
 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการดําเนินการศึกษาวจิยั เรืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผูว้จิยัได้นําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในรูปของตารางประกอบ

คาํบรรยายตามลาํดบั ดงัต่อไปนี คอื  

 

ส่วนที 1 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 วเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุ

การศกึษา  ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน และรายไดต่้อเดอืน (Checklists) 

ตอนที 2 วเิคราะหข์อ้มูลเกยีวกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ 

ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ทางผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คอื 1.ด้านการบรหิารจดัการ 2.ด้านเศรษฐกจิ 3.

ดา้นการศกึษา 4.ดา้นสงัคม 5.ดา้นวฒันธรรม 

ตอนที 3เป็นคําถามปลายเปิดให้บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อได้ระบุถึงปญัหา /อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเทียว เพือ

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชส้ถติต่ิางๆ ดงันี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

   1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

   1.2 ค่าเฉลยี ( )  

 1.3 ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

  2.1 ค่าสถติทิดสอบ (t – test) 

  2.2 วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)

X
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การวิเคราะหข้์อมลูทวัไป 

ตอนที 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานะภาพ  การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลําเนา (เป็นแบบสอบถามลกัษณะให้เลือกตอบ

(Checklists) 

ตาราง 1 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 184 51.1 

หญงิ 176 48.9 

รวม 360 100.0 

จากตาราง 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตามเพศแลว้ พบวา่ เพศชายมากกวา่เพศหญิง 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.1 รองลงมาคอืเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ  48.9 

 

ตาราง 2จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

18-30 60 16.7 

31-40 130 36.1 

41-50 114 31.7 

51 ปีขนึไป 56 15.6 

รวม 360 100.0 

จากตาราง 2 แสดงกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตามอายุแล้ว พบว่า อายุระหว่าง 31-40 ปีมี

จาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 36.1 รองลงมาตามลาํดบั คอื อายุระหว่าง 41-50 ปีคดิเป็นร้อย

ละ 31.7อายุระหว่าง 18-30 ปีคดิเป็นร้อยละ 16.7 และอายุทมีจีํานวนน้อยทสีุดคอื51ปี ขนึไป 

คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 
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ตาราง 3จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

 มธัยมศกึษาปีท3ี หรอืเทยีบเท่า 29 8.1 

มธัยมศกึษาปีท6ี หรอืเทยีบเท่า 70 19.4 

อนุปรญิญา 75 20.8 

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 186 51.7 

รวม 360 100.0 

จากตาราง 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ระดับ

การศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 51.7รองลงมา

ตามลาํดบัคอือนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 ระดบัมธัยมศกึษาปีท6ีหรอืเทยีบเท่า คดิเป็นร้อย

ละ 19.4 และระดบัมธัยมศกึษาปีท3ีหรอืเทยีบเท่า มจีาํนวนน้อยทสีุดคดิเป็นรอ้ยละ8.1  

 

ตาราง 4จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน จาํนวน ร้อยละ 

1-3 ปี 63 17.5 

4-6 ปี 145 40.3 

7-10 ปี 103 28.6 

10 ปี ขนึไป 49 13.6 

รวม 360 100.0 

จากตารางท ี4 แสดงกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งตามระยะเวลาในการปฏบิตังิานแล้ว พบว่า 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 4-6 ปี มจีํานวนมากทสีุด คดิเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาตามลําดบั

คอื 7-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 ระยะเวลา 1-3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 และระยะเวลา10ปี ขนึไป 

มจีาํนวนน้อยทสีุดคดิเป็นรอ้ยละ 13.6 
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ตาราง 5 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

ตาํแหน่ง จาํนวน ร้อยละ 

นกัการเมอืงทอ้งถนิ 33 9.2 

ขา้ราชการประเภทบรหิาร 27 7.5 

ขา้ราชการประเภทอาํนวยการ 17 4.7 

ขา้ราชการประเภทวชิาการ 28 7.8 

ขา้ราชการประเภททวัไป 54 15.0 

พนกังานจา้งตามภารกจิ 117 32.5 

พนกังานจา้งทวัไป 84 23.3 

Total 360 100.0 

จากตาราง 5 แสดงกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตามตาํแหน่งทปีฏบิตังิานแลว้ พบวา่ พนกังาน

จา้งตามภารกจิ มจีาํนวนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 รองลงมาคอืพนกังานจา้งทวัไป คดิเป็น

รอ้ยละ 23.3 ขา้ราชการประเภททวัไป คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 นกัการเมอืงท้องถิน คดิเป็นร้อยละ 

9.2 ขา้ราชการประเภทวชิาการ คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ขา้ราชการประเภทบรหิาร 7.5 และจํานวน

น้อยทสีุดคอื ขา้ราชการประเภทอาํนวยการ คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 

 

ตาราง 6 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัรายไดต่้อเดอืน 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ 10,000บาท 81 22.5 

10,001-15,000บาท 123 34.2 

15,001-20,000บาท 110 30.6 

มากกวา่ 20,000 ขนึไป 46 12.8 

รวม 360 100.0 

จากตาราง 6 แสดงกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งตามระดบัรายไดต่้อเดอืน แล้วพบว่ารายได้ต่อ

เดอืน10,001-15,000 บาท มจีาํนวนมากทสีุดคดิเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคอื 15,001-20,000 

คดิเป็นร้อยละ 30.6น้อยกว่า 10,000 คดิเป็นร้อยละ 22.5และจํานวนทน้ีอยทสีุด คอื มากกว่า 

20,000 คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 
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 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อม

ด้านการท่องเทียว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ตาราง 7ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบับทบาทขององค์กรปกครอง

 ส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทงัหมด 5 ดา้น 

ด้านการบริหารจดัการ 퐱 S.D แปลผล 

1. ดา้นการวฒันธรรม 

2.ดา้นการศกึษา 

3.ดา้นสงัคม 

4. ดา้นเศรษฐกจิ 

5. ดา้นการบรหิารจดัการ 

3.54 

3.30 

3.14 

2.54 

2.16 

0.29 

0.39 

0.35 

0.37 

0.32 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

รวม 3.30 0.34 ปานกลาง 

จากตาราง 7 พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x= 3.30, S.D. = 

.34) และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทมีค่ีาเฉลยีสูงสุด คอืด้านวฒันธรรม มค่ีาเฉลยี 

(x= 3.54, S.D. = .29) รองลงมาตามลาํดบั คอื ดา้นการศกึษาอยู่ในระดบั มาก มค่ีาเฉลยี (x= 

3.30, S.D. = .39) ด้านสงัคม อยู่ในระดบั ปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x= 3.14, S.D. = .35) ด้าน

เศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลยี (x= 2.54, S.D. = .37)และด้านการบรหิารจดัระดบั 

น้อย มค่ีาเฉลยี (x= 2.16, S.D. = .32) 
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ตาราง 8ค่าเฉลีย (x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

 ท่องเทยีวเพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ด้านการบริหารจดัการ 퐱 S.D. แปลผล 

1. มกีารจดัเตรยีมนโยบาย แผนพฒันาการท่องเทยีว 

2. มกีารวางแผนเตรยีมพรอ้มสรา้งแนวทางป้ องกนั 

3. มกีารจดัฝึกอบรมดา้นภาษาใหแ้ก่บุคลากรองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาค้อ 

4. มกีารจดัฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นต่างๆเกยีวกบัอาเซยีน  

อาท ิภาษา วฒันธรรม ประเพณี ใหแ้ก่ประชาชน 

5. มกีารจดัพนืทใีนการกาํจดัขยะไดอ้ยา่งเพยีงพอและ 

เหมาะสม 

6. มกีารจดัพนืทสีาํหรบัประกอบพธิทีางศาสนา อาท ิการ 

ละหมาด ไวส้าํหรบับรกิารนกัท่องเทยีวตามรสีอรท์และ 

สถานทสีาํคญัๆ 

7. มศีนูยข์อ้มลูการท่องเทยีวใหแ้ก่นกัท่องเทยีวต่างชาต ิ

8. มกีารพฒันาแหล่งท่องเทยีวใหม่เสมอ 

9. มกีารรกัษาสภาพของแหลง่ท่องเทยีวใหม้คีวามสมบรูณ์  

ยงัยนืต่อไป 

10. มป้ี ายแจง้เตอืนจุดต่างๆทเีป็นภาษาทางการ เชน่  

ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 

11. มกีารตดิตามประเมนิผลการเปลยีนแปลงอนัเนืองมาจาก 

การท่องเทยีว 

3.25 

2.37 

2.02 

 

2.47 

 

2.21 

 

1.67 

 

 

2.35 

3.50 

3.43 

 

2.23 

 

3.24 

1.10 

1.14 

1.14 

 

1.07 

 

1.15 

 

1.00 

 

 

1.04 

1.00 

1.04 

 

1.14 

 

1.05 

 

ปานกลาง

น้อย 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อย 

 

 

น้อยทสีุด

มาก    

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

ปานกลาง 

 

 รวม 2.16 0.32 น้อย 

จากตาราง 8 พบวา่ระดบับทบาทขององคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอําเภอ

เขาคอ้ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน อยู่
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ในระดบั น้อย มค่ีาเฉลยี (x= 2.16 S.D. = 0.32) และเมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทมีี

ค่าเฉลยีสูงสุด คอื มกีารพฒันาแหล่งท่องเทยีวใหม่เสมอ มค่ีาเฉลยี(x= 3.50, S.D. = 1.00) 

รองลงมาตามลําดบัมกีารรกัษาสภาพของแหล่งท่องเทียวให้มคีวามสมบูรณ์ ยงัยนืต่อไป มี

ค่าเฉลยี (x= 3.43, S.D. = 1.04) มกีารจดัเตรยีมนโยบาย แผนพฒันาการท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี 

(x= 3.25, S.D. = 1.10) มกีารตดิตามประเมนิผลการเปลยีนแปลงอนัเนืองมาจากการท่องเทยีว 

มค่ีาเฉลยี (x= 3.24, S.D. =1.01) มกีารตดิตามประเมนิผลการเปลยีนแปลงอนัเนืองมาจากการ

ท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี (x= 2.47, S.D. = 1.07)  มกีารวางแผนเตรยีมพร้อมสร้างแนวป้ องกนั 

ปญัหาอาชญากรรมใหก้บันักท่องเทยีวมค่ีาเฉลยี (x= 2.37, S.D. = 1.13) มศีูนยใ์ห้ขอ้มูลด้าน

การท่องเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีวต่างชาต ิมค่ีาเฉลยี (x= 2.35, S.D. = 1.04)  มป้ี ายแจ้งเตอืน

จุดต่างๆทเีป็นภาษาทางการ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี มค่ีาเฉลยี (x= 2.23, S.D. = 1.13) มี

การจดัพนืทใีนการกาํจดัขยะไดอ้ยา่งเพยีงพอและเหมาะสม มค่ีาเฉลยี (x= 2.21, S.D. = 1.15) 

มกีารจดัฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ มี

ค่าเฉลยี (x= 2.02, S.D. = 1.14)  และ มกีารจดัพนืทสีําหรบัประกอบพธิทีางศาสนา อาท ิการ

ละหมาด ไวส้ําหรบับรกิารนักท่องเทยีวตามรสีอร์ทและสถานทสีําคญัๆ มค่ีาเฉลยี (x= 2.21, 

S.D. = .93)  

 

ตาราง 9ค่าเฉลีย (x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ด้านเศรษฐกิจ 퐱 S.D. แปลผล 

1. มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิการท่องเทยีว อาํเภอ 

เขาคอ้ 

2. มกีารส่งเสรมิอาชพีหลกั-เสรมิ ทางการท่องเทยีว  

อาท ิการทอผา้มง้ 

3. มกีารจดักจิกรรมเพอืสง่เสรมิใหค้าํแนะนําแก่ 

ประชาชน อาท ิSME 

4. มกีารส่งเสรมิ สนบัสนุน จาํหน่ายสนิคา้ ของทรีะลกึ 

ใหแ้ก่นกัท่องเทยีว 

4.38 

 

1.66 

 

2.73 

 

1.77 

1.04 

 

0.90 

 

1.08 

 

1.10 

มากทสีุด 

 

น้อย 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 
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ตาราง9(ต่อ) 

ด้านเศรษฐกิจ 퐱 S.D. แปลผล 

5. มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เชญิชวนนกัท่องเทยีว 

   ต่างชาตใิหเ้ดนิทางมาท่องเทยีว เขาคอ้ 

6. มขีอ้กาํหนด บทลงโทษแก่ผูป้ระกอบการทจีาํหน่าย 

   สนิคา้เกนิราคา 

3.24 

 

1.52 

1.10 

 

0.78 

ปานกลาง 

 

น้อย 

รวม 2.54 0.38 ปานกลาง 

ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิการท่องเทยีว อําเภอเขาค้อ 

มค่ีาเฉลยี(x= 4.38, S.D. = 1.04)  รองลงมาตามลาํดบั. มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เชญิชวน

นกัท่องเทยีวต่างชาตใิห้เดนิทางมาท่องเทยีวเขาค้อ มค่ีาเฉลยี (x= 3.24, S.D. = 1.10) มกีาร

จดักจิกรรมเพอืส่งเสรมิใหค้าํแนะนําแก่ประชาชน เช่น SME มค่ีาเฉลยี (x= 2.73, S.D. = .94) 

มกีารสนับสนุน ส่งเสริมจําหน่ายสนิค้า ของทีระลกึให้แก่นักท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี (x= 1.77, 

S.D. = 1.10) มกีารส่งเสรมิอาชพีหลกั-เสรมิ ทางการท่องเทยีว อาท ิการทอผ้าม้งมค่ีาเฉลยี 

(x= 1.66, S.D. = .89) มกีารกาํหนด บทลงโทษแก่ผู้ประกอบการทจีําหน่ายสนิค้าเกนิราคา มี

ค่าเฉลยี (x= 1.52, S.D. = .77)  

 

ตาราง 10 ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ด้านการศึกษา 퐱 S.D. แปลผล 

1. มสี่วนสง่เสรมิใหเ้พมิหลกัสตูร ทเีกยีวกบัประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 

2. มกีารสนบัสนุนใหม้กีารเพมิทกัษะในดา้นภาษา 

ใหแ้ก่โรงเรยีน 

3. มกีารส่งเสรมิการทาํกจิกรรม บอรด์ ทใีหค้วามรู ้

เกยีวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

4.02 

 

3.29 

 

3.60 

 

 

0.90 

 

0.76 

 

1.01 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ด้านการศึกษา 퐱 S.D. แปลผล 

4. มกีารจดัอบรมครใูนดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

เพอืเพมิทกัษะในการสอนใหน้กัเรยีนในพนืทไีดเ้หน็

ความสาํคญัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

5. มกีารสนบัสนุน ส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนจา้งครตู่างชาติ

มาสอน เพอืเพมิทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ

ใหแ้ก่นกัเรยีนในพนืท ี

3.38 

 

 

2.22 

 

 

0.88 

 

 

0.78 

 

 

มาก 

 

 

น้อย 

รวม 3.30 0.39 ปานกลาง 

ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มสี่วนส่งเสรมิใหเ้พมิหลกัสตูร ทเีกยีวกบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน มค่ีาเฉลยี(x= 4.02, S.D. = .90)  รองลงมาตามลําดบั. มกีารส่งเสรมิการทํากจิกรรม 

บอรด์ ทใีหค้วามรู้ เกยีวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มค่ีาเฉลยี (x= 3.60, S.D. = 1.01) มี

การจดัอบรมครูในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เพอืเพมิทกัษะในการสอนให้นักเรียนใน

พนืทไีดเ้หน็ความสําคญัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มค่ีาเฉลยี (x= 3.38, S.D. = .88) มี

การสนับสนุน ส่ง เสริมให้โรง เรียนจ้างครูต่างชาติมาสอน เพือเพิมทักษะในการใช้

ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่นกัเรยีนในพนืท ีมค่ีาเฉลยี (x= 2.22, S.D. = .77) 
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ตาราง 11 ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครองส่วน

 ทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ด้านสงัคม 퐱 S.D. แปลผล 

1. มบีทบาทสาํคญัในการวางแผนสรา้งความปลอดภยั 

ใหก้บันกัท่องเทยีว อยา่งเป็นธรรม 

2. มกีารจดัระเบยีบ แรงงานต่างดา้ว 

3. มสี่วนในการส่งเสรมิและพฒันาสงิอาํนวยความ 

สะดวกใหก้บันกัท่องเทยีว อาท ิทพีกั และคมนาคม 

4. สนบัสนุนใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาแหลง่ 

ท่องเทยีวอาํเภอเขาคอ้ 

5. ประชาชนไดใ้หค้วามร่วมมอืและมกีารประสานงาน 

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอาํเภอเขาคอ้ในดา้น 

การท่องเทยีว 

3.47 

 

3.79 

1.83 

 

2.99 

 

3.66 

0.91 

 

0.84 

0.65 

 

0.71 

 

0.88 

ปานกลาง 

 

มาก 

น้อย 

 

ปานกลา 

 

มาก 

รวม 3.30 0.39 ปานกลาง 

ดา้นทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มกีารจดัระเบยีบ แรงงานต่างดา้วมค่ีาเฉลยี(x= 3.79, S.D. = 

.84) รองลงมาประชาชนไดใ้หค้วามร่วมมอืและมกีารประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

อําเภอเขาค้อในด้านการท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี(x= 3.66, S.D. =.88) มีบทบาทสําคญัในการ

วางแผนสร้างความปลอดภยัให้กบันักท่องเทยีว อย่างเป็นธรรม (x= 3.47, S.D. = .91) 

สนบัสนุนใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเทยีวอาํเภอเขาคอ้ มค่ีาเฉลยี(x= 2.99, 

S.D. = .71) และมสี่วนในการส่งเสรมิและพฒันาสงิอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทยีว อาท ิ

ทพีกั และคมนาคม มค่ีาเฉลยี(x= 1.83, S.D. = .65) 

 

  



71 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครองส่วน

 ทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นกา

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ด้านวฒันธรรม 퐱 S.D. แปลผล 

1. มกีารส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทสีรา้ง 

ความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทยีว 

2.มกีารใหค้วามรูเ้กยีวกบัขอ้หา้มและความสาํคญัของ 

ศาสนาต่างๆ 

3.มกีารส่งเสรมิการสบืสานวฒันธรรมประเพณีดงีามให ้

คงอยูต่่อเนือง 

4.มกีารพฒันาเอกลกัษณ์ทางดา้นวถิชีวีติ 

5.มกีารส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรู ้

ประวตัศิาสตร ์ความสาํคญัและคุณค่าเชงิวฒันธรรม 

ของอาํเภอเขาคอ้ 

6.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิไดใ้หก้ารสนบัสนุน 

งบประมาณอยา่งเหมาะสม ในการดาํเนนิกจิกรรมใน 

การอนุรกัษ์และสบืทอดงานประเพณีของอาํเภอเขา 

คอ้ ต่อนกัท่องเทยีวต่างชาต ิ

7. มกีารเผยแพร่ภมูปิญัญาทอ้งถนิและประวตัคิวาม 

เป็นมาของอาํเภอเขาค้อ ใหแ้ก่นกัท่องเทยีว 

3.87 

 

1.69 

 

4.02 

 

4.16 

3.47 

 

 

3.65 

 

 

 

3.97 

0.79 

 

0.60 

 

0.70 

 

0.68 

0.82 

 

 

0.82 

 

 

 

0.74 

มาก 

 

น้อย 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

รวม 3.55 0.29 มาก 

เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คอื มีการพฒันาเอกลกัษณ์

ทางด้านวถิีชวีติ มค่ีาเฉลยี(x= 4.16, S.D. = .68)  รองลงมาตามลําดบัมมีกีารส่งเสรมิการสบื

สานวฒันธรรมประเพณีดงีามใหค้งอยูต่่อเนือง มค่ีาเฉลยี (x= 4.02, S.D. = .70)มกีารเผยแพร่

ภมูปิญัญาทอ้งถนิและประวตัคิวามเป็นมาของอาํเภอเขาค้อ ให้แก่นักท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี (x= 

3.97, S.D. =.74) มีการส่งเสริมการอนุร ักษ์ศิลปวฒันธรรมทีสร้างความประทบัใจให้แก่

นกัท่องเทยีว มค่ีาเฉลยี (x= 3.87, S.D. = .79)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิไดใ้หก้ารสนบัสนุน

งบประมาณอยา่งเหมาะสม ในการดําเนินกจิกรรมในการอนุรกัษ์และสบืทอดงานประเพณีของ
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อาํเภอเขาคอ้ ต่อนกัท่องเทยีวต่างชาต ิมค่ีาเฉลยี (x= 3.65, S.D. =.82)มกีารส่งเสรมิ สนบัสนุน 

ใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ความสําคญัและคุณค่าเชงิวฒันธรรมของอําเภอเขา

ค้อ มค่ีาเฉลยี (x= 3.47, S.D. =.82)  มกีารให้ความรู้เกยีวกบัข้อห้ามและความสําคญัของ

ศาสนาต่างๆ มค่ีาเฉลยี (x= 1.69, S.D. =.60) 

 

ตอนที 3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปจัจยัทสี่งผลต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 

ตาราง 13เปรยีบเทยีบปจัจยัทสี่งผลต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอําเภอ

 เขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทงัหมด 5 ดา้น  

จาํแนกตามเพศ 

 95% Confidence Interval of the Difference 

 F Sig. t Df 

1.ดา้นการจดัการ   3.641 .057 -.249 358 

  -.248 347.519 

2.ดา้นเศรษฐกจิ .191 .662 1.536 358 

  1.536 357.272 

3.ดา้นการศกึษา .344 .558 -.536 358 

  -.537 357.582 

4.ดา้นสงัคม .357 .550 .239 358 

   .239 357.957 

5.ดา้นวฒันธรรม .133 .716 -.377 358 

รวม .933 .508 .178 356.73 

จากตาราง 13 พบวา่ เพศหญิงและเพศชายมบีทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีวเพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจําแนกตามเพศทงั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ ด้าน
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เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสงัคมและด้านวฒันธรรม ไม่มีความแตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 14 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ จาํแนกตาม อาย ุ

 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .661 3 .220 2.131 .096 

ภายในกลุ่ม 36.786 356 .103  

รวม 37.447 359    

จากตาราง 14 พบว่า ระดบัอายุทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน ในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการจดัการ ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 15 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ จาํแนก ตามอาย ุ

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .149 3 .050 .349 .790 

ภายในกลุ่ม 50.738 356 .143  

รวม 50.888 359    

จากตาราง 15 พบวา่ อาย ุทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อด้านเศรษฐกจิ ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 
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ตาราง 16 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการศกึษาจาํแนก ตามอาย ุ

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .267 3 .089 .571 .634 

ภายในกลุ่ม 55.413 356 .156  

รวม 55.680 359    

จากตาราง 16 พบวา่ ระดบัอายุ ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการศกึษา ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 17 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นสงัคม  จาํแนก ตามอาย ุ

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .594 3 .198 1.566 .197 

ภายในกลุ่ม 44.984 356 .126  

รวม 45.578 359    

จากตาราง 17 พบว่า  ระดบัอายุ  ทีแตกต่างกนัมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นสงัคม ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดบั 0.05 
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ตาราง 18 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม จาํแนกตาม อาย ุ 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .099 3 .033 .381 .767 

ภายในกลุ่ม 30.947 356 .087  

รวม 31.047 359    

จากตาราง 18พบว่า ระดบัอายุทีแตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 19 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ จาํแนกตาม การศกึษา 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .279 3 .093 .890 .446 

ภายในกลุ่ม 37.168 356 .104  

รวม 37.447 359    

จากตาราง 19 พบวา่ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนั มรีะดบับทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการจดัการ ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 20 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต

 อาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตาม การศกึษา 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .407 3 .136 .957 .413 

ภายในกลุ่ม 50.481 356 .142  

รวม 50.888 359    

จากตาราง20 พบวา่ ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นเศรษฐกจิ ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 

  

ตาราง 21 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา จาํแนกตาม ระดบัการศกึษา 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .985 3 .328 2.136 .095 

ภายในกลุ่ม 54.695 356 .154  

รวม 55.680 359    

จากตาราง21 พบวา่ ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นการศกึษา แตกต่างกนั อยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติ

ทรีะดบั 0.05 
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ตาราง22 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นสงัคม จาํแนกตาม ระดบัการศกึษา 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .445 3 .148 1.169 .321 

ภายในกลุ่ม 45.134 356 .127  

รวม 45.578 359    

จากตาราง 22 พบวา่ ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านสงัคม ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 

  

ตาราง 23 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม จาํแนกตาม ระดบัการศกึษา 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .424 3 .141 1.641 .180 

ภายในกลุ่ม 30.623 356 .086  

รวม 31.047 359    

จากตาราง  23 พบวา่ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านวฒันธรรม  แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 24 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการจดัการ จาํแนกตาม ระยะเวลาการ 

 ในปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .709 3 .236 2.291 .078 

ภายในกลุ่ม 36.738 356 .103  

รวม 37.447 359    

          จากตาราง 24 พบวา่ ระดบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ด้านการท่องเทียว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการจดัการ ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

ตาราง 25 อธบิายความแปรปรวนของบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอ 

เขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .253 3 .084 .592 .620 

ภายในกลุ่ม 50.635 356 .142  

รวม 50.888 359    

จากตาราง 25 พบว่า ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ด้านการท่องเทียว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนต่อด้านเศรษฐกจิ ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 26 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา จาํแนกตาม ระยะเวลาการ 

 ปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .352 3 .117 .755 .520 

ภายในกลุ่ม 55.327 356 .155  

รวม 55.680 359    

จากตาราง 26 พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานทีแตกต่างกนัมรีะดบับทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ด้านการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการศกึษา ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 27 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .178 3 .059 .466 .706 

ภายในกลุ่ม 45.400 356 .128  

รวม 45.578 359    

จากตาราง 27 พบว่าระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ทีแตกต่างกนัมรีะดบับทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อม

ดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นสงัคม ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่

มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 28 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นวฒันธรรม จาํแนกตาม ระยะเวลาการ 

 ปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .156 3 .052 .598 .617 

ภายในกลุ่ม 30.891 356 .087  

รวม 31.047 359    

จากตาราง 28 พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ทีแตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีวเพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

ตาราง 29 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ  จาํแนกตาม ตาํแหน่งท ี

 ปฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .743 6 .124 1.192 .310 

ภายในกลุ่ม 36.703 353 .104  

รวม 37.447 359    

จากตาราง 29พบว่า ตําแหน่งทปีฏบิตัิงาน ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีวเพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการจดัการ ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 30 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .439 6 .073 .512 .799 

ภายในกลุ่ม 50.448 353 .143  

รวม 50.888 359    

จากตาราง 30 พบวา่ ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านเศรษฐกจิ ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 31 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.205 3 .402 2.624 .049 

ภายในกลุ่ม 54.475 356 .153  

รวม 55.680 359    

จากตาราง 31 พบว่า ตําแหน่งทปีฏบิตังิาน ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านการศกึษา ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 32เปรียบเทียบความแตกต่างของปจัจยัทีมี ผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถินในเขตอําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

 ท่องเทยีว เพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนมิตดิ้านการศึกษา จําแนกตาม

 ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

(I) a2 (J) a2 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ขา้ราชการ นกัการเมอืงทอ้งถนิ -.0873 .18119 .630 -.4436 .2689 

ประเภท ขา้ราชการอาํนวยการ -.4917(*) .16378 .003 -.8137 -.1697 

บรหิาร ขา้ราชการประเภททวัไป -.5322(*) .17666 .003 -.8796 -.1849 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ -.0722 .15488 .642 -.3767 .2324 

 พนกังานจา้งทวัไป -.3650 .20291 .073 -.7640 .0339 

ขา้ราชการ นกัการเมอืงทอ้งถนิ .4044(*) .17670 .023 .0569 .7518 

อาํนวยการ ขา้ราชการประเภทบรหิาร .4917(*) .16378 .003 .1697 .8137 

 ขา้ราชการประเภททวัไป -.0405 .17206 .814 -.3788 .2978 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ .4196(*) .14961 .005 .1254 .7137 

 พนกังานจา้งทวัไป .1267 .19892 .525 -.2644 .5178 

ขา้ราชการ นกัการเมอืงทอ้งถนิ .4449(*) .18871 .019 .0738 .8159 

ประเภท ขา้ราชการประเภทบรหิาร .5322(*) .17666 .003 .1849 .8796 

ทวัไป ขา้ราชการอาํนวยการ .0405 .17206 .814 -.2978 .3788 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ .4601(*) .16361 .005 .1384 .7817 

 พนกังานจา้งทวัไป .1672 .20965 .426 -.2450 .5794 
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ตาราง 32(ต่อ) 

(I) a2 (J) a2 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

พนกังาน นกัการเมอืงทอ้งถนิ -.0152 .16848 .928 -.3464 .3161 

จา้งตาม ขา้ราชการประเภทบรหิาร -.4196(*) .14961 .005 -.7137 -.1254 

ภารกจิ ขา้ราชการอาํนวยการ -.4601(*) .16361 .005 -.7817 -.1384 

 ขา้ราชการประเภททวัไป 

พนกังานจา้งทวัไป 

.0924 

.0865 

.14163 

.1469 

.514 

.005 

-.1860 

-.1796 

.3709 

.4586 

พนกังาน นกัการเมอืงทอ้งถนิ .2777 .21348 .194 -.1420 .6974 

จา้งทวัไป ขา้ราชการประเภทบรหิาร .3650 .20291 .073 -.0339 .7640 

 ขา้ราชการอาํนวยการ -.1267 .19892 .525 -.5178 .2644 

 ขา้ราชการประเภททวัไป -.1672 .20965 .426 -.5794 .2450 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ .2929 .19165 .127 -.0839 .6697 

นกัการเมอืง ขา้ราชการประเภทบรหิาร -.1076 .17000 .527 -.4419 .2266 

ทอ้งถนิ ขา้ราชการอาํนวยการ -.0203 .15653 .897 -.3280 .2875 

 ขา้ราชการประเภททวัไป -.5120(*) .15132 .001 -.8095 -.2145 

 พนกังานจา้งตามภารกจิ -.5525(*) .16517 .001 -.8773 -.2277 

 พนกังานจา้งทวัไป -.0924 .14163 .514 -.3709 .1860 

จากตารางที 32 พบว่า ตําแหน่งทีปฏิบตังิานต่อด้านการศึกษาทมีคีวามแตกต่างกนัดงันี คือ 

ตาํแหน่งขา้ราชการประเภทบรหิาร กบั ตาํแหน่งขา้ราชการอํานวยการและตําแหน่งขา้ราชการ

ประเภททวัไป ตําแหน่งขา้ราชการอํานวยการ กบั ตําแหน่งนักการเมอืงท้องถินและตําแหน่ง

ขา้ราชการประเภทบรหิารและตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกจิ ตําแหน่งขา้ราชการประเภท

ทวัไปกบันักการเมืองท้องถินและข้าราชการประเภทบริหารและพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจกบัข้าราชการประเภทบริหารและข้าราชการอํานวยการ 

นักการเมืองท้องถินกบัข้าราชการประเภททัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีความ

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง 33 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม  จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .821 6 .137 1.079 .375 

ภายในกลุ่ม 44.758 353 .127  

รวม 45.578 359    

จากตาราง 33 พบว่า ตําแหน่งทปีฏบิตังิาน ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม  ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนียัสาํคญั

ทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 34 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นวฒันธรรม จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .496 6 .083 .955 .455 

ภายในกลุ่ม 30.551 353 .087  

รวม 31.047 359    

จากตาราง 34 พบว่า ตําแหน่งทปีฏบิตังิาน ทแีตกต่างกนัมรีะดบับทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการ

ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านวฒันธรรม  ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ตาราง35 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .375 3 .125 1.201 .309 

ภายในกลุ่ม 37.072 356 .104  

รวม 37.447 359    

จากตาราง 35 พบว่า รายได้ ทแีตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นการจดัการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ

ทรีะดบั 0.05 

 

ตาราง 36 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .103 3 .034 .242 .867 

ภายในกลุ่ม 50.784 356 .143  

รวม 50.888 359    

จากตาราง 36 พบว่า รายได้ ทแีตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ ไม่แตกต่างกนั อยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถิตทิี

ระดบั 0.05 
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ตาราง 37 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการศกึษา จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.378 6 .230 1.493 .179 

ภายในกลุ่ม 54.301 353 .154  

รวม 55.680 359    

จากตาราง 37 พบว่า รายได้ ทแีตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นการศกึษา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิี

ระดบั 0.05 

 

ตาราง 38 อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .579 3 .193 1.528 .207 

ภายในกลุ่ม 44.999 356 .126  

รวม 45.578 359    

จากตาราง 38พบว่า รายได้ ทีแตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อด้านสงัคม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 
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ตาราง 39อธบิายความแปรปรวนของขอ้มูล บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

 อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว เพือ

 รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม  จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .152 3 .051 .585 .625 

ภายในกลุ่ม 30.894 356 .087  

รวม 31.047 359    

จากตาราง  39พบว่า รายได้ ทแีตกต่างกนัมีระดบับทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอื

รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อดา้นวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี

ระดบั 0.05 

 

ตอนที 4 เป็นคาํถามปลายเปิดให้หวัหน้าส่วนราชการได้ระบถึุงข้อเสนอแนะของบทบาท

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตอาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรียม

ความพร้อมด้านการท่องเทียวเพือรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

 หวัหน้าส่วนราชการได้ระบุปญัหา /อุปสรรค และขอ้เสนอแนะบทบาทองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพร้อมด้านการท่องเทยีว 

ดงันี 

ด้านการบริหารจดัการ เนืองจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นเรอืงที

ค่อนขา้งใหม่สาํหรบัการท่องเทยีวอาํเภอเขาค้อ เพราะฉะนันการทจีะปรบัให้การท่องเทยีวอําเภอ

เขาคอ้สามารถพรอ้มทรีองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต

อําเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ จึงได้มกีารประชุม ปรกึษา หารือ ในเรอืงนี และได้จดัทําแผน 

โครงการ ในการบรหิารจดัการการท่องเทยีว เพอืใหส้ามารถรองรบัการเขา้มาท่องเทยีวของทงัชาว

ไทยและชาวต่างชาต ิไดม้องถงึปญัหา อุปสรรคทเีคยเกดิขนึและคาดวา่จะเกดิขนึมาหาแนวทางใน

การป้ องกนั แกไ้ข เพอืใหก้ารท่องเทยีวอําเภอเขาค้อ พร้อมสําหรบัการให้บรกิารแก่นักท่องเทยีว

มากทสีุด 

 ด้านเศรษฐกิจ เนืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในอําเภอประกอบอาชพีเกษตรกรรมและมี

การศกึษาระดบัตําถึงป่ านกลาง ทําให้ชาวบา้นไม่มคีวามรู้ในการพฒันาอาชพีของตนเองเพอืให้

สามารถสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิปจัจุบนั ทางองคก์รปกครองส่วนท้องถินจงึได้มกีารจดั
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กจิกรรม อบรม ให้ความรู้ในด้านอาชีพ เพือให้ชาวบ้านสามารถมีอาชพีเสรมิ ทีสามารถสร้าง

รายได้ให้กบัชาวบ้านเพิมมากขนึ รวมถึงสนับสนุนอาชพีของชาวม้งทีประกอบกิจการอยู่แล้ว 

เพอืใหส้ามารถพฒันาอาชพีดยีงิๆขนึไป อาท ิการทอผ้าม้งขายเป็นของทรีะลกึหรอืแม้แต่อาหาร

พนืบา้น อยา่งปลาสม้ กไ็ดถู้กยกมาเป็นของฝากขนึชอืจากเขาคอ้เช่นกนั 

 ด้านการศึกษา ปญัหาใหญ่ๆ ในด้านการศึกษาทีถือได้ว่าเป็นปญัหา ใหญ่ทีต้องเร่ง

แก้ไขก็คือ นักเรียนส่วนใหญ่ ยงับกพร่องในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง 

ภาษาองักฤษ ทเีป็นภาษากลางในการตดิต่อสอืสาร อกีทงัระบบสารสนเทศยงัไม่เขา้ถึงมากนัก ทํา

ให้นักเรยีนยงัขาดความรู้เกียวกบัปะชาคมอาเซียนอยู่พอสมควร ทงันีทางองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถนิ จงึไดม้กีารสนบัสนุน ส่งเสรมิ ใหม้กีารพฒันาในด้านภาษาแก่นักเรยีน โดยการสนับสนุน

งบประมาณใหก้บัทางโรงเรยีนไดม้กีารจดักจิกรรมเพมิทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ การจดัครูทมีี

ความรู้ความสามารถด้านภาษา มาช่วยเตมิเตม็ให้ความรู้แก่นักเรยีน รวมถึงการจดัให้มสีอืสาร

สนเทศ ใหแ้ก่นกัเรยีน เพอืใหน้กัเรยีนสามารถกา้วทนัยคุประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 ด้านสงัคม แน่นอนว่า เมอืประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกเปิดขนึ แรงงานจากชาติ

ต่างๆ จะตอ้งหลงัไหลเขา้มาทาํงานในประเทศไทย รวมถงึอาํเภอเขาค้อ ปญัหาทคีาดว่าจะตามมา 

กค็อืปญัหาลกัขโมย ปญัหาแรงานทไีม่ได้ขนึทะเบยีน และปญัหาอาชญากรรมทอีาจจะมเีพมิมาก

ขนึ ทงันี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอาํเภอเขาคอ้ ไดม้กีารวางมาตรการไวเ้พอืรองรบักบักลุ่มคน

เหล่านีแลว้ แต่ตอนนีอยูใ่นขนัตอนของการหารอื เพอืหาทางออกทดีทีสีุดสาํหรบัทุกฝา่ย 

 ด้านวฒันธรรม ในส่วนของดา้นวฒันธรรม ปกตทิางองค์กรปกครองส่วนท้องถินกไ็ด้มี

การสนบัสนุนใหง้บประมาณ ภายในตําบลต่างๆอยู่แล้ว แต่เมอืประชาคมอาเซยีนเปิดตวัขนึ ทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ก็จะเพิมการสนับสนุนในการดํารงไว้ซึงวิถีชีว ิตของชาวบ้าน 

โดยเฉพาะอย่างยงิชนเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ง เย้า ลีซอ ทีต่างมีเอกลกัษณ์ในการดําเนินวถิีชีวติที

ต่างกนั ซงึจะทาํใหส้ามารถดงึดดูนกัท่องเทยีวต่างชาตใิห้เขา้มาท่องเทยีวในอําเภอเขาค้อได้เป็น

อยา่งด ี 

 


