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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อ 1) ศึกษาความตHองการของแหลMงทMองเที่ยวเชิงเกษตรในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ศึกษาพฤติกรรมและความตHองการของ
นักทMองเที่ยวตMอการทMองเที่ยวเชิงเกษตร 3) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหHเกิดการบูรณาการสําหรับ
แหลMงทMองเที่ยวเชิงเกษตรโดยเนHนใหHชุมชนมีสMวนรMวม 4) พัฒนาคูMมือการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและคูMมือการทMองเที่ยวในชุมชน 5) สรHางเครือขMายแหลMงทMองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมี    
สMวนรMวมของชุมชน ใชHวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed methods) ผลการวิจัยพบวMา เกษตรกรและแมMบHาน 
เกษตรกรสMวนใหญMมีความตHองการความรูHดHานการแปรรูปผลผลิตเกษตร จากการสอบถาม
นักทMองเที่ยวชาวไทยที่เคยทMองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี 400 คน พบวMา มีความ
ตHองการระดับมากในประเด็นการเยี่ยมชมสวนผลไมH กิจกรรมการทําอาหารหรือรับประทาน
อาหารที่เป`นผลผลิตของแหลMงเกษตร การซื้อน้ําผลไมHและผลผลิตเกษตรมีความคาดหวังเรื่อง
ความสะดวกในการเดินทาง และการประชาสัมพันธAทางอินเทอรAเน็ตในการจัดการอบรม        
เชิงปฏิบัติการที่ศูนยAเรียนรูHการเกษตรพอเพียงหรือสวนไมHดอกไมHประดับเมืองรHอน เรื่องการทํา 
น้ําสมุนไพรจากดอกสHมแขก อัญชัน และดาหลา อบรมที่ศูนยAการเรียนรูHเกษตรทฤษฎีใหมMเรื่อง 
การทําน้ําพริกเผาเห็ดสูตรกุHง ผูHเขHารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในประเด็นความรูH  
ความสามารถของวิทยากร และความคุHมคMาที่ไดHรับตามลําดับการทดลองบริการนักทMองเที่ยวทั้ง 
2 แหMง ผูHเขHาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เรื่องความเหมาะสมและความพรHอมของ
สถานที่ การสาธิต การอธิบายของวิทยากรและความรูHที่ไดHรับ ทั้งนี้การพัฒนาคูMมือการอบรม
พัฒนาศักยภาพชุมชนมี 5 หัวขHอ และคูMมือการทMองเที่ยวในชุมชนมี 6 หัวขHอ ตําบลศรีสุนทรไดH
เครือขMายเป`นกลุMมแมMบHานเกษตรกรบางหวานพัฒนาจากตําบลกมลา อําเภอกระทูH สMวนตําบล
หนองหงษA ไดHเครือขMายบุคคล จากคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผลการวิจัยสรุปไดHวMาในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเที่ยวเชิงเกษตรอยMางยั่งยืนตHองไดHรับ
ความรMวมมือจากผูHนําทHองถิ่นและจากสมาชิกชุมชน ตHองมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพชุมชน
อยMางตMอเนื่อง ที่สําคัญคือชุมชนไดHรับผลประโยชนAจากการดําเนินการอยMางยุติธรรมและทั่วถึง 
  คําสําคัญ: การพัฒนา ศักยภาพชุมชน การทMองเท่ียวเชิงเกษตรอยMางย่ังยืน  

                                                 
1สาขาวิชาเกษตรศาสตรA คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study community’s requirements for 
developing community potential in agro-tourism, 2) to study tourists’ behaviors  and 
demands for agro-tourism areas, 3) to develop community potentials for agro-tourism by 
encouraging community involvement, 4) to develop a training manual and a community 
tourism manual, and 5) to develop tourism network through community involvement. This 
study was the mixed methods research. The results of the study showed that most of 
farmers and farmers’ housewives in these two provinces needed more knowledge on food 
processing. Concerning tourists’ behaviors and demands, 400 Thai tourists were asked to 
answer the questionnaire. The study revealed a high level of interest on agro-tourism. They 
liked to gain experiences of visiting fruit orchards, participating in cooking and eating local 
foods of the communities, especially fruit juice and agricultural products. They also expected 
more traveling convenience as well as promotion via internet.  
 As for the implementation of trainings on making herbal beverages conducted at 
Sufficient Agricultural Learning Center or Tropical Flower Garden in Srisunthorn Sub-
province, Phuket, and making mushroom chili paste with shrimps at The New Theory 
Learning Center in Nonghong Sub-province in Chonburi, it was found that those attending 
the trainings were satisfied with the lecturer’s knowledge and the benefits they gained at 
the highest level. Moreover, the implementation of tourism service activities conducted in 
these two provinces to enhance community potentials in agro-tourism revealed that the 
tourists’ satisfaction was at the highest level in the aspects of appropriate venue, 
demonstration, lecturer’s explanation and the knowledge obtained. Training manual, 
community tourism manual and tourism network were developed by encouraging community 
involvement. The participants were satisfied with the training and tourism services activities 
at a high level. The results of this study indicated that community potential development for 
sustainable agro-tourism needs cooperation of both community leaders and members. 
Moreover, follow-up program and community potential development activities should be 
conducted continually and the benefits should be equally shared to the local people. The 
tourism network would promote development and the economic growth of the community to 
ensure sustainable agro-tourism. 
  Keywords: Development, Community potential, Sustainable agro-tourism 
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บทนํา 
 นโยบายการทMองเท่ียวในปtจจุบันไดHเนHน
เพ่ิมความหลากหลายของการทMองเท่ียวรูปแบบ
ตMางๆ ท้ังการทMองเท่ียวเชิงอนุรักษA การทMองเท่ียว
เพื่ อสุ ขภาพ รวมท้ั งการทMองเท่ียวเชิ งเกษตร                    
โดยสMงเสริมการพัฒนาแหลMงทMองเท่ียวแหMงใหมM 
และใหH ชุมชนเขHามามีสMวนรMวมในการจัดการ
ทMองเท่ียวมากขึ้น ท้ังในรูปแบบการจัดสหกรณA 
การทMองเท่ียวและการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนเป̀นแหลMง
ทMองเท่ียว ซึ่งประเทศไทยมีแหลMงทMองเท่ียว เชิงเกษตร
ท่ีหลากหลาย อาทิ สวนผลไมH สวนไมHดอกไมH
ประดับ สวนกลHวยไมH  ไรMอ งุMน  ไรMชา ไรMดอก
ทานตะวัน การเลี้ยงผึ้ง เป̀นตHน นอกจากน้ียังมี 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีนMาสนใจอีกมาก 
เชMน การทํานํ้าผึ้ง การผลิตเมล็ดทานตะวัน การทํา
นํ้ าตาลมะพรH า ว  การ ทําผลไมH กวน  เ ป̀นตHน 
นักทMองเท่ียวนอกจากจะไดHช่ืนชมสภาพทางกายภาพ
ของพื้นท่ีเกษตรกรรมซึ่งมีสภาพแวดลHอมเป̀นจุดดึงดูด
ท่ีนMาสนใจแลHว ยังไดHรับประสบการณAใหมMๆ ความรูH
ตMางๆ เทคโนโลยี และภูมิปtญญาของเกษตรกร 
หลMอหลอมเป̀นวิถีเกษตรซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวชนบทอันเป̀น
ศักยภาพท่ีโดดเดMน ทําใหHผูHคนตMางวัฒนธรรมหรือ 
ผูHท่ีตHองการพักผMอนในบรรยากาศหรือกิจกรรม             
ท่ีแปลกใหมM เดินทางเขHามาเย่ียมชมในพื้นท่ี  
 จากการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาและ
สMงเสริมแหลMงการเกษตรอินทรียAเพื่อการทMองเท่ียว
แบบย่ังยืน: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหมM จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดชลบุรี พบวMาบุคลากรในทHองถิ่นและ  
สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลMงทMองเท่ียวยังไมM
พรHอมและเหมาะสมเพียงพอในดHานการตHอนรับ
นักทMองเท่ียวโดยยังขาดทักษะในการเป̀นผูHบรรยาย
รายละเอียดของกิจกรรมและความเป̀นมาของ
แหลMงทMองเท่ียว รวมท้ังยังขาดการรวบรวมความรูH

ภูมิปtญญาและประวัติท่ีสําคัญของแหลMงการเกษตร
และของชุมชนทHองถิ่น (นาฏสุดา เชมนะสิริ, 2553) 
ซึ่งจากการวิจัยดังกลMาว ไดHแหลMงทMองเท่ียวท่ีพัฒนา
เป̀นศูนยAการเรียนรูHท่ีเป̀นท่ีสนใจของผูHมาเย่ียมชม
คือสวนไมHดอกไมHประดับท่ีอําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งเป̀นของนายสมชาย สกุลชิต ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต มีเนื้อท่ี 29 ไรM ปลูกเฮลิคโคเนีย 
ขิ งแดง  ดาหลา เอื้องหมายนา และไมHดอก                  
ไมHประดับพันธุAตMางๆ ใชHปุwยอินทรียAอยMางเดียวไมMใชH
ปุwยเคมี และท่ีอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีสวน
เกษตรทฤษฎีใหมMอําเภอพานทอง ของนายสมบัติ 
กาญจนา เป̀นแหลMงเกษตรทฤษฎีใหมMท่ีมีช่ือเสียง
ของอําเภอพานทอง มีการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานปลูกมะมMวง มะพรHาว ทํานา ปลูกไรMอHอย 
ไรMมัน และเลี้ยงปลา ในเนื้อท่ีจํานวน 17 ไรM และ          
ไดH ทําเกษตรทฤษฎี ใหมMจนประสบความสําเร็จ               
เป̀นแหลMงทดลองทําบัญชีครัวเรือน ตามเกษตร
ทฤษฎีใหมMเพื่อหาจุดคุHมทุน ชุมชนใหHความรMวมมือ
เป̀นอยMางดี ท้ังน้ี 2 จังหวัดน้ี มีนักทMองเท่ียวสนใจ
มาทMองเท่ียวเป̀นจํานวนมาก จึงจําเป̀นท่ีจะตHอง             
มีการทําวิจัยตMอยอด พัฒนาศักยภาพชุมชน              
เพื่อการทMองเท่ียวเชิงเกษตรอยMางย่ังยืน ตลอดจน
สรHางเครือขMายความรMวมมือและสรHางความเขHมแข็ง 
ใหHจัดการทMองเท่ียวเชิงเกษตรอยMางมีสMวนรMวมของ
ชุมชนไดHใน 2 จังหวัดน้ี 
 

วัตถุประสงคOของการวิจัย 
1. เพื่อสํารวจความตHองการของแหลMง

ทMองเท่ียวเชิงเกษตรในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อการทMองเท่ียวอยMางย่ังยืน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตHองการ
ของนักทMองเท่ียวตMอการทMองเท่ียวเชิงเกษตร 

3. เพื่ อ พัฒนาศักยภาพชุมชนใหH เกิด
การบูรณาการสําหรับแหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตร
อยMางย่ังยืน โดยเนHนใหHชุมชนมีสMวนรMวม 
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4. เพื่อพัฒนาคูMมือการฝzกอบรมและคูMมือ
การทMองเท่ียวในชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 

5. เพื่อสรHางเครือขMายแหลMงทMองเท่ียว          
เชิงเกษตรโดยการมีสMวนรMวมของชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ศึ กษาประชากร ใน ตํ าบลศ รี สุนทร  
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และตําบลหนองหงษA 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และนักทMองเท่ียว          
ท่ีเคยไปทMองเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. แหลMงขHอมูล 

 1.1 เอกสารตMางๆ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขHอง 
  1.2 ผลผลิตเกษตรท่ีสําคัญในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ตและชลบุรี 
  1.3 เกษตรกรและแมMบHานเกษตรกร
ในพื้นท่ี 
  1.4 นักทMองเท่ียวชาวไทย 
  1.5 ผูHนําทHองถิ่น 

2. ประชากรและการสุMมตัวอยMาง 
 2.1 ประชากร ไดHแกM 
 2.1.1  เกษตรกรและแมMบHาน
เกษตรกรในตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ตและตําบลหนองหงษA อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี 
 2.1.2 นักทMองเท่ียวชาวไทยท่ีเคย
มาทMองเท่ียวจังหวัดภูเก็ตป�ละ 1,700,000 คน 
(การทMองเท่ียวของกลุMมจังหวัดอันดามัน. ออนไลนA. 
2555) และนักทMองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยมาทMองเท่ียว
จังหวัดชลบุรีป�ละ 2,340,981 คน (Coconews. 
Online. 2555)  
  

 2.2 กลุMมตัวอยMาง 
 2.2.1 สุMมตัวอยMาง เกษตรกรและ
แมMบHานเกษตรกรในตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ตและตําบลหนองหงษA อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี โดยวิธี purposive sampling ผูHท่ีสนใจ
เขHารMวมกิจกรรมการพัฒนาแหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตร
และการพัฒนาผลิตภัณฑAชุมชน ตําบลละ 25 คน 
จัดอบรมเกษตรกรและแมMบHานเกษตรกรท่ีสนใจ 
ตําบลละ 20 คน และจัดทดลองจัดบริการ
นักทMองเท่ียวท่ีสนใจการทMองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลละ 
10 คน 
 2.2.2 สุMมตัวอยMางนักทMองเท่ียว
ชาวไทยท่ีเคยไปเท่ียวจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี โดยใชH
เกณฑAขนาดตัวอยMางของ Krejcy & Morgan และ          
สุMมตัวอยMางแบบ accidental sampling 400 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชHในการวิจัย 
3.1 แบบสอบถามนักทMองเท่ียว

เกี่ยวกับพฤติกรรมและความตHองการในการทMองเท่ียว
เชิงเกษตรเป̀นแบบสอบถามปลายป�ดและเติมคํา 
ในชMองวMางเป̀นบางขHอ 

3.2 แบบบันทึกขHอมูลภาคสนาม 
เป̀นแบบบันทึกท่ีผูHวิจัยใชHสําหรับการบันทึกขHอมูล 
ท่ีไดHจากการสังเกตตรงและการสัมภาษณAกลุMม
บุคคลในแตMละคร้ังของการเขHาศึกษาขHอมูลในพื้นท่ี 

3.3 แบบสัมภาษณAผูHนําทHองถิ่น
เกษตรกรและแมMบHานเกษตรกรเป̀นแบบสัมภาษณA
กึ่งโครงสรHางซึ่งมีประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับขHอมูล
ท่ัวไปของผูHตอบแบบสัมภาษณA ขHอมูลท่ัวไปของ
พื้นท่ีดHานผลผลิตเกษตรสินคHาเกษตร ความพรHอม
ของสถานท่ี ขHอมูลความรูHของเกษตรกรท่ีเกี่ยวกับ
การบริการนักทMองเท่ียว และขHอมูลความตHองการ
พัฒนาศักยภาพเพื่ อ ใหH เ ป̀นแหลM งทM อง เ ท่ียว             
เชิงเกษตร 

3.4 แบบประเมินผลการจัดการอบรม 
เป̀นแบบสอบถามมาตราสMวนประมาณคMา (Rating 
scale) 5 ระดับ 
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 3.5 แบบประเมินการปฏิบัติทดลอง
บริการนักทMองเท่ียว 
 เ ค ร่ื อ ง มื อก า ร วิ จั ย ดั ง ท่ี ก ลM า ว ม า น้ี              
เ ป̀น เค ร่ืองมือวิจั ย ท่ี พัฒนามาจากงานวิจั ย
พัฒนาการทMองเท่ียวเชิงเกษตร 3 เร่ือง (นาฏสุดา 
เชมนะสิริ, 2550, 2553 และ 2555) แลHวใหHผูHเช่ียวชาญ 
ดHานการทMองเท่ียวและดHานการวิจัย ตรวจความถูกตHอง
สมบูรณAอีกคร้ัง 
 4. การเก็บรวบรวมขHอมูล 
 4.1 ศึกษาคHนควHาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขHอง 
  4.2 ศึกษาสํารวจพื้นท่ีท่ีเป̀นแหลMง
ทMองเท่ียวเชิงเกษตรและบริเวณโดยรอบ รวมท้ัง
สMวนท่ีเป̀นเครือขMายในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี           
โดยผูHวิจัยไปศึกษาและเก็บขHอมูลดHวยตนเองโดยใชH
การสัง เกตตรง (Direct observation) และ                  
การสัมภาษณAกลุMมบุคคลท่ีเกี่ยวขHอง (Focus group 
interview) 

4.3 สัมภาษณAและสนทนากลุMมผูHนํา
ทHองถิ่นเกษตรกรและแมMบHานเกษตรกรเกี่ยวกับ
ศักยภาพของชุมชนในการรองรับการพัฒนาเป̀น
แหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตรและความตHองการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเท่ียวในเร่ืองตMางๆ 
         4.4 สอบถามนักทMองเท่ียวชาวไทยท่ี
เคยไป เ ท่ี ยวจั งห วัด ภู เก็ ตและชล บุ รี โดยใชH
แบบสอบถาม 
 4.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนโดยจัดการ 
จัดทําคูMมือการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนและ  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยMางมีสMวนรMวมในการพัฒนา
ผลผลิตเกษตรเพื่อรองรับการรับนักทMองเท่ียว 
 4.6 ทดลองจัดบริการนักทMองเท่ียว 
 4.7 ประ ชุมระดมความคิดจาก
ผูH เ ช่ียวชาญเกษตรกรและแมMบHาน เกษตรกร
ผูHเขHารMวมโครงการเพื่อจัดทําคูMมือการทMองเท่ียว
ชุมชนท่ีสมบูรณAและจัดทําเครือขMายแหลMงทMองเท่ียว 
เชิงเกษตร 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปเป̀นประเด็นไดHดังตMอไปน้ี 

1. ความตHองการของแหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตร
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเท่ียว  
เชิงเกษตร 

1.1 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาจากเอกสารและ           
จากการสัมภาษณA ผูHนําหมูMบHาน เกษตรกรและ
แมMบHานเกษตรกร 25 คน พบวMาในตําบลศรีสุนทร
ตHองการใหHเพ่ิมดวงไฟ ตามตรอก และซอยเพื่อใหHมี
แส งสวM า ง เพื่ อความปลอด ภั ยมากขึ้ นและ                       
มีความตHองการความรูHดHานการแปรรูปผลผลิต
เกษตรในชุมชน เพื่ อเ พ่ิมผลิตภัณฑAในชุมชน               
ใหHมีรายไดHเสริมมากขึ้น 

1.2 ตําบลหนองหงษA จากการศึกษา
จ า ก เ อ ก ส า ร แ ล ะ  จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณA              
ผูH นําหมูMบHาน เกษตรกร และแมMบHานเกษตรกร               
25 คน พบวMา ตําบลหนองหงษA มีความเจริญ          
ดHานสิ่งกMอสรHาง ถนนหนทาง และมีสาธารณูปโภค
ในสภาพใชHการไดHและท่ัวถึง ยังขาดแตMไฟฟ�าทาง
สาธารณะตามแหลM ง ชุมชนอีก เ ป̀นบางแหM ง               
มีการจัดต้ังกลุMมตMางๆ อยูMเป̀นจํานวนมาก เชMน 
กลุMมแมMบHาน กลุMมเกษตรกร กลุMมอาชีพตMางๆ อาทิ 
กลุMมเพาะเห็ด กลุMมนํ้ายาลHางจาน กลุMมปุwยนํ้าหมัก
ชีวภาพ จึงทําใหHเกิดผลิตภัณฑAท่ีเกิดจากความรูH 
ภูมิปtญญาของชาวบHานหลายอยMางมีความตHองการ
ท่ีจะแปรรูปผลิตภัณฑAเกษตรในทHองถิ่น  

2. การศึกษาพฤติกรรมและความตHองการ
ของนักทMองเท่ียวตMอการทMองเท่ียวเชิงเกษตร 
 จากการสอบถามนักทMองเท่ียวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความตHองการการทMองเ ท่ียว               
เชิงเกษตร โดยถามนักทMองเท่ียว 400 คน ท่ีเคยมา
เท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี ปรากฏผลวMา
ผูHตอบแบบสอบถามเป̀นเพศชาย และเพศหญิง 
เกือบเทMากัน คือ รHอยละ 52.00 และ 48.00           
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สMวนใหญM มีอายุอยูMในชMวง 21-30 ป� รHอยละ 43.75  
สมรสแลHว รHอยละ 40.50 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รHอยละ 45.25 มีอาชีพเป̀นพนักงาน/
ลูกจHางบริษัท รHอยละ 32.00 มาเท่ียวจังหวัดภูเก็ต
เป̀นคร้ังแรก รHอยละ 36.25 เดินทางมาภูเก็ต          
โดยรถยนตA รHอยละ 47.50 ท้ังน้ีมาเท่ียวจังหวัด
ชลบุรี 5 คร้ังแลHว รHอยละ 36.00 เดินทางมา
จั ง ห วั ด ชล บุ รี โ ด ย รถ ยนตA  รH อ ยล ะ  7 4 . 5 0 
นักทMองเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดชลบุรี มีความตHองการในระดับมากในเร่ือง
ตMอไปน้ี ตHองการเท่ียวในแหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตร 
ตHองการเ ย่ียมชมแหลMงทMองเ ท่ียวการเกษตร             
ในจังหวัดภูเก็ต ตHองการเย่ียมชมแหลMงทMองเท่ียว
การเกษตรในจังหวัดชลบุรี คิดวMาจังหวัดชลบุรีมี
แหลMงทMองเท่ียวอื่นๆ ท่ีตHองการเย่ียมชม รวมท้ังคิด
วMาจังหวัดภูเก็ตมีแหลMงทMองเท่ียวอื่นๆ ท่ีตHองการ

เย่ียมชม เชMนเดียวกัน ตามลําดับ ( X = 3.69, 
3.69, 3.70, 3.95 และ 3.92 ตามลําดับ) 
นักทMองเท่ียวมีความตHองการเย่ียมชมสวนผลไมH 
มากท่ีสุด ซึ่ ง เป̀นความตHองการในระดับมาก               

( X = 3.94) ในการเ ย่ียมชมแหลMงทMองเ ท่ียว
การเกษตร นักทMองเท่ียวมีความตHองการใหHมี
กิจกรรมในระดับมากท้ังหมด ซึ่งท่ีมีคMาคะแนน
เ ฉ ลี่ ย ม า ก ท่ี สุ ด คื อ ก า ร ทํ า อ า ห า ร ห รื อ                  
การรับประทานอาหารท่ีเป̀นผลผลิตของแหลMง

เกษตร ( X = 4.00) ของท่ีระลึกหรือสินคHาในแหลMง

ทMองเท่ียวท่ีนักทMองเท่ียวตHองการซื้อในระดับมาก 

คือนํ้าผลไมH ( X =3.94) ผลไมHในแหลMงเกษตร 

( X = 3.92) และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ในทHองถิ่น 

( X = 3.85) ตามลําดับ สMวนความคาดหวังและ

ความตHองการในสิ่งตMางๆ ในการทMองเท่ียวในแหลMง
เกษตรในทHองถิ่น นักทMองเท่ียวตHองการในระดับ
มากทุกเร่ือง เร่ืองท่ีมีคMาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

ความสะดวกในการเดินทาง ( X = 4.43 ) สําหรับ

การประชาสัมพันธAการทMองเท่ียวท่ีนักทMองเท่ียว

ตHองการมากน้ันคืออินเตอรAเน็ตซึ่งอยูMในระดับมาก 

( X = 4.14 ) 
3. การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหHเกิด

การบูรณาการสําหรับแหลMงทMองเท่ียวเชิงเกษตร 
โดยเนHนใหHชุมชนมีสMวนรMวม 
 3.1 จากการสัมภาษณAและสนทนา
กลุMมกับผูH นํ าหมูMบHาน เกษตรกร และแมMบHาน
เกษตรกร ในตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต พบวMาแหลMงเกษตร ศูนยAไมHดอกไมHประดับ
เป̀นศูนยAการเรียนรูHในชุมชน มีพันธุAไมHดอกหลาย
ชนิดอาทิ ดาหลา เฮลิโคเนียพันธุAตMางๆ อัญชัน 
เอื้องหมายนา สHมแขก และท้ังน้ีจากการสํารวจ
พฤติกรรมและความตHองการของนักทMองเท่ียว 
พบวMาตHองการซื้อสินคHาชุมชนประเภทนํ้าผลไมHใน
ร ะ ดั บม า ก ดH ว ย  ผูH วิ จั ย จึ ง ไ ดH จั ด ก า รอ บร ม                 
เชิงปฏิบัติการ เ ร่ืองการทํานํ้าสมุนไพร ไดHแกM             
นํ้าดอกสHมแขกอัญชัน นํ้าดอกดาหลา และนํ้าดอก
อัญชัน โดยเชิญวิทยากรจากกลุMมแมMบHานเกษตรกร
บางหวานพัฒนา หมูM 5 ตําบลกมลา อําเภอกระทูH 
จังหวัดภูเก็ต ช่ือ นางลัดดา คาวิจิตร ซึ่งเป̀น
ประธานกลุMมผูHมีความชํานาญในการแปรรูปสHม
แขกไดHสินคHาชุมชนหลายชนิด รวมท้ังการทํานํ้าสHม
แขกจําหนMายเพื่อเสริมรายไดHใหHชุมชน การอบรม
จั ด ขึ้ น ท่ี ศู น ยA เ รี ย น รูH ก า ร เ ก ษ ต ร พ อ เ พี ย ง                
(ศูนยAเครือขMาย) กิจกรรมการปลูกไมHดอกไมH
ประดับ มีผูH เขHารับการอบรม 20 คน หลังจาก            
การอบรม ไดHมีการประเมินผลการฝzกอบรม ซึ่ง
โดยภาพรวมแลHวผูH เขHารับการอบรมมีความพึง
พอใจในการจัดการอบรมมากท่ีสุดซึ่งเป̀นระดับ
มากท่ีสุดในประเด็นความรูHความสามารถของ
วิทยากร จากน้ันไดHทดลองบริการนักทMองเท่ียวท่ี
ศูนยAเรียนรูHเกษตรพอเพียง หรือศูนยAเรียนรูHไมH
ดอกไมHประดับเมืองรHอน โดยมีนักทMองเท่ียว 10 คน 
และประเมินผลการเขHาเย่ียมชม พบวMา ผูHเขHาเย่ียม
ชมมีความพึงพอใจในความเหมาะสมและความ

พรHอมของสถานท่ีในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50)  
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 3.2 จากการสัมภาษณAและสนทนา
กลุMมกับผูH นํ าหมูMบHาน เกษตรกร และแมMบHาน
เกษตรกร ในตําบลหนองหงษA อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี พบวMาศักยภาพของแหลMงเกษตร 
ศูนยAการเ รียน รูH เกษตรทฤษฎี ใหมM  มีการทํา
การเกษตรแบบผสมผสานปลูกมะมMวง มะพรHาว 
ขHาวโพดหวาน ทํานา ปลูกไรMอHอย ไรM มัน และ    
เลี้ยงปลา ประกอบกับจากการสอบถามนักทMองเท่ียว 
พบวMาตHองการบริโภคอาหารท่ีทําจากผลผลิต
เกษตรในทHองถิ่น และตHองการซื้อผลิตภัณฑA    
แปรรูปเกษตรในทHองถิ่น ผูHวิจัยจึงไดHจัดการอบรม          
เชิงปฏิบัติการ เร่ืองการทํานํ้าพริกเผาเห็ดสูตรกุHง 
โดยมีนางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม ซึ่ ง เป̀น
วิทยากรการอบรม จากคณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยา ลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผูH เ ขH า รับ              
การอบรม 20 คน หลังจากการอบรม ไดHมี             
การประเมินผลการฝzกอบรม ซึ่งมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุดในประเด็นความคุHมคMาท่ีไดH รับ 

( X = 4.75) จากน้ันไดHทดลองบริการนักทMองเท่ียว
ท่ีศูนยAการเรียนรูHเกษตรทฤษฎีใหมM โดยมีนักทMองเท่ียว 
10 คน หลังจากน้ันไดHประเมินผลการเขHาเย่ียมชม 
พบวMา ผูHเขHาเย่ียมชมมีความพึงพอใจการสาธิต/

อธิบายของวิทยากร ( X = 4.60) และความรูHท่ี

ไดHรับจากแหลMงทMองเท่ียว ( X = 4.60) ในระดับ

มากท่ีสุดเทMาๆ กัน 
4. การพัฒนาคูMมือการอบรมพัฒนา

ศักยภาพชุมชนและคูMมือการทMองเท่ียวในชุมชน  
 จากการประชุมระดมความคิดจาก
ผูH เช่ียวชาญ ผูH นําชุมชน ตัวแทนเกษตรกรและ
แมMบHานเกษตรกร ท้ังท่ีตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต และท่ีตําบลหนองหงษA อําเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อสรุปผลการวิจัยและ
พิจารณาคูMมือการฝzกอบรมในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่ีรMางไวH สรุปผลท่ีตําบลศรีสุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ตพบวMาการพัฒนาศักยภาพ

ชุม ชน เพื่ อ ก ารทM อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง เก ษตร ท่ี มุM ง สูM                
ความย่ังยืนตMอไปน้ัน ควรพัฒนาไปพรHอมกับ           
ความเป̀นอยูMท่ีดีขึ้นของคนในชุมชน นํารายไดHเสริม
มาสูMสมาชิกในชุมชน โดยการเพ่ิมประเภทของ
ผลิตภัณฑAชุมชน และจําหนMายไดH สMวนท่ีตําบล
หนองหงษA อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สรุปไดH
วMา การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเท่ียว 
เชิงเกษตรท่ีมุMงสูMความย่ังยืนตMอไปน้ัน ควรพัฒนาไป
พรHอมกับความพอเพียง คนในชุมชนมีความเป̀นอยูM
ท่ีดี มีความสามัคคี และมีการพัฒนาทHองถิ่นอยMาง
มีสMวนรMวม สมาชิกในชุมชนมีรายไดHเสริมจาก
ผลิตภัณฑAเกษตรท่ีเป̀นผลิตภัณฑAหลักในทHองถิ่น 
จากน้ันรMวมพิจารณา (รMาง)คูMมือการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและคูMมือการทMองเท่ียวในชุมชน 
สรุปไดHวMา คูMมือพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบไป
ดHวยขั้นตอน 5 หัวขHอ ไดHแกM  

1. การสํารวจความตHองการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน (แบบสํารวจ)  

2. การพัฒนา/ปรับปรุงตามท่ีระบุใน
ความตHองการ และจากการสํารวจอื่นๆ ประกอบ 
เชMนสํารวจความตHองการของนักทMองเท่ียวเป̀นตHน  

3. การอบรมใหHความรูHตามความตHองการ 
(เนื้อหาท่ีอบรม)  

4. การทดลองจัดทMองเท่ียวและประเมินผล
การเย่ียมชม  

5. การจัดประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อติดตาม
ประเมินผลสําหรับคูMมือการทMองเ ท่ียวชุมชน 
ประกอบไปดHวย 6 หัวขHอ ไดHแกM  

5.1 ขHอมูลหรือประวัติชุมชน   
5.2 แหลMงทMองเท่ียวในชุมชนและท่ี

ใกลHเคียง   
5.3 กิจกรรมในแหลMงทMองเท่ียว  
5.4 ผลิตภัณฑAในชุมชน   
5.5 การเดินทางมาแหลMงทMองเท่ียว  

 6. ขHอมูลการติดตMอ 
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 5. การสรHางเครือขMายแหลMงทMองเท่ียว         
เชิงเกษตรโดยการมีสMวนรMวมของชุมชน ศูนยAเรียนรูH
เกษตรพอเพียง ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จั งห วัด ภู เก็ ต  ไดH เค รือขM าย เ ป̀นกลุMมแมMบH าน
เกษตรกรบางหวานพัฒนา ซึ่งเป̀นกลุMมวิสาหกิจ
ชุมชน ของตําบลกมลา อําเภอกระทูH จังหวัดภูเก็ต 
มีนางลัดดา คาวิจิตร วิทยากรอบรมการทํา              
นํ้าสมุนไพรเป̀นประธานกลุMม  และมีความรูH             
ความชํานาญในการทํานํ้าสมุนไพรและไดHผลิตเป̀น
ผลิตภัณฑAชุมชนออกจําหนMาย จนเป̀นท่ีนิยมแลHว 
รวมท้ังติดตMอไดHไมMยากเนื่องจากอยูMในจังหวัดภูเก็ต
เชMนเดียวกัน ท้ังน้ีจะเป̀นเครือขMายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑAชุมชน นํ้าสมุนไพร ท่ีทางตําบลศรีสุนทร
จะจัดต้ังกลุMมวิสาหกิจชุมชนนํ้าสมุนไพรขึ้นมาใหมM 
สําหรับท่ีตําบลหนองหงษA อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ศูนยAการเรียนรูHเกษตรทฤษฎใีหมMน้ันไดHนางพวงทอง 
วัฒนธัญญกรรม วิทยากรท่ีอบรมการทํานํ้าพริกเผา
เห็ดสูตรกุHง เป̀นเครือขMายในการแปรรูปผลิตภัณฑAเกษตร 
เนื่องจากมีความรูHความสามารถในการแปรรูป
ผลิตภัณฑAเกษตรไดHหลายอยMาง และท่ีคณะเกษตร
และชีวภาพ มีการบริการใหHชุมชนซึ่งเป̀นภารกิจ
หน่ึงของคณะอยูMแลHว รวมท้ังจังหวัดชลบุรีอยูMไมM
ไกลจากกรุงเทพฯ ท้ังน้ีทางตําบลหนองหงษAจะไดH
ขอคําแนะนําในการทํานํ้าพริกตMางๆ ท่ีทางตําบลจะ
ไดHจัดต้ังกลุMมวิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกในโอกาสตMอไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ         

ความตHองการของนักทMองเท่ียวในการทMองเท่ียว 
เชิงเกษตรน้ัน พบวMานักทMองเท่ียวตHองการเย่ียมชม
สวนผลไมH สวนไมHดอกไมHประดับ แหลMงปลูกพืชไรM
แหลMงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฟารAมประมง 
ฟารAมเลี้ยงสัตวA ฟารAมเพาะเห็ด และแหลMงจักสาน
ในระดับมาก แตMเป̀นท่ีนMาสังเกตวMา ตHองการเย่ียม
ชมแปลงนาในระดับปานกลางอยูMแหMงเดียว ซึ่ง
อาจจะเป̀นเพราะวMาแปลงนาโดยท่ัวไป ไมMมีจุดเดMน

ท่ีนMาสนใจ หรือไมMมีกิจกรรมใหHนักทMองเท่ียวไดHมี
สMวนรMวม นอกจากน้ีในการเย่ียมชมแหลMงทMองเท่ียว
เ ชิ ง เกษตร  นักทM อง เ ท่ียวตH องการกิ จกรรม               
การทําอาหารหรือรับประทานอาหารท่ีเป̀นผลผลิต
ของแหลMงเกษตรในระดับมาก และมีคMาคะแนน

เฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.00) ซึ่งสะทHอนใหHเห็นวMา 
การจัดการทMองเท่ียวเชิงเกษตรน้ันการจัดเตรียม
อาหารทHองถิ่นท่ีปรุงจากผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวใน
ทHองถิ่น จะเป̀นสิ่งดึงดูดนักทMองเท่ียวไดHอีกทางหน่ึง 
สําหรับความคาดหวังของนักทMองเท่ียวในการทMองเท่ียว
ในแหลMงเกษตรน้ัน ความสะดวกในการเดินทางเป̀น
ความคาดหวังเป̀นอันดับแรก รองลงมาคือ การบริการ
หHองนํ้า และความสวยงาม ซึ่งสอดคลHองกับ Collier 
and Harraway (อHางถึงใน ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2544: 41) 
ท่ี มี ค ว า ม เ ห็นวM า  ก า รทM อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี จ ะบรร ลุ
วัตถุประสงคA ไ ดH น้ั นแหลM งทM องเท่ียวจะตH องมี
องคAประกอบสําคัญ 3 ประการ หรือ 3As ซึ่งไดHแกM  
สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวก 
(Amenities) และการเขHาถึ งแหลMงทMองเ ท่ียว 
(Accessibility) นอกจากน้ีจากผลการวิจัยคร้ังน้ี
พบวMา ในการประชาสัมพันธA น้ัน นักทMองเท่ียว
ตHองการรับขMาวสารจากอินเตอรAเน็ตในระดับมาก

และมีคMาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4.14) ซึ่ง
อาจจะกลMาวไดHวMาในปtจจุบันประชาชนมีความสามารถ 
ใชH เทคโนโลยีสารสนเทศกันมาก นอกจากน้ี
ชMองทางขMาวสารทางโทรทัศนAก็เป̀นความตHองการ
ในระดับมากอีกเชMนกัน ซึ่งอาจจะเป̀นเพราะ              
ทุกครัวเรือนมีเคร่ืองรับโทรทัศนA และชมโทรทัศนA
กันทุกวัน 
 จากการประชุมระดมความคิดจากผูHเช่ียวชาญ 
ผูHนําชุมชน ตัวแทนเกษตรกรและแมMบHานเกษตรกร 
ท้ัง 2 แหMง ใหHความสําคัญในเร่ืองความย่ังยืน
ตMางกัน โดยท่ีตําบลศรีสุนทรใหHความสําคัญกับ 
การมีรายไดHเสริม ซึ่งอาจจะเป̀นเพราะวMาชุมชน
แหMง น้ีอยูM ใกลHแหลMงทMองเ ท่ียวของจั งหวัด ท่ีมี
นักทMองเท่ียวมาเท่ียวมาก และมีการจําหนMายสินคHา
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ชุมชนไดHมาก จนเป̀นธุรกิจ เชMนการสMงไมHตัดดอก
ขายใหHโรงแรมตMางๆ การขายนํ้าพริกสําเร็จ เชMน
นํ้าพริกกุHงเสียบบรรจุกลMอง เป̀นตHน สMวนท่ีตําบล
หนองหงสAใหHความสําคัญกับการอยูMอยMางพอเพียง
ดHวยความรักความสามัคคี แตMก็มุMงหวังรายไดHเสริม
จากผลิตภัณฑAเกษตรในทHองถิ่น อาจจะเป̀นเพราะ
เป̀นชุมชนท่ีหMางไกลจากแหลMงทMองเท่ียวของจังหวัด 
และมีความเป̀นชนบทมากกวMา  
 มีประเด็นท่ีเป̀นขHอสังเกตวMาการพัฒนา
ศัก ยภา พ ชุม ชน ท้ั ง ส อง จั ง ห วั ด น้ี  มี ผูH นํ า ใน                     
การประสานงานและดําเนินการ เป̀นประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และ เป̀นครูภูมิปtญญาไทย
ดHานเกษตรกรรม เป̀นเกษตรกรบัญชีครัวเรือน
ดีเดMนท่ีเป̀นท่ีนับถือของชาวบHานและคนท่ัวไป ซึ่ง
เป̀นท้ังผูHนําอยMางเป̀นทางการและไมMเป̀นทางการทํา
ใหHดําเนินกิจกรรมตMางๆ ไดHอยMางดี สมาชิกชุมชนใหH
ความรMวมมืออยMางกวHางขวาง และรMวมกันพัฒนา
เพื่อความเจริญของชุมชนทHองถิ่นอยMางแทHจริง 
 ดังน้ันโดยภาพรวมแลHวในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อการทMองเท่ียวเชิงเกษตรอยMางย่ังยืน 
ตHองไดHรับความรMวมมือจากผูHนําทHองถิ่น ท้ังท่ีเป̀น
ทางการและไมMเป̀นทางการ รวมท้ังไดHรับความรMวมมือ 
จากสมาชิกชุมชน ตลอดจนมีการติดตามและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในดHานตMางๆ อยMางตMอเนื่อง 
รวมท้ังชุมชนไดHรับผลประโยชนAจากการดําเนินการ
อยMางยุ ติธรรมและท่ัวถึง ซึ่ งสอดคลHองกับรํา
ไพพรรณ แกHวสุริยะ (2544: 118-119) นอกจากน้ี
เครือขMายการทMองเท่ียวเชิงเกษตรมีความสําคัญ              
ในการพัฒนาความรูH การแลกเปลี่ยนเรียนรูHและ
เสริมสรHางความสามัคคใีนชุมชนและสังคม 
 

ขUอเสนอแนะการวิจัย 
  ขUอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ควรสMงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑA
ชุมชนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะท่ีเป̀นผลิตภัณฑAเกษตร 
พรHอมท้ังพัฒนาเครือขMายความรMวมมือกับชุมชนอื่นๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูHและสMงเสริมความสามัคคี

 2. ควรมีการอบรมการทําอาหารทHองถิ่น
โดยใชHผลิตภัณฑAเกษตรในทHองถิ่นเพื่อเป̀นการอนุรักษA
อาหารพื้นบHานและใหHเยาวชนรุMนหลังเห็นคุณคMา 
รวมท้ังมีความผูกพันในทHองถิ่น 
 3. ควรใหHความสําคัญกับการบริการ 
ดHานหHองนํ้าในแหลMงทMองเท่ียว โดยการสรHางใหมM
หรือซMอมแซมใหHใชHไดHเพียงพอ 
 4. ควรอบรมใหHความรูHแกMสมาชิกชุมชน 
ในเร่ืองการตHอนรับนักทMองเท่ียวอยMางมีไมตรีจิต 
รวมท้ังใหHความรูHเกี่ยวกับประวัติความเป̀นมาของ
ทHองถิ่น  

5. ควรใหHความรูHดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกMสมาชิกชุมชน เนื่องจากเป̀นชMองทางสําคัญใน
การประชาสัมพันธA 
 6. ควรจะมีการนําคูMมือการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ไปใชHในชุมชนอื่นๆ และปรับปรุงเพื่อเผยแพรM
ใหHใชHพัฒนาศักยภาพไดHกวHางขวางขึ้น 

  ขUอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรทําการวิจัยพัฒนาศักยภาพชุมชน
อยMางตMอเนื่องเพื่อใหHสอดคลHองกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ท้ังน้ีเพื่อพัฒนาสังคม และทHองถิ่นใหH
พ่ึงตนเองไดH 
 2 .  ควรทํ าวิ จั ยสM ง เส ริ มและ พั ฒนา
ผลิ ต ภั ณฑA ชุ มชน เพื่ อ ใหH ไดH คุ ณภาพดี ย่ิ ง ขึ้ น
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