
 
 

 
 

ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่ต่อ                        

การท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

        อธิจิตตรา จนักิง่ทอง* 

                     ดร.โสภณ  แยม้กลิน่**   

 

บทคดัย่อ 

         การศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร เกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง 204 คน ในเขตกรงุเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า

เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่ เ ป็นอิสระต่อกัน 

(Independent-Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

และ ค่าสถติิ Eta สาํหรับวัดขนาดของความสมัพันธ ์

         ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ  

20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท 

และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  ผลการวิจัยในด้านปัจจัยด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวการเกษตร ส่วนใหญ่เลือกทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้ นเองตาม

ธรรมชาติ (ทิวทศัน์ ภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ) ด้านปัจจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 

แบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 1) วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต ส่วนใหญ่เลือก

เดินทางเพราะสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกจิกรรมการเกษตรต่าง ๆ อยากเรียนรู้ วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพเกษตรกร 2) สื่อที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่รับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เนต็ และ3) ประเภทผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ เลือกเดินทางกับ

ครอบครัว ญาติและเพ่ือน ส่วนปัจจัยด้านการบริการการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ต้องการให้แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พัก และทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับที่ดีมากหรือมีทศันคติในเชิงบวก 

 

 

* นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาหลัก  
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         ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในด้านระดับการศึกษา 

และรายได้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนผลของการทดสอบความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกบัทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 

ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบว่าส่วนใหญ่มีความสมัพันธใ์นระดับตํ่า 

 

1. บทนาํ 

         การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สาํคัญสาขาหน่ึง ซ่ึงทาํรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า

มหาศาล ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสงูขึ้นเร่ือยจะเหน็จากการเพ่ิมขึ้นของ

รายได้ จาก 323.5 พันล้านบาท ในปี2545 เป็น 547.8 พันล้านบาทและ592.8 พันล้านบาท ใน

ปี 2550 และ2553 ตามลาํดับ(สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) นอกจากน้ียังส่งผลให้ธุรกจิการ

ผลิตสินค้า และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องขยายตัว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร การผลิตและการขายของที่ระลึก การ

คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ธุรกิจต่างๆดังกล่าวยังคงได้รับความนิยม และมีการแข่งขันสูงซ่ึง

ก่อให้เกดิการจ้างงานและยังเป็นกลไกที่สาํคัญ ในการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภมิูภาค 

  ในปัจจุบันแนวโน้นทางการท่องเที่ยวมีรูปแบบที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน

(Sustainable Tourism) คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกดิความน่าสนใจ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และการคงไว้ซ่ึง

คุณค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทนอย่างยืนยาว 

และการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวสบืเน่ืองต่อไปอย่างยาวนาน   

  แนวคิดที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบเชิงเกษตร ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รูปแบบหน่ึง มาจากพ้ืนฐานของประเทศ ทั่วทุกภมิูภาคมีสวนพืชดอก พืชผล และแหล่งปศุสัตว์ 

สถานที่เหล่าน้ีมีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่นๆ จึงเป็นที่มาของ

กจิกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นในอีกลักษณะหน่ึง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่

เดิมได้เร่ิมจากการเคยแวะเย่ียมชมสวนเกษตรของคนรู้จัก ได้รับรู้ ได้เหน็การเพาะปลูก การดูแล

เอาใจใส่ การเกบ็เกี่ยว เม่ือนาํมาพิจารณาจึงพบว่าเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กบัการทาํ

อาชีพเกษตรกรรมได้ จึงได้มีการพัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้าน  

การเรียนรู้ วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดาํเนิน

กจิกรรมให้เกดิการเรียนรู้ ด้านการเกษตรและวิถีการดาํรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการ

นาํเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิการเรียนรู้มาทาํให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกดิรายได้ต่อชุมชน และตัว

เกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  
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  เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีความ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้ น และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ สามารถมอบประสบการณ์

ทางการท่องเที่ยวที่ คุ้มค่าแก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากน้ียังเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และ

หน่วยงานท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดที่มีการรวมกลุ่มกบัเจ้าของสวนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัอาชีพ

เกษตรกรรมมากย่ิงขึ้น  

         จากรายงานขั้นสุดท้ายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในหัวข้อโครงการศึกษา

สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย ทาํให้มองเห็น

โอกาสการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เน่ืองจากกระแสการท่องเที่ยวของโลก มี

แนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม

เร่ิมให้ความสาํคัญกบักจิกรรมที่ไม่ทาํลายธรรมชาติ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวจึงมีการ

พัฒนาขึ้ นมาเป็นการบริหารจัดการ และการเพ่ิมคุณค่าของการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวไม่

เพียงแค่เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้พัฒนามาเป็นการหาความรู้  การท้าทายศักยภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และจากการวิจัยการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรถึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่นักท่องเที่ยวเลือกทาํคิดเป็นร้อยละ 12 จากกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ ถึงแม้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่กไ็ม่ยากที่จะ

พัฒนาและส่งเสริมธุรกจิการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยให้เป็นน่าสนใจ  

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือต้องการให้ผลของการวิจัยเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการทราบทัศนคติของ

ประชาชนทาํให้สามารถสร้างและปรับเปล่ียนทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และที่

ตัดสนิใจเลือกสาํรวจทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบทความในการวิจัย

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า “กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพาํนักในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆทั่ว

ประเทศ” 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ทศันคติของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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3. สมมติฐานของการวิจยั 

 3.1 ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั จะมี

ทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างกนั 

 3.2 ปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 4.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกจิการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

อนาคต 

 4.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือในการโฆษณา

ประชาสมัพันธท์ี่เหมาะสมกบัความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 4.3 การทราบถงึทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกจิท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถดึงดูดใจ

ให้ประชาชนหันมาสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น 

 4.4 เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ นาํผลการศึกษาไปใช้อ้างองิและต่อ

ยอดผลการวิจัยต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

  ขอบเขตด้านประชากร คือ ทาํการสาํรวจเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

รายช่ือตามทะเบียนราษฎรเท่าน้ัน 

  ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีประเดน็เน้ือหาเกี่ยวกับลักษณะทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

จะสะท้อนถงึทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย การเกบ็ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จนถึงขั้นตอนการประมวลผล

ข้อมูล ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ  2 เดือน คือ ตั้ง 1มีนาคม ถงึ 19 เมษายน พ.ศ.2558  
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่เป็นคาํถามชนิดปลายปิด 

(Close-ended Questionnaires) โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังน้ี 

  ตอนที่ 1 คาํถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง จาํนวน 6 ข้อคาํถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

  ตอนที่ 2 คาํถามเกี่ยวกบัปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จาํนวน 5 ข้อ

คาํถาม ดังน้ี 

  1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร 

  2. ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

  3. เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด 

  4. ประเภทผู้ร่วมเดินทาง 

  5. ด้านการบริการทางการทอ่งเที่ยว 

  ตอนที่ 3 คาํถามเกี่ยวกับทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

คือ ความรู้หรือความเข้าใจ ความรู้ สึก และพฤติกรรม จาํนวน 10 ข้อคาํถาม ใช้ระดับการวัด

ข้อมูลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักของ Likert โดยมีการกาํหนดการให้ช่วง

คะแนน ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.80   หมายถงึ   เชิงลบอย่างมาก 

  คะแนนเฉล่ีย   1.81 – 2.60   หมายถงึ   เชิงลบ 

  คะแนนเฉล่ีย   2.61 – 3.40   หมายถงึ   เป็นกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย   3.41 – 4.20   หมายถงึ   เชิงบวก 

  คะแนนเฉล่ีย   4.21 – 5.00   หมายถงึ   เชิงบวกอย่างมาก 

 

7. ผลการศึกษา 

  การศึกษาพบว่าตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  20-30 

ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง

เอกชน/พนักงานบริษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

  การศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่เลือก

ทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทรัพยากรที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว

มากที่สดุ ส่วนใหญ่เลือกเดินทางเพราะสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกจิกรรมการเกษตร

ต่างๆ อยากเรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร สื่อที่ใช้ในการรับข้อมูล

ข่าวสาร ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เนต็ ประเภทผู้ร่วมเดินทาง โดยส่วนใหญ่

เลือกเดินทางกับครอบครัว ญาติและเพ่ือน และด้านการบริการการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่

ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พัก 
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  การศึกษาทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากหรือมีทัศนคติในเชิงบวก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 

4.764 

  การศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง

กนั ส่วนใหญ่จะมีทศันคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกนั ยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษา 

และรายได้ที่แตกต่างกนั 

  การศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อ

ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกเว้นวัตถุประสงค์การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตต่อด้านความรู้สึก สื่อที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารต่อด้านความรู้

ความเข้าใจและด้านความรู้ สึก การบริการที่ต้องการให้มีในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อด้าน

พฤติกรรม  และประเภทผู้ร่วมเดินทางไม่มีความสมัพันธก์บัทศันคติในด้านใดๆทั้งสิ้น 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

  งานวิจัยเร่ือง ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพฯ กับทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร  

  ผลการวิจัยพบว่าประชาชนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  20-

30 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง

เอกชน/พนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

  ผลการวิจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกับ

สิ่งดึงดูดใจที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ  ส่วนใหญ่

เลือกสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการเกษตรต่างๆ อยากเรียนรู้ วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นวัตถุประสงค์หลักที่จะตัดสนิใจเดินทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต ส่วนใหญ่สื่อที่ใช้ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารคืออินเตอร์เนต็ และผู้

ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ เลือกเดินทางกับครอบครัว ญาติและเพ่ือน และสุดท้ายด้านการบริการ

ทางการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกับการบริการด้านที่พัก ซ่ึงในภาพรวมสอดคล้องกับ

งานวิจัยของธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) พบว่า สิ่งดึงดูดใจที่ทาํให้เดินทางมาท่องเที่ยว

แบบฟาร์มสเตย์ คือความเรียบง่าย ความเงียบสงบและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

รองลงมาคือ ที่พัก/การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวทุกคร้ัง

กจ็าํเป็นต้องมองภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เน้นทรัพยากร

ทางธรรมชาติ นอกจากน้ีในการเดินทางเป็นระยะเวลาหลายวันสิ่งสาํคัญอีกอย่างกค็ือที่พัก ที่มี

391



 
 

 
 

ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ในส่วนของเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในความสาํคัญกบัการเดินทางเพ่ือสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติมาก

ที่สุด รองลงมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือหลีกหนีความซํา้ซาก

จําเจในชีวิตประจําวัน จากการวิจัยพบว่าช่องทางที่ทาํให้นักท่องเที่ยวรู้ จักการท่องเที่ยวแบบ

ฟาร์มสเตย์และการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ การบอกปากต่อปากจากเพ่ือนหรือญาติที่

เคยมาเที่ยว และจากสื่ออนิเตอร์เนต็ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวได้โดยตรง อาจเป็น

เพราะมีความน่าเช่ือถือและสะดวกรวดเรว็ในการได้ข้อมูลข่าวสาร และนักท่องเที่ยวมักท่องเที่ยว

กบัเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีลักษณะการดาํเนินชีวิตที่คล้ายคลึง

กนั หรือมีเวลาว่างพร้อมกนั  

  ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของทัศนคติ คือ ด้านความรู้หรือความเข้าใจ ด้านความรู้ สึก และด้านพฤติกรรม 

โดยจากการวิจัยพบว่า ภาพรวมมีระดับทศันคติที่ดีมากหรือมีทศันคติทางบวกต่อแนวคิดทางการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของวิภาศรี เจริญวงษ์ (2550) พบว่า ทศันคติของ

นิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีทศันคติในระดับเชิงบวกต่อ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในระดับทัศนคติในแต่ละด้าน อาจ

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแตกต่างกนั 

  ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพฯ กบัทศันคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 

มีเพียง 2 ด้านเท่าน้ันที่ก่อให้เกิดทศันคติที่แตกต่างกนั คือ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ ที่ว่าปัจจัยด้านรายได้ และระดับ

การศึกษามีแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กันทั้งที่ เป็นเหตุและเป็นผล ซ่ึงส่วนตลาดส่วนน้ีจะมี

พฤติกรรมหรือความต้องการที่แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาระดบัตํ่า หรือผู้มีรายได้น้อย นอกจากน้ี

ยังไปสอดคล้องทศันคติในเร่ืองพฤติกรรม ซ่ึงวัดทศันคติของคนจากการกระทาํหรือการประพฤติ 

โดยแสดงความสอดคล้องกันระหว่างลักษณะผู้บริโภค ทัศนคติ และระดับประสบการณ ์

(Schiffman, Kanuk และ Lazar อ้างองิใน ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556 : 158 ) ซ่ึงอาจ

เป็นไปได้ว่าผู้ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ ในด้านข้อมูลข่าวสาร

หรือประสบการณ์ในการได้เรียนรู้ รวมถึงรายได้อาจมีผลต่อการซ้ือ หรือการเดินทางเพ่ือแลกมา

ซ่ึงประสบการณ ์ที่จะส่งผลต่อทศันคติในอนาคตได้ 

  ส่วนเร่ืองปัจจัยด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส่วนใหญ่มีความสมัพันธก์นัใน

ระดับตํ่า ยกเว้นวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตและทศันคติด้านความรู้สกึ  สื่อที่

ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารและทศันคติด้านความรู้หรือความเข้าใจ  สื่อที่ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร

และทัศนคติด้านความรู้ สึก ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้านความรู้หรือความเข้าใจ 

392



 
 

 
 

ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้านความรู้ สึก ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้าน

พฤติกรรม และบริการที่ต้องการให้มีในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทศันคติด้านพฤติกรรม ที่

ไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยอาจวิเคราะห์ได้ว่า องค์ประกอบต่างๆสะท้อนถึงการก่อพฤติกรรมที่

อาจเกดิขึ้นในอนาคต ถงึวัตถุประสงค์ และความต้องการได้จากการท่องเที่ยว ซ่ึงอาจส่งผลให้เกดิ

ทศันคติที่แตกต่างกนัได้ 

 

9. ขอ้เสนอแนะการศึกษา 

  1. จากการทาํวิจัยพบว่า สิ่งดึงดูดใจอันดับ1 คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสิ่งที่

เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ และรองลงมาคือรปูแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซ่ึงทั้ง 2 อย่างน้ีมีความ

สอดคล้อง และมีความสําคัญทั้ ง คู่ ต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ ยวเชิงเกษตร ซ่ึงทาง

ผู้ประกอบการจาํต้องให้สาํคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการไม่เข้าไปทาํลายแต่รู้ จัก

เรียนรู้ที่จะอยู่กบัธรรมชาติเหล่า ประกอบกบัการสร้างรูปแบบการเกษตรให้น่าสนใจ หลากหลาย 

และมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

  2. ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาไร่ นา ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร ควรเน้นตลาดนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะท่องเที่ยว 

เพราะมีความสนใจเฉพาะด้าน สนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติและกจิกรรมการเกษตรต่างๆ ร่วม

ถึงอยากเรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร แต่กไ็ม่ควรละทิ้ งกลุ่มที่ให้

ความสนใจเข้ามาแหล่งท่องเที่ยว เพราะมีความสนใจด้านการเกษตร เพ่ือศึกษาหาความรู้ เป็น

แนวทางประกอบอาชีพ หรือเพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง เน่ืองจากทั้ง 2 กลุ่มมีการ

สาํคัญต่อการพัฒนาและอนุรักษ์อาชีพการเกษตรให้คงอยู่ต่อไปสู่ลูกหลานได้ นอกจากน้ีในการจัด

สถานที่หรือจัดกจิกรรมควรเน้นประเภทผู้ที่มาเย่ียมชมแบบครอบครัว ญาติ เพ่ือน และแบบหมู่

คณะ 

  3. สื่อที่ผู้ประกอบการด้วยใช้ในการเสนอข้อมูลข่าวสาร อนัดับแรกควรให้ความสาํคัญ

กบัอนิเตอร์เนต็ รองลงมาคือ การบอกต่อจากนักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมชมและได้รับความประทบัใจ

จากการบริการ นอกจากน้ีคือการสื่อสารผ่านงานจัดแสดงสินค้า หนังสือนาํเที่ยว และโทรทัศน์ 

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของข้อมูล และกลุ่มเป้าหมาย   

  4. การบริการทางการท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมี เพ่ือให้ธุรกจิน้ีมีความ

ครบวงจรมากย่ิงขึ้น คือ จาํเป็นต้องมีองค์ประกอบสาํคัญด้านที่ที่พัก รองลงมาคือ การจัดรูปแบบ

การให้บริการนาํเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากน้ีอาจเพ่ิมเติมส่วนที่เป็นร้านจาํหน่ายของฝากจากไร่ ที่มี

ความสดใหม่และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกระบวนการผลิต และร้านอาหาร ที่

นาํเสนอเมนูอาหารที่แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนาํผลิตผลที่ปลูกเองมาปรุงอาหาร ซ่ึงทั้งหมดต้อง

อาศัยกระบวนการด้านการจัดการ และความเหมาะสมของสถานที่และบุคลากร 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับน้ีสาํเร็จได้ ด้วยความกรุณาของ ดร.โสภณ  แย้ม

กล่ิน  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล ซ่ึงได้ให้คาํปรึกษา ข้อช้ีแนะ และความ

ช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ผู้วิจัยในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งการศึกษาค้นคว้า

เฉพาะบุคคลฉบับน้ีเสรจ็สมบรณู ์ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ ที่น้ี 

  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านทุกรายวิชาที่ค่อยประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการทําวิจัยในคร้ังน้ี รวมทั้ ง ผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านที่ช่วยสละเวลา และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  สดุท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยเป็นกาํลังใจ และมีส่วนสาํคัญ

ในความสาํเรจ็ของการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
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