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บทคดัย่อ 

         การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกบั การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ

ในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี 

2) เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี ในการเป็น

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพ่ือเปรียบเทยีบลักษณะ

ของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี จาํแนกตามประเภทธุรกิจ ระดับรายได้ ลักษณะ

การดาํเนินธุรกจิ และระยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิ กบัระดับการเตรียมความพร้อมในการเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถาน

ประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี จาํนวน 122 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถติิ F–test และค่าสถติิ t-test ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

         จากผลการศึกษาพบว่า 1) สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่

ประกอบธุรกจิประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001 – 

20,000 บาท มีลักษณะการดาํเนินธุรกจิแบบกจิการเจ้าของคนเดียวหรือแบบครอบครัว และมี

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 5 ปีขึ้นไป 2) สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี มีการ

เตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สถานประกอบการมีการเตรียม

ความพร้อมในด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านการตลาด ด้าน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการจัดหาเงินทุน 

ตามลาํดับ 3) สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มีประเภทธุรกจิ ระดับรายได้ ลักษณะ

การดาํเนินธุรกจิ และระยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิที่แตกต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมในการ

เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้าน คือ 

ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ ด้านการใช้ภาษาองักฤษ 

ด้านการจัดเงินทุน และด้านการตลาด 
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1.  บทนาํ 

        อตุสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอตุสาหกรรมหน่ึงที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยอย่าง

มหาศาลและมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองเกดิเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ อาท ิการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ สาํหรับรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่หลายหน่วยงานของไทยกาํลังให้ความสาํคัญอย่างมากในปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกบั

กจิกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสนิค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างกจิกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเรียน

ภาษาท้องถิ่น การทอผ้า การวาดภาพวาด การแกะสลัก และการทาํอาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น ซ่ึงต่าง

จากรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นเย่ียมชมสถานที่ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนเพ่ือความ

บันเทงิร่ืนเริงใจเท่าน้ัน 

        หน่วยงานสาํคัญที่ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. 2) 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หรือ อพท. 3) สาํนักงาน

สนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และ 4) สาํนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

อย่างไรกด็ี แม้จะมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ 

แต่การท่องเที่ยวรปูแบบใหม่น้ียังไม่เป็นที่รู้จักกนัแพร่หลายมากนักในประเทศไทย ยังคงเป็นเร่ือง

ใหม่ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการด้านธุรกจิการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

        และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกของอาเซียน ซ่ึงในการประชุม

สดุยอดอาเซียนคร้ังที่ 12 เม่ือวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส ์ผู้นาํ

อาเซียนได้มีการลงนามปฎิญญาเซบูว่าด้านการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.

2558 เพ่ือเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วขึ้ นอีก 5 ปี จากเดิมที่

กาํหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงถือว่าในปัจจุบันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกาํลังจะ

เกิดขึ้ นในระยะเวลาอันสั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสาํคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยหลีกเล่ียง 

บรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกดิขึ้นรวมถึงช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้

อย่างเตม็ที่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคธุรกจิและภาคเอกชน 

         สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และให้

ความสาํคัญโดยมุ่งไปที่ความพร้อมของผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคัญใน

การทาํให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยกลายเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่

น่าสนใจ อกีทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้มันเกดิขึ้นจริงได้ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาํการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนาํเอาสถานประกอบการใน
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ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากเลง็เห็นว่าสถานที่

ท่องเที่ยวอย่างเกาะเกรด็ เป็นแหล่งรวมของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย-มอญที่เก่าแก่โบราณ 

โดยผลการวิจัยที่ได้ในคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเพ่ือการเตรียม

ความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในอนาคต

อนัใกล้น้ี 

 

2.  วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

        1. เพ่ือศึกษาลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี 

        2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.

นนทบุรี ในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

        3. เพ่ือเปรียบเทียบจาํแนกตามลักษณะของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.

นนทบุรี ได้แก่ ประเภทธุรกจิ ระดับรายได้ ลักษณะการดาํเนินธุรกจิ และระยะเวลาในการดาํเนิน

ธุรกจิ กบัระดับการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

        สมมติฐานที่  1  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มีประเภทธุรกจิที่

แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่  2  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มีระดับรายได้ที่

แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่  3  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มีลักษณะการดาํเนิน

ธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่  4  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มีระยะเวลาในการ

ดาํเนินธุรกจิที่แตกต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั 
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4.  ขอบเขตของการวิจยั 

        1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ คือ สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.

นนทบุรี 

        2.  ขอบเขตด้านเวลา คือ เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2558 

        3.  ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการ

เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 

5.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

        1.  ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว และองค์การ

บริหารส่วนตาํบล สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

แผนการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

        2.  งานวิจัยน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางสาํหรับผู้ที่สนใจศึกษาเร่ืองการเตรียม

ความพร้อมของสถานประกอบการ ในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน ได้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

        เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึง

พัฒนามาจากกรอบแนวความคิด และได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ

เช่ือถอืได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ เป็นคาํถาม

แบบปิด แบบเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 

        ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิดแบบประเมิน

ค่า 5 คาํตอบ โดยผู้วิจัยได้ทาํการทดสอบความเช่ือม่ันด้วยวิธีการใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค โดยแยกค่าความเช่ือม่ันรายด้าน ดังน้ี 

        1) ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสรรค์ Alpha = 0.924 

        2) ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน Alpha = 0.941 

        3)  ด้านการใช้ภาษาองักฤษ Alpha = 0.954 

        4)  ด้านการจัดหาเงินทุน Alpha = 0.948 

        5)  ด้านการตลาด Alpha = 0.953 
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        การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทาํการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถติิ F-test และ t-test ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

7.  ผลการศึกษา 

7.1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม มี

ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีลักษณะการดาํเนินธุรกจิแบบ

กจิการเจ้าของคนเดียวหรือแบบครอบครัว และมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิ 5 ปีขึ้นไป 

7.2  ระดับการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

        ผลจากการศึกษาในภาพรวมของสถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี มีการ

เตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) เม่ือพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมของแต่ละ

ด้าน สรปุได้ดังน้ี  

        ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี 

มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประกอบ 

การมีความต้องการให้ภาครัฐ เข้ามาช่วยให้ความรู้และสนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์มากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองมาคือมีสิ่งอาํนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว (ค่าเฉล่ีย 

3.78) โดยมีความหลากหลายของกจิกรรม (Workshop) น้อยที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 3.13) 

        ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.

นนทบุรี มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) เม่ือพิจารณารายข้อ

พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ ว่า หากเปิดอาเซียนจะทําให้ธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้ น 

(ค่าเฉล่ีย 3.43) มากที่สดุ รองลงมาคือ จะทาํให้ธุรกจิมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

ส่วนด้านความรู้ ว่าหากเปิดอาเซียนจะทาํให้ธุรกิจสามารถเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

สมาชิกได้มากขึ้นน้ันผู้ประกอบส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านน้ีน้อยที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 2.61) 

        ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี มีการเตรียม

ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ประกอบการมี

การใช้ภาษาองักฤษในด้านการพูดมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 3.20) รองลงมาคือ การใช้ภาษาองักฤษ

ด้านการฟัง (ค่าเฉล่ีย 3.09) การใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน (ค่าเฉล่ีย 2.53) โดยการใช้

ภาษาองักฤษด้านการเขยีนน้ันน้อยที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 2.32) 

        ด้านการจัดหาเงินทุน สถานประกอบการในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี มีการเตรียม

ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.72) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ประกอบการมี

การวางแผนจะนาํเงินลงทุนเพ่ือขยายกจิการ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากการเปิดอาเซียน

มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 2.91) รองลงมาคือ มีความสามารถในการชาํระหน้ีกับสถาบันการเงิน 
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(ค่าเฉล่ีย 2.64) โดยมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ น้อยที่สุด (ค่าเฉล่ีย 

2.60)  

        ด้านการตลาด สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรี มีการเตรียมความพร้อม

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ประกอบการมีการวางแผนใน

การจัดทาํการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.39) รองลงมาคือ มีการ

พัฒนาสนิค้าหรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยมีการ

วางแผนปรับราคาสนิค้าหรือบริการให้เหมาะสมกบัคุณภาพน้อยที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 2.80) 

7.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

        การทดสอบสมมติฐานที่  1  :  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มี

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนัในทุกด้าน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

        การทดสอบสมมติฐานที่  2  :  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มี

ระดับรายได้ที่แตกต่างกนั มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนัในทุกด้าน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

        การทดสอบสมมติฐานที่  3  :  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนัในทุกด้าน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

        การทดสอบสมมติฐานที่ 4  :  สถานประกอบการในเกาะเกรด็ จ.นนทบุรีที่มี

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันในด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ ด้านการใช้ภาษาองักฤษ ด้านการจัดหาเงินทุน และด้านการตลาด อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นเพียงด้านเดียวที่ไม่แตกต่างกัน คือ 

ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

8.  อภิปรายผล 

        1)  ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า สถานประกอบการ มีการ

เตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก 

ผู้ประกอบการมีการวางแผนทางการตลาดและประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัเกาะเกรด็ให้เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย ซ่ึงเกาะเกรด็มีความได้เปรียบในด้านของสถานที่คืออยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทาํให้สะดวกต่อ

การเดินทาง มีสิ่งอาํนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อีกทั้งเกาะเกร็ดยังเป็น
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สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองของประเพณีวัฒนธรรมแบบพ้ืนบ้านชาวมอญดั้งเดิมที่ยังคงมี

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม หรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

เช่น การตักบาตรขนมจีน การจุดลูกหนู เป็นต้น ในช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานหรือกจิกรรมต่างๆ 

ให้เข้ากับเทศกาล เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ภายในเกาะเกร็ดยังมี

สนิค้าที่มีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงภายในเกาะเกรด็ยังมีการจัด

แสดงเคร่ืองป้ันดินเผามอญโบราณที่เป็นหัตถกรรมที่มีความเก่าแก่ ที่พิพิธภัณฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา 

หรือ กวานอาม่าน (หมู่บ้านดินเผา) พร้อมมีการให้นักท่องเที่ยวทดลองทาํเคร่ืองป้ันดินเผา หรือ

คลองขนมหวาน กเ็ป็นอกีหน่ึงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังสถานที่แห่งน้ี ซ่ึงสถานประกอบการมี

การสาธติวิธกีารทาํขนมไทยมงคลให้กบันักท่องเที่ยว และมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองทาํขนม

ไทยหลากหลายชนิด ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นกจิกรรมที่ทาํให้นักท่องเที่ยวเกดิการเรียนรู้ การมีส่วน

ร่วม และการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเจ้าของวัฒนธรรม เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ ทั้งจาก

การพูดคุย การทดลองทาํ อย่างไรกต็ามผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการให้ภาครัฐ เข้ามาช่วย

ให้ความรู้และสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้เกาะเกรด็เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบของ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกบั 1) ผลงานวิจัยของธีระ สนิเดชารักษ์ และนาฬิกอติ

ภัค แสงสนิท (2556) ที่ได้ทาํการศึกษา การรับรู้ ของนักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของ

กจิกรรม และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ศึกษาคือ 

การทําสังคโลกของร้านสุเทพสังคโลก ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า 

ผู้ประกอบการมีความต้องการการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้ นได้จริง 2) ผลงานวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษา ที่ได้ทาํการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วัดเป็นฐานการเรียนรู้ และ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของจังหวัดนครปฐม พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

ที่ศึกษามีความพร้อมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวโน้มมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพ่ิมมาก

ขึ้น ระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมี

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดทาํแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว การสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย การพัฒนา

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง การจัดทาํป้ายแหล่งท่องเที่ยว และ

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 3) ผลงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ (2557) ที่

ทาํการศึกษา การพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน พบว่า ภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนับสนุน เตรียมบุคลการให้เพียงพอสามารถรองรับกบั

ความต้องการและสนับสนุนแนวคิดต่างๆ ของผู้ประกอบการ และร่วมประชาสมัพันธท์ี่ง่ายต่อการ

เข้าถงึ สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างทั่วถงึ และมีการอาํนวยความสะดวก 
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         2)  ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า สถานประกอบการในเกาะ

เกรด็ มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง อาจเน่ืองมาจากผู้ประกอบการยังไม่ค่อยรู้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากนัก 

โดยเฉพาะเร่ืองการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิก การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศสมาชิก เน่ืองมาจากปัจจุบันยังไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนที่ให้ความรู้ ในเร่ืองน้ีมากนัก โดย

ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ให้ข้อมูลคือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  จะเน้นการให้ข้อมูล

พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนเป็นหลัก ส่วนในเร่ืองของหากเปิดอาเซียนจะทาํให้

ธุรกิจการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการมีจาํนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ธุรกิจจะมีคู่แข่งทางการค้า

มากขึ้น และธุรกจิจะเพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีราคาถูกน้ัน ทั้งสามเร่ืองน้ีเป็น

เร่ืองที่สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด อาจเป็นเพราะได้รับการประชาสัมพันธ์

และสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชนในสามเร่ืองน้ีมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ ณัฐพล จันทร์เขียว (2555) ที่ได้ทาํการศึกษา การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ

การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกจิการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่

เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ ปวีณา มีแรง (2556) ที่ได้ทาํการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑใ์นการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาผู้ประกอบการ

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์อาํเภอเชียงคาํ จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้

และความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับสงู 

         3)  ด้านการใช้ภาษาองักฤษ พบว่า สถานประกอบการในเกาะเกรด็ มีการเตรียม

ความพร้อมในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก

ผู้ประกอบการไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษในด้านของการอ่านและการเขียนในชีวิตประจาํวันมากนัก ทาํ

ให้ทักษะในด้านน้ีอยู่ในระดับที่น้อย ส่วนทักษะในด้านการฟังและการพูดน้ัน ผู้ประกอบการมี

ความสามารถอยู่ในระดับที่ปานกลางแต่ยังมีทักษะที่ดีกว่าการอ่านและการเขียน ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผู้ประกอบการจาํเป็นต้องสื่อสารกบันักท่องเที่ยวในการประกอบธุรกจิ ทาํให้เกดิการเรียนรู้

และคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้ น ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล 

(2557) ได้ทาํการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC 

พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตาม

กรอบ ASEAN SMEs น้ัน ควรมีการร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพ่ือช่วยพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง โดยควรเร่ิมพัฒนาจากการสร้างแรงบันดาลใจ และความมุ่งม่ันตั้งใจของ

ผู้ประกอบการเอง รวมทั้งเน้นด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียนและแบ่งปันข้อมูล

ข่าวสารระหว่างกนั ในด้านการบริหารจัดการต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถงึทกัษะด้านภาษา 

และรวมทั้งการให้ความรู้ ด้านต่างๆ ของอาเซียน 
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         4)  ด้านการจัดหาเงินทุน พบว่า สถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีการเตรียม

ความพร้อมในด้านการจัดหาเงินทุนโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยผู้ประกอบการมีการวางแผน

จะนําเงินลงทุนเพ่ือขยายกิจการบ้างแล้ว อาจเน่ืองมาจากผู้ประกอบการคิดแล้วว่าเม่ือเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนน้ัน จะทาํให้ธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีจาํนวนนักท่องเที่ยวเข้า

มามากขึ้น ดังผลวิจัยด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกนั เม่ือมี

จาํนวนนักท่องเที่ยวมากข้ึน กค็ิดที่จะขยายกจิการเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่กาํลังจะเกิดขึ้ น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทาํให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดย

ผู้ประกอบการมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น การกู้ยืมธนาคาร อยู่ใน

ระดับน้อยซ่ึงสอดคล้องกบัความสามารถในการชาํระหน้ีกบัสถาบันการเงินในระดับปานกลาง อาจ

เป็นเพราะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา จึงทาํให้สถานประกอบการไม่อยากเป็นหน้ีสินเพ่ิมขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกับ 1) ผลงานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ทาํการศึกษาปัญหาและแนว

ทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อม

ของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs น้ัน ในด้านการเงิน

และแหล่งเงินทุน ควรมีการใช้ระบบการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง มีความรู้ เร่ืองต้นทุนและจุดคุ้มทุน 

และมีการสนับสนุนเร่ืองแหล่งทุนต้นทุนตํ่า และ 2) ผลงานวิจัยของ ณัฐพล จันทร์เขียว (2555) 

ได้ทาํการศึกษา การเตรียมความพร้อมของธุรกจิการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือรองรับการ

เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ธุรกจิมีการเตรียมความพร้อมในการ

ลงทุนเพ่ิมและการหาแหล่งเงินทุนสาํรองล่วงหน้า 

         5)  ด้านการตลาด พบว่า สถานประกอบการในเกาะเกรด็ มีการเตรียมความพร้อม

ในด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ใน

ด้านน้ี อกีทั้งยังไม่ได้เลง็เหน็ถงึความจาํเป็นมากนัก ที่จะต้องทาํการตลาดอย่างจริงจัง เพราะสนิค้า

และบริการที่เกาะเกรด็น้ัน เน้นขายในเร่ืองของวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ให้เหมือนในอดีตไว้ ทาํให้

การทาํการตลาดอาจจะยังไม่มีความจาํเป็นมากเท่าที่ควร แต่สิ่งที่สถานประกอบการมีการวางแผน

ในด้านของการตลาดมากที่สดุคือเร่ืองการจัดทาํการส่งเสริมการขายและการประชาสมัพันธใ์ห้มาก

ขึ้น ทาํให้เป็นการกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกดิรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น ใน

ส่วนของการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เช่น การพัฒนา

สนิค้าให้มีความโดดเด่น ทนัสมัย อาจทาํเพียงสนิค้าหรือบริการเท่าน้ัน จึงต้องมีการศึกษารสนิยม

และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ส่วนเร่ืองที่มีการวางแผนด้านการตลาดที่น้อยที่สุดคือ 

เร่ืองการวางแผนปรับราคาสนิค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ัน เป็นเพราะอาจมีการตั้ง

ราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้าหรือบริการอยู่แล้ว ทาํให้มีการวางแผนด้านน้ีน้อยที่สดุ ซ่ึง

สอดคล้องกับ 1) ผลงานวิจัยของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ได้ทาํการศึกษาปัญหาและแนว

ทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อม

ของผู้ประกอบการ OTOP สู่การรวมตัวของ AEC ตามกรอบ ASEAN SMEs ในด้านการตลาด 
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ควรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหากลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทาง

การตลาดในการกระจายสนิค้าให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในต้นทุนที่ตํ่าที่สดุ 2) ผลงานวิจัยของ 

ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์ (2557) ที่ทาํการศึกษา การพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกจิ

ท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ต้องมีการสร้างความแตกต่างในสินค้าและ

บริการให้มีเอกลักษณ์และความเป็นพิเศษ 3) ผลงานวิจัยของ ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) ได้

ทาํการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรอบแนวคิดสู่แนวทางปฏบิัติสาํหรับประเทศ

ไทย พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกบับริบทการท่องเที่ยวไทย

อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาอตัลักษณ์และทาํ

ความเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม การสร้างความโดดเด่นและความแตกต่าง การหย่ังรู้ความ

ต้องการของตลาดในเชิงลึก การเสริมสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และการ

ปรับเปล่ียนกลวิธีในการพัฒนาตลาด และ 4) ผลงานวิจัยของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556) ทาํการศึกษา ศักยภาพในการ

ปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้า พบว่า การศึกษาศักยภาพในการ

ปรับตัวด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปวีณา มีแรง 

(2556) ที่ได้ทาํการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑใ์น

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาผู้ประกอบการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์

อาํเภอเชียงคาํ จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดอยู่

ในระดับมาก 

 

9.  ขอ้เสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

        1)  ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่

มีสถานประกอบการในเกาะเกร็ด มีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยให้ความรู้ เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้และ

ทาํให้เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านความ

หลากหลายของกจิกรรม เพ่ือทาํให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เกดิการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ

ปลูกฝงัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

        2)  ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากผลการวิจัยพบว่า สถาน

ประกอบการในเกาะเกรด็ มีความพร้อมในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยผู้ประกอบการในเกาะเกร็ดยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองของการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนมากนัก เน่ืองมาจากผู้ประกอบการยังไม่ค่อย ติดตามข่าวสารและให้ความสนใจ

ในเร่ืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และอาจจะยังไม่ค่อยมีหน่วยงานที่ให้ความรู้ ในเร่ือง
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น้ี ดังน้ันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดการเร่งการประชาสมัพันธห์รือจัดตั้งสื่อประชาสมัพันธ์

ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ซ่ึงผู้ประกอบการควรมีการศึกษาใน

เร่ืองของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพ่ือทาํให้สามารถวิเคราะห์โอกาสหรืออุปสรรคของ

ธุรกิจตนเองจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้วนํามาปรับใช้ให้ทันกับสถานการณ์ใน

อนาคต  

        3)  ด้านการใช้ภาษาองักฤษ จากผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการในเกาะเกรด็ 

มีความพร้อมในด้านการใช้ภาษาองักฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในทกัษะการพูดและการฟัง 

ส่วนทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับน้อย ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการฝึกทักษะต่างๆ 

เพ่ิมเติมด้วยตนเองให้มากขึ้น ประกอบกบัหน่วยงานในชุมชนที่มาช่วยให้ความรู้ ในเร่ืองน้ีมากขึ้น 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กบัผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขาย หรือติดต่อเจรจาทางการค้า ซ่ึงหลังจาก

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วน้ัน ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารซ่ึงกัน

และกัน ทาํให้มีความจาํเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ในเร่ืองน้ีอยู่บ้างไม่มากกน้็อย เพ่ือ

ไม่ให้เกดิการเสยีเปรียบทางการค้า  

        4)  ด้านการจัดหาเงินทุน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่ มีสถาน

ประกอบการในเกาะเกรด็ มีการวางแผนขยายกจิการ จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่จะ

ทาํให้มีจาํนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ผู้ประกอบการมีการวางแผนจัดหาเงินทุนจากสถาบัน

การเงินต่างๆ เช่น การกู้ยืมธนาคาร และมีความสามารถในการชาํระหน้ีกับสถาบันการเงินใน

ระดับน้อย ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนการลงทุน รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีสหกรณห์รือ

กองทุนเพ่ือสถานประกอบการในเกาะเกรด็ซ่ึงให้คาํแนะนาํในการลงทุนต่างๆ และเปิดให้บริการ

สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ ด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ตํ่าพิเศษเพ่ือการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของสถาน

ประกอบการต่อไป อกีทั้งเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความต้องการในการขยายธุรกจิ 

ควรมีการให้ผู้ประกอบการเขยีนแผนธุรกจิประกอบกบัการขอสนิเช่ือเพ่ือธุรกจิ เพ่ือประเมินความ

เสี่ยงในการลงทุน 

        5)  ด้านการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการใน

เกาะเกร็ด มีความพร้อมในด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีหน่วยงานจาก

กระทรวงพาณิชย์เข้ามาสนับสนุนในเร่ืองของการตลาด โดยเฉพาะการวางแผนยกระดับให้มี

คุณภาพเทยีบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือให้เกดิการยอมรับในตัวสนิค้าหรือบริการ ทาํให้เกดิโอกาส

ทางการค้ามากขึ้น มีการเรียนรู้ คู่แข่งขันอื่นๆ และศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของ

ผู้บริโภค เจาะตลาดใหม่ซ่ึงอาจเพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยใช้สื่อออนไลน์ให้เกดิประโยชน์ 

9.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

        1.  ควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ เพ่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพ่ือทราบถึงความต้องการของสถาน
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ประกอบการในการรับมือกบัผลกระทบจากการเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนว่าอยู่ในระดับใด 

เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงกบัสถานการณจ์ริงมากที่สดุ 

        2.  ควรมีการศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการให้การสนับสนุน

จากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเจาะจง เพ่ือทราบถึงความต้องการ

และปัญหาที่แท้จริงในการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาํการสนับสนุน เพ่ือที่จะได้นาํมา

แก้ปัญหาได้ตรงมากที่สดุ 
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