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การศึกษาการน้ อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
The study adopted the philosophy of sufficiency economy used to manage resort in Ranong.
ปพนพรหม รุ จินิรันดร์ 1
อาจารย์ทีปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ 2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 23
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื องการศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี
สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ททีตังอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง และเพือเปรี ยบเทียบการน้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ททีตังอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง จําแนกตามลักษณะทีตังของรี สอร์ ทกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรี
สอร์ ททีอยู่บนผืนแผ่นดิ น 20 คน และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรี สอร์ ทที อยู่บนเกาะพยาม 20 คน เครื องมือทีใช้
เป็ นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
ธุ รกิ จรี สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทีสุ ด ผลการ
เปรี ยบเที ยบการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทจําแนกตาม
ลักษณะทีตังของรี สอร์ ท พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ข้อเสนอแนะทีสําคัญ ด้านความพอประมาณควรสร้างความตระหนักให้คนในชุ มชนรักบ้านเกิด
ร่ ว มกันพัฒนาเศรษฐกิ จของชุ ม ชนให้ เข้ม แข็ ง และยังยืน ด้า นความมี เ หตุ ผ ลผูป้ ระกอบการควรมี ก าร
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึ นกับธุ รกิ จรี สอร์ ทอย่างรอบด้าน ด้านการมีภูมิคุม้ กันผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ รี ส อร์ ท ควรหาโอกาสศึ ก ษาแนวทางการบริ หารความเสี ยงทางการเงิ น ด้า นเงื อนไขความรู ้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ทควรร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในการวางแผน เพือป้ องกันผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ และด้านเงือนไขคุณธรรม ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนองควร
รวมกลุ่มกันกําหนดเกณฑ์ในการให้บริ การเพือให้เกิดความเข้มแข็งและความยังยืนของธุ รกิจรี สอร์ ท
คําสํ าคัญ เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการ, รี สอร์ ท
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Abstract
This research education adopted the philosophy of sufficiency economy to manage a business
resort in Ranong aimed to adopted the philosophy of sufficiency economy apply to use in business
management resort is located in Ranong. And to compare the adopted philosophy of sufficiency economy
to use apply in business management resort is located in Ranong. The consists of a sample 40 businesses
on local resort 20 people and entrepreneurs resort on Koh Payam 20 people. The instrument was a
questionnaire. Data collected by the inquiry. The obtained data were analyzed using descriptive statistics
percentage, mean and standard deviation.
The results of the study were follows: The operation brings the philosophy of sufficiency
economy to manage a business resort in Ranong. Found that the highest level. The comparison brings the
philosophy of Sufficiency Economy to manage the business aspects of the resort by resort. Found that the
difference was not significant
Key recommendations the restraint should bring awareness to the community's hometown join
development of a strong and sustainable communities. The operator should have a realistic analysis of the
impact that could have happened to businesses around the resort. The resort is immune entrepreneurs
should seek efficient management of financial risk. The condition that operators should resort with local
governments in planning to prevent a negative impact on the ecosystem. And the moral condition
entrepreneurs resort in the city. Ranong criteria should be grouped together in service to achieve the
strength and sustainability of the resort.
Key words the philosophy of sufficiency economy , manage, resort
บทนํา
สังคมโลกยุคโลกาภิวตั น์ทีมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ก่อให้เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จ วิกฤตการเมือง
และวิ ก ฤตทางสั ง คม ประเทศไทยต้อ งเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ งแวดล้อ มที
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับความเสี ยงจากการบริ หารภาครัฐทีอ่อนแอ
ความเสี ยงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจทีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยังยืน ความเสี ยงด้านความเสื อม
ถอยของค่านิ ยมที ดี งามในสังคมไทย ความเสี ยงด้านความเสื อมโทรมของฐานทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม และความเสี ยงด้านความมันคงของประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559)ได้อญั เชิ ญหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ตงแต่
ั ระดับปั จเจก ครอบครัว ชุ มชน สังคม จนถึงระดับประเทศ เป็ นการ
เสริ มสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน และช่ ว ยให้ สั ง คมไทยสามารถยื น หยัด อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมันคงท่ า มกลางกระแสการ
เปลี ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มี โอกาสเข้าถึ งทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม บนพืนฐานการผลิตและการบริ โภค
ทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2555-2559)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแก่พสกนิ กรชาวไทยตังแต่
ปี พ.ศ.2517 พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนในการดําเนิ นวิถีชีวิตอย่างมันคงบนพืนฐานของ
การพึงตนเอง ความพอมีพอกินการรู ้จกั ความพอประมาณ การคํานึ งถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กัน
ในตัวที ดี และทรงเตื อนสติ คนไทยไม่ ให้ประมาท ตระหนัก ถึ ง ความถู กต้องตามหลัก วิชา ตลอดจนมี
คุณธรรมเป็ นกรอบในการดํารงชีวติ เน้นการเข้าใจ เข้าถึง และร่ วมพัฒนา อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมที
ให้ความสําคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพือผลประโยชน์ของ
ประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เป็ นการพัฒนาทีมุ่งสู่ การพึงพาตนเอง
จังหวัดระนองเป็ นจังหวัดในภาคใต้ตงอยู
ั ช่ ายฝังทะเลอันดามัน ยังมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มี
ภูมิประเทศสวยงาม มีอากาศดี มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจดี สังคมเอืออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาจังหวัดระนองเป็ นยุทธศาสตร์ เชิงรุ กทีพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเทียว ทีผ่าน
มาจังหวัดระนองได้มีผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการโรงแรมมากมายทังที ประสบความสําเร็ จและไม่ ประสบ
ความสําเร็ จต้องล้มเลิ กกิ จการ เพือให้ธุรกิ จการรี สอร์ ทของจังหวัดระนองมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื อง ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
ธุ รกิจรี สอร์ ททีตังอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุ รกิจ รี
สอร์ ททีตังอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
2. เพือเปรี ยบเทียบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุ รกิจ
รี สอร์ ททีตังอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะทีตังของรี สอร์ ท
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ในการวิจยั ครังนี ใช้ประชากรเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. รี สอร์ ททีตังอยูบ่ นผืนแผ่นดินในอําเภอเมือง จังหวัดระนองจํานวน 20 แห่ง
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2. รี สอร์ ททีตังอยูบ่ นเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนองจํานวน 20 แห่ง
ขอบเขตตัวแปร
1) ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ, วุฒิการศึกษา,
อายุ, ประสบการณ์ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ท, ลักษณะทีตังของรี สอร์ ท
2) ตัวแปรตาม คือ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ท
ทีตังอยูใ่ นอําเภอเมืองจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ, ด้านความมีเหตุผล, ด้านการมี
ภูมิคุม้ กัน, ด้านเงือนไขความรู ้, ด้านเงือนไขคุณธรรม
ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559)
วรรณกรรมทีNเกียN วข้ อง
การศึกษาการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ใช้ แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้องเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ดังต่อไปนี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการจัดการ
2. แนวคิดเกียวกับธุ รกิจบริ การทีพัก
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ทําการวิจยั ครั งนี คื อผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรี สอร์ ทในอําเภอเมื อง จังหวัดระนอง กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ททีตังบนผืนแผ่นดิน ในอําเภอเมือง จังหวัด
ระนองจํานวน 10 คน ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรี สอร์ ททีตังอยู่บนเกาะพยาม ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
จํานวน 10 คนกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากจนได้จาํ นวน
กลุ่มตัวอย่างครบ
2. เครืNองมือทีใN ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครังนี เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ท ในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
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ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับเพศ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการจัดการธุ รกิจรี
สอร์ ท ลักษณะทีตังของรี สอร์ ท มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist )
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
ธุ รกิจรี สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ ด โดยคําถามครอบคลุมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ
จํา นวน 5 ข้อ ด้า นความมี เหตุ ผ ลจํา นวน 5 ข้อ ด้า นความมี ภู มิ คุ ้ม กัน จํา นวน 5 ข้อด้า นเงื อนไขความรู ้
จํานวน 5 ข้อ ด้านเงือนไขคุณธรรม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open – ended Questionnaire)เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้บอก
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ เกียวกับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี
สอร์ ททัง 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผลด้านความมีภูมิคุม้ กันด้านเงือนไขความรู ้ และ
ด้านเงือนไขคุณธรรม
3. การสร้ างเครืNองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ศึกษาค้นคว้า ตํารา เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ท
3.2 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามและเครื องมือในการค้นคว้าวิจยั และเทคนิ คใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ ท ( Likert )
3.3 ประมวลความรู ้จากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างข้อคําถามให้ครอบคลุมเนือหา 5 ด้าน
3.4 นํา แบบสอบถามที สร้ า งขึนให้อาจารย์ที ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม ความสมบู รณ์
ถูกต้องตามเนือหาทีต้องการศึกษา แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุ งตามคําแนะนํา
3.5 นําแบบสอบถามทีแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเทียงตรงเชิงเนือหา ( Content Validity ) รวมทังข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขเพือให้
คําถามชัดเจน จากนันนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยหาค่า IOC (Index of Objective Congruence) ได้
ค่า IOC 0.932
3.6 นําแบบทดสอบทีได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ ( Try out ) กับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ รี
สอร์ ทในอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จํานวน 10 คน
3.7 หาค่ า ความเชื อมันของแบบสอบถามทังฉบับ ด้วยวิธี หาค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แอลฟา( Alpha
Coefficient ) ตามวิธีของครอนบาค ( Cronbach ) ได้ค่าความเชือมัน 0.865
3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการธุ รกิจีสอร์ ทในอําเภอเมืองจังหวัด
ระนอง ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ติตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการรี สอร์ ทด้วยตนเอง
4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีได้รับคืนมาจัดกระทําข้อมูล
5. การจัดกระทําข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1. ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ส่ งไปเก็บข้อมูล แล้วจําแนกแบบสอบถาม
ตามตัวแปรทีศึกษา
5.2 ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ตอนที 1 เกียวกับสภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหา
ค่าร้อยละ และบรรยายตารางประกอบ
5.3 ข้อ มู ล ที ได้จ ากแบบสอบถาม ตอนที 2 เกี ยวกับ การน้อ มนํา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง กําหนดคะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale) ตามวิธีของของลิเคิร์ท( Likert ) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
5.4 นําคะแนนทีได้จากข้อ 2 และข้อ 3 มาวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปSPSS forWindows ( Statistical package for The Social Sciences for Windows) เพือหาค่าสถิติ
พืนฐานต่างๆ
5.5 วิเคราะห์ระดับการดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
ธุ รกิ จรี สอร์ ทในอําเภอเมื อง จังหวัดระนอง โดยภาพรวมเป็ นรายด้านและรายข้อ โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี ย (
Mean ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )โดยนําผลการวิเคราะห์ทีได้ไปเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลีย
5.6 ทดสอบสมมติ ฐ าน เพื อเปรี ย บเที ย บการดํา เนิ น การน้อ มนํา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจรี สอร์ ทในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง จําแนกตามลักษณะของทีตังของรี
สอร์ ท โดยใช้สถิติที แบบสองกลุ่มอิสระ ( t-test: Independent Sample )
5.7 ข้อมูลที ได้จากแบบสอบถาม ตอนที 3 แบบสอบถามปลายเปิ ดนํามาจัดลําดับความถี ของ
ข้อเสนอแนะ เพือนําไปใช้ประกอบการอภิปราย
6. สถิติทใีN ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 ส ถิ ติ ที ใ ช้ ใ น ก า รต ร ว จ ส อ บคุ ณ ภ า พ ขอ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ห า ค่ า ค วา ม เ ชื อ มั น
( Reliability )ของแบบสอบถามทังฉบับโดยใช้สัมประสิ ทธิ| แอลฟา ( Alpha Coefficient ) ตามวิธีของครอ
นบาค
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6.2 สถิ ติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้ อยละ ( Percentage )ค่าเฉลี ย ( Mean ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (
Standard )
6.3 สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ ( t-test: Independent
Sample )
ผลการวิจัย
1. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านความพอประมาณอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านความมีเหตุผลอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านความมีภูมิคุม้ กันอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
5. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านเงือนไขความรู ้อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
6. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านเงือนไขคุณธรรมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
7. ผลการเปรี ยบเที ยบการน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี
สอร์ ทจําแนกตามลักษณะทีตังของรี สอร์ ท พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
การอภิปรายผล
1. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี แสดงให้เห็นว่า
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทอยู่ในระดับทีน่ าพอใจ ซึ ง
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที 11 ที ยัง คงยึ ดหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทังสร้ างสมดุ ลการพัฒนาในทุกมิติ และขับเคลือนให้บงั
เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิทีชัดเจนยิงขึนไปทุกระดับ เพือให้การพัฒนาและการบริ หารประเทศเป็ นไปบนทาง
สายกลาง เชือมโยงทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและการเมือง โดย
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มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และใช้หลักความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกบั จิตใจ
ของคนในชาติ ความสมดุ ลระหว่างความสามารถในการพึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุ ล
ระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรี ยมระบบภูมิคุม้ กันด้วยการบริ หารจัดการความเสี ยงให้เพียงพอพร้ อมรับ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ ทังนี การขับเคลือนกระบวนการพัฒนาทุก
ขันตอนต้องใช้ความรอบรู ้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็ นไปตามลําดับขันตอน และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทังเสริ มสร้ างศี ลธรรมและสํานึ กในคุ ณธรรมจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที และดําเนินชีวติ ด้วยความเพียรจะเป็ นภูมิคุม้ กันทีดีให้พร้อมเผชิ ญการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทัง
ในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านความพอประมาณพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับ อนัญญา บวร
สุ นทรชัย (2547)ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้แนวทางการบริ หารแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแบบเศรษฐกิจที
เน้นทุ นของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ในการกํา หนดนโยบายการลงทุ นและดําเนิ นงานที
สอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพขององค์ก รธุ ร กิ จ การบริ ห ารงานทังสองแนวมี ค วามแตกต่ า งกัน คื อ แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีการเพิมทุนจากภายนอกโดยการกูย้ ืม และมีขนาดการผลิตทีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพในการบริ หารจัดการ ส่ วนแนวทางเศรษฐกิจทีเน้นทุน มีการเพิมทุนเพือขยายธุ รกิจและมีการพึงพา
เทคโนโลยีและทรัพยากรจากต่างประเทศจึงทําให้มีตน้ ทุนสู ง การพึงตนเอง แนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง
ผูป้ ระกอบการมีการบริ หารงานโดยใช้ทรัพยากรทีเหมาะสม ได้แก่ การจ้างงานโดยใช้คนในท้องถิน การใช้
เงินทุนจํานวนไม่มาก เทคโนโลยีเหมาะสมกับกําลังการผลิต มีการบริ หารจัดการตามกําลังความสามารถ
และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน มีการสร้างเครื อข่ายเพือเป็ นขบวนการในการขับเคลือนธุ รกิจ ส่ วนแนวทาง
เศรษฐกิจทีเน้นทุน ผูป้ ระกอบการมีการบริ หารงานทรัพยากร ได้แก่ เน้นคนทีมีความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี
ใช้เงิ นทุนจํานวนมาก พึงพาเทคโนโลยีทีทันสมัยเพือบริ หารงาน การบริ หารจัดการไม่สามารถคุ มปั จจัย
ความเสี ยงได้
3. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจ รี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านความมีเหตุผลพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับ วิษฬาห์ ชี วะสาธน์
(2549) ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรธุ รกิจในการส่ งเสริ มการประยุกต์หลักเศรษฐกิ จพอเพียงในการพัฒนา:
กรณี ศึกษาความร่ วมมือระหว่างชุ มชนสะพลีกบั ชุ มพรคาบาน่ารี สอร์ ทพบว่า บทบาทของชุ มพรคาบาน่ ารี
สอร์ ทในการส่ งเสริ มการพัฒนาชุ มชน ประกอบด้วยการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรธุ รกิจต่อสังคม
ชุ มชน สิ งแวดล้อม พนักงาน ลูกค้า และนักท่องเทียว ทําให้ชุมชนและองค์กรธุ รกิ จมีความสัมพันธ์ทีดีต่อ
กัน มีการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กบั ชุ มชนผ่านศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติ ซึ งเป็ นศูนย์กลาง
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การเรี ยนรู ้ทีก่อตังขึนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง และอยูใ่ นพืนทีของชุ มพรคาบาน่า รี สอร์ ท ส่ งเสริ ม
ให้ชาวบ้านนําศักยภาพและภูมิปัญญาดังเดิมมาใช้ในการทําเกษตรแบบผสมผสานและปลอดสารเคมี จัดตัง
วิสาหกิ จชุ มชน จัดกิ จกรรมท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ เพือให้ผูเ้ ข้าพักได้เรี ยนรู ้ วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ผลการ
พัฒ นาที เกิ ดจากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนชาวสะพลี แ ละชุ ม พรคาบาน่ า รี ส อร์ ท ทํา ให้ ชุ ม ชนเกิ ดการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจ มีการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่าย
เพื อการผลิ ต ด้ า นเกษตรกรรม เรี ยนรู ้ ที จะมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษา
สิ งแวดล้อมและอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติ ส่ งผลให้มีคุณภาพชีวติ ดีขึน เช่นเดียวกับรี สอร์ ทสามารถลดต้นทุนใน
การดําเนินงาน สภาพแวดล้อมของรี สอร์ ทมีความสมบูรณ์พร้อมต้อนรับนักท่องเทียว สามารถพึงตนเองได้
มากขึน มีชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับในสังคม แม้ว่าในระยะแรกจะมีปัญหาและอุปสรรคทีเกิดจากทังสอง
ฝ่ าย เช่ น ขาดความเข้า ใจและการยอมรั บ แนวคิ ดในการร่ วมพัฒนา ขาดความรู ้ ในสิ ทธิ และหน้า ที ของ
ประชาชนทีมีต่อชุ มชน การยึดติดกับความเชื อเดิมๆ เป็ นต้น ในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนจึงต้องใช้เวลาและความอดทนมากพอสมควร
4. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านการมีภูมิคุม้ กันพบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับ พันธุ์บุณย์ ทอง
สังข์ (2549) ศึ กษาเรื องหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับกลยุทธ์ การจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ
กรณี ศึก ษา:ชุ มพรคาบาน่ ารี สอร์ ท ผลการศึ กษาพบว่า ชุ ม พรคาบาน่ ารี ส อร์ ท มี การนํา หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤติ ดังนี ด้านกลยุทธ์
การจัดการขององค์การ มี การนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นกลยุทธ์ ในการจัดการองค์การ
ได้แก่ 1) การระเบิดจากข้างใน 2) ขาดทุนคือกําไร ยิงทํายิงได้ ยิงให้ยิงมี ( Our loss is our gain ) 3) พึงพา
ตนเอง พึงพาอาศัย พึงพิงกัน 4) พอประมาณ พออยู่พอกิ น 5) อุ ดรอยรัว เพิมรายได้ ขยายโอกาส ด้าน
รู ปแบบการบริ หารงาน มีลกั ษณะพึงตนเอง พึงพาอาศัยและพึงพิงกัน ด้านบุคลากร ให้ความอิสระในการ
ทํางาน และสร้างความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของ ด้านทักษะ มุ่งเน้นทักษะด้านการให้บริ การ ด้านโครงสร้าง
ปรับโครงสร้ างให้เป็ นแบบแบนราบ ( Flat Organization ) เปลี ยนระบบการทํางานให้ง่ายและมีความ
คล่องตัว ค่านิยมร่ วมมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อุดรอยรัวโดยมีการ
ควบคุ มการใช้จ่าย เพิมรายได้โดยมีการลงทุนเพือการสร้างรายได้เพิม ขยายโอกาสโดยการใช้ตลาดแบบ
Social Marketing เพือขยายฐานลูกค้า
5. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านเงือนไขความรู ้พบว่าอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับ ศุภกร ประทุมถิน
( 2551) ได้ศึกษาปั จจัยทีเอือต่อการจัดการท่องเทียวทางวัฒนธรรมแบบยังยืนตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจ
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พอเพียง พบว่า ปั จจัยทีเอือต่อการท่องเทียวทางวัฒนธรรมแบบยังยืนตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
ทีสําคัญ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านที 1 ชุ มชนทีเป็ นแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมหรื อตังบริ เวณแหล่ง
ท่องเที ยวทางวัฒนธรรม ต้องมี ค วามเข้า ใจในสถานภาพความสามารถด้า นต่ า งๆ ของตนเอง ทังด้า น
งบประมาณ สภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเทียว และความพร้อมทีจะเป็ นแหล่ง
ท่องเที ยวทางวัฒนธรรม โดยมี การวางแผนอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามขี ดความสามารถของตนเอง และ
นําเสนออย่างถูกต้องไม่เกินความจริ งตามวาระและโอกาสทีเหมาะสม มีจิตสํานึกรักวัฒนธรรมของตนสร้าง
ความเข้มแข็งภายในชุ มชน ทีสําคัญมีคุณธรรมในการจัดการท่องเทียวทางวัฒนธรรมของชุ มชน ด้านที 2
หน่ วยงานทังภาครัฐและเอกชนทีเกี ยวข้องทีมีส่วนช่ วยในการพัฒนาและส่ งเสริ มการจัดการท่องเทียวทาง
วัฒนธรรม ต้องเข้า ใจในด้า นความพร้ อมและความต้องการของชุ มชนในการเป็ นแหล่ ง ท่ องเที ยวทาง
วัฒนธรรม ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตามความยินยอมของท้องถิน ส่ งเสริ มด้านความรู ้
โดยการจัดอบรม แนะนําการจัดการท่องเที ยวทางวัฒนธรรมโดยไม่เข้าไปแทรกแซง และไม่ มองการ
ท่องเทียวเพือธุ รกิ จจนเกินไป ส่ งเสริ มด้านอาชี พให้กบั คนในชุ มชนเป็ นอันดับแรก ด้านที 3 นักท่องเทียว
ควรตระหนักในแหล่งท่องเทียวทีไปเยือนโดยปฏิ บตั ิตามข้อตกลงของแหล่งท่องเทียวเคารพต่อชุ มชนทีมี
วัฒนธรรมทีแตกต่าง สร้ างจิ ตสํานึ กในการเป็ นส่ วนหนึ งของชุ มชน และร่ วมกันอนุ รักษ์แหล่งท่องเทียว
ด้ว ยความเต็ม ใจ ดัง นันหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การท่ องเที ยวทางวัฒนธรรมจึ ง มี ค วาม
สอดคล้องกัน ทังในด้านการประเมินศักยภาพ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กัน สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
และมีคุณธรรม และสอดคล้องกับ อนัญญา บวรสุ นทรชัย (2547) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้แนวทางการ
บริ หารแบบเศรษฐกิ จพอเพียงและแบบเศรษฐกิ จทีเน้นทุนของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ใน
ด้านการเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ เท่าทันโลกและธุ รกิ จ การบริ หารงานทังสองแนวทางมี ความแตกต่างกัน คื อ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผูป้ ระกอบการมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทีเกียวข้อง
กับธุ รกิ จ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ธุรกิ จให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ลูกค้า และประชาชน ส่ วนแนวทาง
เศรษฐกิจทีเน้นทุนผูป้ ระกอบการมีการเรี ยนรู ้จากการศึกษางานต่างประเทศและนําเทคโนโลยีกลับมาใช้ใน
การดําเนิ นธุ รกิจ ไม่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจให้แก่ประชาชนทัวไป เพราะธุ รกิจเน้นแสวงหาผล
กําไรมากกว่าการช่วยเหลือสังคมงง
6. การดําเนิ นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จรี สอร์ ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้านเงือนไขคุณธรรมพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับ สุ วกิจ ศรี ปัดถา
(2549) ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการธุ รกิ จตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพียงกับวิสาหกิ จชุ มชน
โดยเปรี ยบเทียบค่าระดับความเป็ นไปได้ในประยุกต์หลักการจัดการธุ รกิ จตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิ จ
พอเพียงในการดําเนินธุ รกิจ 4 ลักษณะ คือ พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุ รกิจบริ การ ผล
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การศึกษาพบว่า ระดับความเป็ นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิ จพอเพียงกับวิสาหกิ จชุ มชน
ทังโดยรวมและจําแนกตามลักษณะของกิ จการอยู่ในระดับมาก แนวปฏิ บตั ิทีเป็ นไปได้สูงและควรปฏิ บตั ิ
อย่างมาก คือ ต้องประกอบการด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูเ้ กียวข้อง เช่น ลูกค้า แรงงาน
และผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1. จังหวัดระนอง ควรกําหนดนโยบายและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ทในจังหวัดระนอง
ได้น้ อ มนํา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นการจัด การธุ ร กิ จ โดยเพิ มพู น ความรู ้ ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรี สอร์ ท และสร้างความเข้าใจถึงขันตอนและวิธีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุ รกิจ เพือสร้างรายได้ให้กบั องค์กรธุ รกิจบนพืนฐานของความระมัดระวัง
และคํา นึ ง ถึ ง สิ งแวดล้อม เศรษฐกิ จและสั ง คมอย่า งรอบด้า น ส่ ง ผลต่ อการพัฒนาในระดับมหภาคของ
ประเทศต่อไปได้
2. ผูป้ ระการธุ รกิจรี สอร์ ทในจังหวัดระนอง ควรศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไม่ใช่ เป็ นเรื องเกษตรกรรม ธุ รกิ จรี สอร์ ท สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ เป็ นการสร้างความสมดุลและความยังยืนให้แก่ธุรกิจรี สอร์ ทในจังหวัดระนอง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจโรงแรมเพือการ
พาณิ ชย์ในจังหวัดระนอง
2. ควรศึกษาการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุ รกิจแบบ โฮมสเตย์
ในจังหวัดระนอง โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
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