนงบประมาณด้ านการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.37) รองมาคือมีส่งิ อํานวยความสะดวกให้ นักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย
3.78) โดยมีความหลากหลายของกิจกรรม (Workshop) น้ อยที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 3.13)
ด้ า นการเข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.
นนทบุรี มีการเตรี ยมความพร้ อมอยู่ ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ย 3.00) เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่ า ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ว่ า หากเปิ ดอาเซี ย นจะทํา ให้ ธุ ร กิ จ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
(ค่าเฉลี่ย 3.43) มากที่สดุ รองลงมาคือ จะทําให้ ธุรกิจมีคู่แข่งทางการค้ ามากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.42)
ส่ วนด้ า นความรู้ว่า หากเปิ ดอาเซียนจะทําให้ ธุ รกิจสามารถเคลื่อนย้ ายเงินทุ นระหว่ างประเทศ
สมาชิกได้ มากขึ้นนั้นผู้ประกอบส่วนใหญ่มีความรู้ในด้ านนี้น้อยที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.61)
ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการเตรียม
ความพร้ อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ประกอบการมี
การใช้ ภาษาอังกฤษในด้ านการพูดมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 3.20) รองลงมาคือ การใช้ ภาษาอังกฤษ
ด้ านการฟั ง (ค่าเฉลี่ย 3.09) การใช้ ภาษาอังกฤษด้ านการอ่าน (ค่ าเฉลี่ย 2.53) โดยการใช้
ภาษาอังกฤษด้ านการเขียนนั้นน้ อยที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.32)
ด้ านการจัดหาเงินทุน สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการเตรี ยม
ความพร้ อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.72) เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ประกอบการมี
การวางแผนจะนําเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเปิ ดอาเซียน
มากที่สุด (ค่ าเฉลี่ย 2.91) รองลงมาคือ มีความสามารถในการชําระหนี้กับสถาบันการเงิน
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(ค่ าเฉลี่ย 2.64) โดยมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินต่ างๆ น้ อยที่สุด (ค่ าเฉลี่ย
2.60)
ด้ านการตลาด สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการเตรียมความพร้ อม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08) เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า ผู้ประกอบการมีการวางแผนใน
การจัดทําการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.39) รองลงมาคือ มีการ
พัฒนาสินค้ าหรือบริการให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.20) โดยมีการ
วางแผนปรับราคาสินค้ าหรือบริการให้ เหมาะสมกับคุณภาพน้ อยที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.80)
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 : สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ี
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้ าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 : สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ี
ระดับรายได้ ท่แี ตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้ าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ี
ลั กษณะการดําเนิ น ธุ รกิจ ที่แตกต่ า งกัน มี การเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้ าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
การทดสอบสมมติฐานที่ 4
: สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีท่มี ี
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้ อมในการเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ เพื่ อ เข้ า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นแตกต่ า งกัน ในด้ า นการจั ด การท่อ งเที่ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ ด้ านการจัดหาเงินทุน และด้ านการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ยกเว้ นเพียงด้ านเดียวที่ไม่แตกต่างกัน คือ
ด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. อภิปรายผล
1) ด้ า นการจั ด การท่อ งเที่ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ พบว่ า สถานประกอบการ มี ก าร
เตรียมความพร้ อมในด้ านการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
ผู้ประกอบการมีการวางแผนทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกาะเกร็ดให้ เป็ นที่ร้ จู ักอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งเกาะเกร็ดมีความได้ เปรียบในด้ านของสถานที่คืออยู่ใกล้ กรุงเทพฯ ทําให้ สะดวกต่อ
การเดินทาง มีส่ิงอํานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยวค่ อนข้ างมาก อีกทั้งเกาะเกร็ดยังเป็ น
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สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้ านชาวมอญดั้งเดิมที่ยังคงมี
การอนุรักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นวัดวาอาราม หรือแม้ กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
เช่น การตักบาตรขนมจีน การจุดลูกหนู เป็ นต้ น ในช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ
ให้ เข้ ากับเทศกาล เช่ น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็ นต้ น ภายในเกาะเกร็ดยังมี
สินค้ าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งภายในเกาะเกร็ดยังมีการจัด
แสดงเครื่องปั้ นดินเผามอญโบราณที่เป็ นหัตถกรรมที่มีความเก่าแก่ ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา
หรือ กวานอาม่าน (หมู่บ้านดินเผา) พร้ อมมีการให้ นักท่องเที่ยวทดลองทําเครื่องปั้นดินเผา หรือ
คลองขนมหวาน ก็เป็ นอีกหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มายังสถานที่แห่งนี้ ซึ่งสถานประกอบการมี
การสาธิตวิธกี ารทําขนมไทยมงคลให้ กบั นักท่องเที่ยว และมีการเปิ ดให้ นักท่องเที่ยวทดลองทําขนม
ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ให้ นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ การมีส่วน
ร่ วม และการสร้ างประสบการณ์ท่ดี ีกับเจ้ าของวัฒนธรรม เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ทั้งจาก
การพูดคุย การทดลองทํา อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงมีความต้ องการให้ ภาครัฐ เข้ ามาช่วย
ให้ ความรู้และสนับสนุ นงบประมาณ เพื่อให้ เกาะเกร็ดเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต้ นแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งสอดคล้ องกับ 1) ผลงานวิจัยของธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติ
ภัค แสงสนิ ท (2556) ที่ไ ด้ ทาํ การศึ กษา การรั บ รู้ของนั กท่ อ งเที่ยว ความพร้ อ มของเจ้ า ของ
กิจกรรม และความเป็ นไปได้ ของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ในประเทศไทย โดยมีพ้ ืนที่ศึกษาคือ
การทํา สั ง คโลกของร้ านสุ เ ทพสัง คโลก ตํา บลเมื อ งเก่ า อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ โ ขทัย พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการมี ค วามต้ อ งการการสนั บ สนุ น ทั้ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ให้ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์เกิดขึ้นได้ จริง 2) ผลงานวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษา ที่ได้ ทาํ การศึกษา
การวิ จัยและพั ฒนาการจั ดการการท่ องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ โดยใช้ วัด เป็ นฐานการเรี ยนรู้และ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ศึกษามีความพร้ อมในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ แนวโน้ มมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น ระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมี
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การจัดทําแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว การสร้ าง
ความเข้ าใจร่ วมกัน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรี ยนรู้อย่ างหลากหลาย การพั ฒนา
บุคลากรด้ านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การจัดทําป้ ายแหล่งท่องเที่ยว และ
การสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ 3) ผลงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ (2557) ที่
ทําการศึกษา การพัฒนาความสอดคล้ องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า ภาครัฐควรให้ การส่งเสริมสนับสนุน เตรียมบุคลการให้ เพียงพอสามารถรองรับกับ
ความต้ องการและสนับสนุนแนวคิดต่างๆ ของผู้ประกอบการ และร่วมประชาสัมพันธ์ท่งี ่ายต่อการ
เข้ าถึง สร้ างความรู้ ความเข้ าใจอย่างทั่วถึง และมีการอํานวยความสะดวก
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2) ด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า สถานประกอบการในเกาะ
เกร็ด มีการเตรียมความพร้ อมในด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจากผู้ ป ระกอบการยั ง ไม่ ค่ อ ยรู้ใ นการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นมากนั ก
โดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิก การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือระหว่าง
ประเทศสมาชิก เนื่องมาจากปัจจุ บันยังไม่ค่อยมีหน่ วยงานไหนที่ให้ ความรู้ในเรื่องนี้มากนัก โดย
ส่วนใหญ่ หน่ วยงานที่ให้ ข้อมูลคือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จะเน้ นการให้ ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่ างๆ ในอาเซียนเป็ นหลัก ส่วนในเรื่องของหากเปิ ดอาเซียนจะทําให้
ธุรกิจการมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ ามามากขึ้น ธุรกิจจะมีคู่แข่งทางการค้ า
มากขึ้น และธุรกิจจะเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้ วัตถุดิบจากแหล่งที่มีราคาถูกนั้น ทั้งสามเรื่องนี้เป็ น
เรื่องที่สถานประกอบการมีความรู้ความเข้ าใจมากที่สุด อาจเป็ นเพราะได้ รับการประชาสัมพันธ์
และสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานราชการและเอกชนในสามเรื่ อ งนี้ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ ณัฐพล จันทร์เขียว (2555) ที่ได้ ทาํ การศึกษา การเตรียมความพร้ อมของธุรกิจ
การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้ าเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้ าใจที่
เกี่ยวข้ องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของ ปวีณา มีแรง (2556) ที่ได้ ทาํ การศึกษาการเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในการก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้
และความเข้ าใจต่อการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับสูง
3) ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ พบว่า สถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีการเตรียม
ความพร้ อมในด้ านการใช้ ภาษาอั ง กฤษโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจาก
ผู้ประกอบการไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษในด้ านของการอ่านและการเขียนในชีวิตประจําวันมากนัก ทํา
ให้ ทักษะในด้ านนี้อยู่ ในระดับที่น้อย ส่วนทักษะในด้ านการฟั งและการพูดนั้น ผู้ประกอบการมี
ความสามารถอยู่ ในระดับที่ปานกลางแต่ ยังมีทักษะที่ดีกว่ าการอ่านและการเขียน ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องสื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการประกอบธุรกิจ ทําให้ เกิดการเรียนรู้
และคุ้ นชิน กับการใช้ ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของ ธัน ยมัย เจียรกุ ล
(2557) ได้ ทาํ การศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้ อมรับการเปิ ด AEC
พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตาม
กรอบ ASEAN SMEs นั้น ควรมีการร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพื่อช่วยพัฒนา
อย่ างต่ อเนื่อง
โดยควรเริ่ มพัฒนาจากการสร้ างแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจของ
ผู้ ป ระกอบการเอง รวมทั้งเน้ น ด้ า นการสร้ า งเครื อข่ ายเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นและแบ่ ง ปั น ข้ อมู ล
ข่าวสารระหว่างกัน ในด้ านการบริหารจัดการต้ องมีการพัฒนาฝี มือแรงงาน รวมถึงทักษะด้ านภาษา
และรวมทั้งการให้ ความรู้ด้านต่างๆ ของอาเซียน
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4) ด้ านการจัดหาเงินทุน พบว่ า สถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีการเตรียม
ความพร้ อมในด้ านการจัดหาเงินทุนโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยผู้ประกอบการมีการวางแผน
จะนํา เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ขยายกิจ การบ้ า งแล้ ว อาจเนื่ อ งมาจากผู้ ป ระกอบการคิ ด แล้ ว ว่ า เมื่ อ เปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะทําให้ ธุรกิจมีรายได้ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ า
มามากขึ้น ดังผลวิจัยด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่สอดคล้ องกัน เมื่อมี
จํานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็คิดที่จะขยายกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น จึงถือเป็ นโอกาสที่ดีท่จี ะทําให้ เกิดรายได้ จากนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดย
ผู้ประกอบการมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น การกู้ยืมธนาคาร อยู่ใน
ระดับน้ อยซึ่งสอดคล้ องกับความสามารถในการชําระหนี้กบั สถาบันการเงินในระดับปานกลาง อาจ
เป็ นเพราะเศรษฐกิจที่ค่อนข้ างซบเซา จึงทําให้ สถานประกอบการไม่อยากเป็ นหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้ องกับ 1) ผลงานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ ทาํ การศึกษาปั ญหาและแนว
ทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้ อมรับการเปิ ด AEC พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้ อม
ของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs นั้น ในด้ านการเงิน
และแหล่งเงินทุน ควรมีการใช้ ระบบการเงินและบัญชีท่ถี ูกต้ อง มีความรู้เรื่องต้ นทุนและจุดคุ้มทุน
และมีการสนับสนุนเรื่องแหล่งทุนต้ นทุนตํ่า และ 2) ผลงานวิจัยของ ณัฐพล จันทร์เขียว (2555)
ได้ ทาํ การศึกษา การเตรียมความพร้ อมของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการ
เข้ าเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ธุรกิจมีการเตรียมความพร้ อมในการ
ลงทุนเพิ่มและการหาแหล่งเงินทุนสํารองล่วงหน้ า
5) ด้ านการตลาด พบว่า สถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีการเตรียมความพร้ อม
ในด้ านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ใน
ด้ านนี้ อีกทั้งยังไม่ได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นมากนัก ที่จะต้ องทําการตลาดอย่างจริงจัง เพราะสินค้ า
และบริการที่เกาะเกร็ดนั้น เน้ นขายในเรื่องของวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ให้ เหมือนในอดีตไว้ ทําให้
การทําการตลาดอาจจะยังไม่มีความจําเป็ นมากเท่าที่ควร แต่ส่งิ ที่สถานประกอบการมีการวางแผน
ในด้ านของการตลาดมากที่สดุ คือเรื่องการจัดทําการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ให้ มาก
ขึ้น ทําให้ เป็ นการกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิดรายได้ ท่เี พิ่มมากขึ้น ใน
ส่วนของการพัฒนาสินค้ าหรือบริการให้ ตอบสนองต่ อความต้ องการของตลาด เช่ น การพัฒนา
สินค้ าให้ มีความโดดเด่น ทันสมัย อาจทําเพียงสินค้ าหรือบริการเท่านั้น จึงต้ องมีการศึกษารสนิยม
และแนวโน้ มความต้ องการของผู้บริโภค ส่วนเรื่องที่มีการวางแผนด้ านการตลาดที่น้อยที่สุดคือ
เรื่องการวางแผนปรับราคาสินค้ าหรือบริการให้ เหมาะสมกับคุณภาพนั้น เป็ นเพราะอาจมีการตั้ง
ราคาให้ เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ าหรือบริการอยู่แล้ ว ทําให้ มีการวางแผนด้ านนี้น้อยที่สดุ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ 1) ผลงานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ ทาํ การศึกษาปั ญหาและแนว
ทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้ อมรับการเปิ ด AEC พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้ อม
ของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs ในด้ านการตลาด
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ควรสร้ างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีสร้ างคุ ณค่ าให้ กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุ ภัณฑ์
พั ฒนาผลิ ต ภัณฑ์ให้ ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน พร้ อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้ าหมายและช่ องทาง
การตลาดในการกระจายสินค้ าให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายในต้ นทุนที่ต่าํ ที่สดุ 2) ผลงานวิจัยของ
ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ (2557) ที่ทาํ การศึกษา การพัฒนาความสอดคล้ องของมาตรฐานธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ต้ องมีการสร้ างความแตกต่างในสินค้ าและ
บริ ก ารให้ มีเ อกลั กษณ์และความเป็ นพิ เศษ 3) ผลงานวิ จัย ของ ภูริวั จ น์ เดชอุ่ ม (2556) ได้
ทําการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ กรอบแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติสาํ หรับประเทศ
ไทย พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ท่สี อดคล้ องกับบริบทการท่องเที่ยวไทย
อย่างเป็ นรูปธรรม ประกอบด้ วยกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้ แก่ การค้ นหาอัตลักษณ์และทํา
ความเข้ าใจคุณค่ าของวัฒนธรรม การสร้ างความโดดเด่นและความแตกต่าง การหยั่งรู้ความ
ต้ องการของตลาดในเชิงลึก การเสริมสร้ างคุณค่าให้ กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และการ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีในการพัฒนาตลาด และ 4) ผลงานวิจัยของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556) ทําการศึกษา ศักยภาพในการ
ปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรีทางการค้ า พบว่า การศึกษาศักยภาพในการ
ปรับตัวด้ านการตลาดอยู่ ในระดับปานกลาง แต่ ไม่ สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา มีแรง
(2556) ที่ได้ ทาํ การศึกษาการเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
การก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้ อมในด้ านการตลาดอยู่
ในระดับมาก

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผลการวิจัย
1) ด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่
มีสถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีความต้ องการให้ ภาครัฐเข้ ามาช่ วยให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และช่ วยสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการมีความรู้และ
ทําให้ เกาะเกร็ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวต้ นแบบในการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ทั้งในด้ านความ
หลากหลายของกิจกรรม เพื่อทําให้ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วม เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ
ปลูกฝังการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมที่ย่ังยืน
2) ด้ า นการเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น จากผลการวิ จั ย พบว่ า สถาน
ประกอบการในเกาะเกร็ด มีความพร้ อมในด้ านการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง โดยผู้ ป ระกอบการในเกาะเกร็ด ยั ง ไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจเกี่ย วกับ เรื่ อ งของการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนมากนัก เนื่องมาจากผู้ประกอบการยังไม่ค่อย ติดตามข่าวสารและให้ ความสนใจ
ในเรื่องการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาจจะยังไม่ค่อยมีหน่วยงานที่ให้ ความรู้ในเรื่อง
455

นี้ ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรจัดการเร่งการประชาสัมพันธ์หรือจัดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ง่ายต่ อการเข้ าถึง เพื่อสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ูประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการศึกษาใน
เรื่องของการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อทําให้ สามารถวิเคราะห์โอกาสหรืออุปสรรคของ
ธุรกิจตนเองจากเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน แล้ วนํามาปรั บ ใช้ ให้ ทัน กับสถานการณ์ใ น
อนาคต
3) ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการในเกาะเกร็ด
มีความพร้ อมในด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในทักษะการพูดและการฟัง
ส่วนทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับน้ อย ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการฝึ กทักษะต่างๆ
เพิ่มเติมด้ วยตนเองให้ มากขึ้น ประกอบกับหน่วยงานในชุมชนที่มาช่วยให้ ความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้น
เพื่อเป็ นพื้นฐานให้ กบั ผู้ประกอบการในการติดต่อค้ าขาย หรือติดต่อเจรจาทางการค้ า ซึ่งหลังจาก
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ วนั้น ภาษาอังกฤษจะเป็ นภาษาหลักที่ใช้ ในการสื่อสารซึ่งกัน
และกัน ทําให้ มีความจําเป็ นที่ผ้ ูประกอบการจะต้ องมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้างไม่ มากก็น้อย เพื่อ
ไม่ให้ เกิดการเสียเปรียบทางการค้ า
4) ด้ านการจั ด หาเงิ น ทุ น จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ประกอบการที่ มี ส ถาน
ประกอบการในเกาะเกร็ด มีการวางแผนขยายกิจการ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ
ทําให้ มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเข้ ามามากขึ้น ผู้ประกอบการมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบัน
การเงินต่ างๆ เช่ น การกู้ยืมธนาคาร และมีความสามารถในการชําระหนี้กับสถาบันการเงินใน
ระดับน้ อย ดังนั้นเพื่อเป็ นการสนับสนุนการลงทุน รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนให้ มีสหกรณ์หรือ
กองทุนเพื่อสถานประกอบการในเกาะเกร็ดซึ่งให้ คาํ แนะนําในการลงทุนต่างๆ และเปิ ดให้ บริการ
สิน เชื่ อเพื่ อธุ รกิจ ด้ วยอัต ราดอกเบี้ ยที่ต่ ําพิ เศษเพื่ อการลงทุ นและการพั ฒนาธุ รกิจของสถาน
ประกอบการต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความต้ องการในการขยายธุรกิจ
ควรมีการให้ ผ้ ูประกอบการเขียนแผนธุรกิจประกอบกับการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อประเมินความ
เสี่ยงในการลงทุน
5) ด้ านการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการใน
เกาะเกร็ด มีความพร้ อมในด้ านการตลาดโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ควรมีหน่ วยงานจาก
กระทรวงพาณิชย์เข้ ามาสนับสนุ นในเรื่ องของการตลาด โดยเฉพาะการวางแผนยกระดับให้ มี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้ เกิดการยอมรับในตัวสินค้ าหรือบริการ ทําให้ เกิดโอกาส
ทางการค้ ามากขึ้น มีการเรียนรู้คู่แข่งขันอื่นๆ และศึกษารสนิยมและแนวโน้ มความต้ องการของ
ผู้บริโภค เจาะตลาดใหม่ซ่ึงอาจเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายโดยใช้ ส่อื ออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์
9.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ มของสถานประกอบการ เพื่ อ เข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นในแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอื่น ๆ เพื่ อ ทราบถึ ง ความต้ อ งการของสถาน
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ประกอบการในการรับมือกับผลกระทบจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าอยู่ในระดับใด
เพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและเที่ยงตรงกับสถานการณ์จริงมากที่สดุ
2. ควรมีการศึกษาความต้ องการของสถานประกอบการในการให้ การสนับสนุ น
จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อทราบถึงความต้ องการ
และปั ญหาที่แท้ จริงในการให้ ภาครัฐหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องทําการสนับสนุ น เพื่อที่จะได้ นาํ มา
แก้ ปัญหาได้ ตรงมากที่สดุ
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