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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศึกษาปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เก็บข้ อมูลจากตัวอย่าง 204 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูลได้ แก่ แบบสอบถาม ใช้ สถิติท่ีใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กั น
(Independent-Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
และ ค่าสถิติ Eta สําหรับวัดขนาดของความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ
20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้ างเอกชน/พนักงานบริษัท
และมี รายได้ ต่ อ เดื อน 20,001-30,000 บาท ผลการวิ จัย ในด้ า นปั จ จัย ด้ า นทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวการเกษตร ส่ วนใหญ่ เลื อกทรั พยากรทางธรรมชาติ หรื อทรั พยากรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ (ทิวทัศน์ ภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ) ด้ านปั จจัยด้ านตลาดการท่องเที่ยว
แบ่งเป็ น 3 ข้ อ คือ 1) วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต ส่วนใหญ่ เลือก
เดินทางเพราะสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ อยากเรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ และการประกอบอาชีพเกษตรกร 2) สื่อที่ใช้ ในการรับข้ อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ รับ
ข้ อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ3) ประเภทผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ เลือกเดินทางกับ
ครอบครัว ญาติและเพื่อน ส่วนปั จจัยด้ านการบริการการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ ต้องการให้ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พัก และทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมากหรือมีทศั นคติในเชิงบวก

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาหลัก
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ผลการวิจัยพบว่ า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่ างกันมีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่ างกัน ยกเว้ นในด้ านระดับการศึกษา
และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนผลของการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า

1. บทนํา
การท่องเที่ยวนับเป็ นอุตสาหกรรมที่สาํ คัญสาขาหนึ่ง ซึ่งทํารายได้ เข้ าประเทศเป็ นมูลค่า
มหาศาล ติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยจะเห็นจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ จาก 323.5 พันล้ านบาท ในปี 2545 เป็ น 547.8 พันล้ านบาทและ592.8 พันล้ านบาท ใน
ปี 2550 และ2553 ตามลําดับ(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) นอกจากนี้ยังส่งผลให้ ธุรกิจการ
ผลิตสิน ค้ า และบริ การต่ างๆที่เกี่ยวข้ องขยายตัว เพื่ อรองรั บนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ซึ่งได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้ านอาหาร การผลิตและการขายของที่ระลึก การ
คมนาคมขนส่ ง เป็ นต้ น ธุ ร กิ จ ต่ า งๆดั ง กล่ า วยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย ม และมี ก ารแข่ ง ขั น สูง ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดการจ้ างงานและยังเป็ นกลไกที่สาํ คัญ ในการกระจายรายได้ และความเจริญสู่ภมู ิภาค
ในปั จ จุ บั น แนวโน้ น ทางการท่ อ งเที่ย วมี รู ป แบบที่ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ย วแบบยั่ ง ยื น
(Sustainable Tourism) คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม และการคงไว้ ซ่ึง
คุณค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการได้ ผลตอบแทนอย่างยืนยาว
และการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวสืบเนื่องต่อไปอย่างยาวนาน
แนวคิ ด ที่ก่อ ให้ เกิด การท่องเที่ยวรูปแบบเชิ งเกษตร ซึ่ งเป็ นการท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
รูปแบบหนึ่ง มาจากพื้นฐานของประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคมีสวนพืชดอก พืชผล และแหล่งปศุสัตว์
สถานที่เ หล่ า นี้ มี ค วามน่ า สนใจไม่ น้ อ ยไปกว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเชิ ง นิ เ วศอื่น ๆ จึ ง เป็ นที่ม าของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายเส้ นทางให้ กว้ างขึ้นในอีกลักษณะหนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่
เดิมได้ เริ่มจากการเคยแวะเยี่ยมชมสวนเกษตรของคนรู้จัก ได้ รับรู้ ได้ เห็นการเพาะปลูก การดูแล
เอาใจใส่ การเก็บเกี่ยว เมื่อนํามาพิจารณาจึงพบว่าเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้ กบั การทํา
อาชีพเกษตรกรรมได้ จึงได้ มีการพัฒนามาเป็ นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้ นทางด้ าน
การเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของนักท่องเที่ยวในการดําเนิน
กิจกรรมให้ เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็ นการ
นําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดการเรียนรู้มาทําให้ เกิดประโยชน์ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อชุมชน และตัว
เกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็ นการอนุ รักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ ให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้ อม
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เมื่อพิ จารณาถึงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ถือเป็ นการท่องเที่ยวที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ สามารถมอบประสบการณ์
ทางการท่องเที่ยวที่ค้ ุ มค่ า แก่ นั ก ท่ องเที่ย วได้ นอกจากนี้ ยังเป็ นธุ รกิจ ที่ไ ด้ รับ การส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นจากหลายหน่ วยงาน เช่ น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานท้ องถิ่นของแต่ละจังหวัดที่มีการรวมกลุ่มกับเจ้ าของสวนเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั อาชีพ
เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น
จากรายงานขั้นสุดท้ ายของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ในหั วข้ อโครงการศึกษา
สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย ทําให้ มองเห็น
โอกาสการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวของโลก มี
แนวโน้ มมุ่งเน้ นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม
เริ่มให้ ความสําคัญกับกิจกรรมที่ไม่ทาํ ลายธรรมชาติ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวจึงมีการ
พัฒนาขึ้นมาเป็ นการบริหารจัดการ และการเพิ่มคุณค่ าของการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวไม่
เพี ยงแค่ เพื่อการพักผ่อนหย่ อนใจ แต่ ได้ พัฒนามาเป็ นการหาความรู้ การท้ าทายศักยภาพทาง
ร่ างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูประกอบการจึงต้ องปรับตัว
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ ม และจากการวิจัยการท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตรถึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกทําคิดเป็ นร้ อยละ 12 จากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ถึงแม้ เป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยังไม่ ได้ รับความนิยมมากนัก แต่ กไ็ ม่ ยากที่จะ
พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทยให้ เป็ นน่าสนใจ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง เป็ นที่ ม าของการตั ด สิ น ใจทํา การวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อต้ องการให้ ผลของการวิจัยเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการทราบทัศนคติของ
ประชาชนทําให้ สามารถสร้ างและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และที่
ตัดสินใจเลือกสํารวจทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบทความในการวิจัย
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวไว้ ว่า “กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีถ่นิ พํานักในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ท่ีสุดที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่ างๆทั่ว
ประเทศ”

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
2.2 เพื่ อศึกษาปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความสัมพั นธ์ต่อ
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมี
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างกัน
3.2 ปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
อนาคต
4.2 เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมและเครื่องมือในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท่เี หมาะสมกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว
4.3 การทราบถึงทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ มีภาพลักษณ์ท่ดี ี สามารถดึงดูดใจ
ให้ ประชาชนหันมาสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น
4.4 เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูท่สี นใจศึกษาหาความรู้ นําผลการศึกษาไปใช้ อ้างอิงและต่อ
ยอดผลการวิจัยต่อไป

5. ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร คือ ทําการสํารวจเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
รายชื่อตามทะเบียนราษฎรเท่านั้น
ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
จะสะท้ อนถึงทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่การสืบค้ นข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่องานวิจัย การเก็บข้ อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จนถึงขั้นตอนการประมวลผล
ข้ อมูล ใช้ เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน คือ ตั้ง 1มีนาคม ถึง 19 เมษายน พ.ศ.2558

389

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสอบถามที่เป็ นคําถามชนิดปลายปิ ด
(Close-ended Questionnaires) โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง จํานวน 6 ข้ อคําถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จํานวน 5 ข้ อ
คําถาม ดังนี้
1. ด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร
2. ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
4. ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
5. ด้ านการบริการทางการท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
คือ ความรู้หรื อความเข้ าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม จํานวน 10 ข้ อคําถาม ใช้ ระดับการวัด
ข้ อมูลเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักของ Likert โดยมีการกําหนดการให้ ช่วง
คะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เชิงลบอย่างมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เชิงลบ
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เป็ นกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เชิงบวก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เชิงบวกอย่างมาก

7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่าตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30
ปี ซึ่งส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีอาชีพลูกจ้ าง
เอกชน/พนักงานบริษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
การศึกษาปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่ า ส่วนใหญ่ เลือก
ทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็ นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว
มากที่สดุ ส่วนใหญ่เลือกเดินทางเพราะสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการเกษตร
ต่างๆ อยากเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็ นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร สื่อที่ใช้ ในการรับข้ อมูล
ข่ าวสาร ส่วนใหญ่ รับข้ อมูลข่ าวสารผ่ านทางอินเตอร์เน็ต ประเภทผู้ร่วมเดินทาง โดยส่วนใหญ่
เลือกเดินทางกับครอบครัว ญาติและเพื่อน และด้ านการบริการการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่
ต้ องการให้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พัก
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การศึกษาทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่ า ทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ในภาพรวมอยู่ ในระดับที่ดีมากหรื อมีทัศนคติในเชิงบวก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.764
การศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่ าง
กัน ส่วนใหญ่จะมีทศั นคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นผู้ท่มี ีระดับการศึกษา
และรายได้ ท่แี ตกต่างกัน
การศึกษาปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อ
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกเว้ นวัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตต่ อด้ านความรู้สึก สื่อที่ใช้ ในการรับข้ อมูลข่าวสารต่อด้ านความรู้
ความเข้ าใจและด้ านความรู้สึก การบริการที่ต้องการให้ มีในแหล่ งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่ อด้ าน
พฤติกรรม และประเภทผู้ร่วมเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในด้ านใดๆทั้งสิ้น

8. อภิปรายผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพฯ กับทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 2030 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ มีอาชีพลูกจ้ าง
เอกชน/พนักงานบริษัท และมีรายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ผลการวิจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญกับ
สิ่งดึงดูดใจที่เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่
เลือกสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการเกษตรต่ างๆ อยากเรียนรู้วิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร เป็ นวัตถุประสงค์หลักที่จะตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต ส่วนใหญ่ส่ือที่ใช้ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคืออินเตอร์เน็ต และผู้
ร่ วมเดินทางส่วนใหญ่ เลือกเดินทางกับครอบครัว ญาติและเพื่อน และสุดท้ ายด้ านการบริการ
ทางการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับการบริการด้ านที่พัก ซึ่งในภาพรวมสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) พบว่า สิ่งดึงดูดใจที่ทาํ ให้ เดินทางมาท่องเที่ยว
แบบฟาร์มสเตย์ คือความเรียบง่าย ความเงียบสงบและสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติมากที่สุด
รองลงมาคือ ที่พัก/การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้ง
ก็จาํ เป็ นต้ องมองภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เน้ นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ในการเดินทางเป็ นระยะเวลาหลายวันสิ่งสําคัญอีกอย่ างก็คือที่พัก ที่มี
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ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ในส่ ว นของเหตุ ผ ลหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในความสําคัญกับการเดินทางเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติมาก
ที่สุด รองลงมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือหลีกหนีความซํา้ ซาก
จํา เจในชี วิตประจํา วัน จากการวิจัยพบว่ าช่ องทางที่ทาํ ให้ นักท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์และการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ การบอกปากต่อปากจากเพื่อนหรือญาติท่ี
เคยมาเที่ยว และจากสื่ออินเตอร์เน็ตที่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ โดยตรง อาจเป็ น
เพราะมีความน่าเชื่อถือและสะดวกรวดเร็วในการได้ ข้อมูลข่าวสาร และนักท่องเที่ยวมักท่องเที่ยว
กับเพื่อนหรือเพื่อนร่ วมงานเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็ นเพราะมีลักษณะการดําเนินชีวิตที่คล้ ายคลึง
กัน หรือมีเวลาว่างพร้ อมกัน
ทัศนคติท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ตามแนวคิ ดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของทัศนคติ คือ ด้ านความรู้หรือความเข้ าใจ ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม
โดยจากการวิจัยพบว่า ภาพรวมมีระดับทัศนคติท่ดี ีมากหรือมีทศั นคติทางบวกต่อแนวคิดทางการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของวิภาศรี เจริญวงษ์ (2550) พบว่า ทัศนคติของ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีทศั นคติในระดับเชิงบวกต่อ
การท่ อ งเที่ย วเชิ ง เกษตร แต่ อ าจมี ค วามแตกต่ า งกัน บ้ า งในระดั บ ทัศ นคติ ใ นแต่ ล ะด้ า น อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแตกต่างกัน
ในเรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่ า งลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพฯ กับทัศนคติท่มี ีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ท้งั 6 ด้ าน
มีเพียง 2 ด้ านเท่านั้นที่ก่อให้ เกิดทัศนคติท่แี ตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือน
ซึ่งสอดคล้ องกับ คํา กล่ า วของ ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุ รักษ์ ที่ว่า ปั จจั ยด้ า นรายได้ และระดับ
การศึ ก ษามี แ นวโน้ ม ที่มี ค วามสัม พั น ธ์กัน ทั้ง ที่เ ป็ นเหตุ แ ละเป็ นผล ซึ่ ง ส่ ว นตลาดส่ ว นนี้ จะมี
พฤติกรรมหรือความต้ องการที่แตกต่างจากผู้ท่มี ีการศึกษาระดับตํ่า หรือผู้มีรายได้ น้อย นอกจากนี้
ยังไปสอดคล้ องทัศนคติในเรื่องพฤติกรรม ซึ่งวัดทัศนคติของคนจากการกระทําหรือการประพฤติ
โดยแสดงความสอดคล้ องกั น ระหว่ า งลั ก ษณะผู้ บ ริ โ ภค ทั ศ นคติ และระดั บ ประสบการณ์
(Schiffman, Kanuk และ Lazar อ้ างอิงใน ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556 : 158 ) ซึ่งอาจ
เป็ นไปได้ ว่าผู้ท่รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้ าใจ ในด้ านข้ อมูลข่าวสาร
หรือประสบการณ์ในการได้ เรียนรู้ รวมถึงรายได้ อาจมีผลต่อการซื้อ หรือการเดินทางเพื่อแลกมา
ซึ่งประสบการณ์ ที่จะส่งผลต่อทัศนคติในอนาคตได้
ส่วนเรื่องปั จจัยด้ านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับตํ่า ยกเว้ นวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตและทัศนคติด้านความรู้สกึ สื่อที่
ใช้ ในการรับข้ อมูลข่าวสารและทัศนคติด้านความรู้หรือความเข้ าใจ สื่อที่ใช้ ในการรับข้ อมูลข่าวสาร
และทัศนคติด้านความรู้สึก ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้านความรู้หรือความเข้ าใจ
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ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้านความรู้สึก ประเภทผู้ร่วมเดินทางและทัศนคติด้าน
พฤติกรรม และบริการที่ต้องการให้ มีในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทัศนคติด้านพฤติกรรม ที่
ไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยอาจวิเคราะห์ได้ ว่า องค์ประกอบต่ างๆสะท้ อนถึงการก่อพฤติกรรมที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถึงวัตถุประสงค์ และความต้ องการได้ จากการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิด
ทัศนคติท่แี ตกต่างกันได้

9. ข้อเสนอแนะการศึกษา
1. จากการทํา วิจัยพบว่ า สิ่งดึงดู ดใจอันดั บ1 คือ ทรั พยากรทางธรรมชาติ หรื อสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และรองลงมาคือรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้มีความ
สอดคล้ อง และมี ค วามสํา คั ญ ทั้ ง คู่ ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ซึ่ ง ทาง
ผู้ประกอบการจําต้ องให้ สาํ คัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการไม่เข้ าไปทําลายแต่ร้ ูจัก
เรียนรู้ท่จี ะอยู่กบั ธรรมชาติเหล่า ประกอบกับการสร้ างรูปแบบการเกษตรให้ น่าสนใจ หลากหลาย
และมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
2. ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาไร่ นา ให้ กลายเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ควรเน้ นตลาดนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ท่จี ะท่องเที่ยว
เพราะมีความสนใจเฉพาะด้ าน สนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ร่วม
ถึงอยากเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็ นอยู่และการประกอบอาชีพเกษตรกร แต่กไ็ ม่ ควรละทิ้งกลุ่มที่ให้
ความสนใจเข้ ามาแหล่ งท่องเที่ยว เพราะมีความสนใจด้ านการเกษตร เพื่อศึกษาหาความรู้เป็ น
แนวทางประกอบอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มมีการ
สําคัญต่อการพัฒนาและอนุรักษ์อาชีพการเกษตรให้ คงอยู่ต่อไปสู่ลูกหลานได้ นอกจากนี้ในการจัด
สถานที่หรือจัดกิจกรรมควรเน้ นประเภทผู้ท่มี าเยี่ยมชมแบบครอบครัว ญาติ เพื่อน และแบบหมู่
คณะ
3. สื่อที่ผ้ ูประกอบการด้ วยใช้ ในการเสนอข้ อมูลข่าวสาร อันดับแรกควรให้ ความสําคัญ
กับอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การบอกต่อจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและได้ รับความประทับใจ
จากการบริการ นอกจากนี้คือการสื่อสารผ่ านงานจัดแสดงสินค้ า หนังสือนําเที่ยว และโทรทัศน์
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของข้ อมูล และกลุ่มเป้ าหมาย
4. การบริการทางการท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมี เพื่อให้ ธุรกิจนี้มีความ
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น คือ จําเป็ นต้ องมีองค์ประกอบสําคัญด้ านที่ท่พี ัก รองลงมาคือ การจัดรูปแบบ
การให้ บริการนําเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้อาจเพิ่มเติมส่วนที่เป็ นร้ านจําหน่ายของฝากจากไร่ ที่มี
ความสดใหม่ และเปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสกับกระบวนการผลิต และร้ านอาหาร ที่
นําเสนอเมนูอาหารที่แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยนําผลิตผลที่ปลูกเองมาปรุงอาหาร ซึ่งทั้งหมดต้ อง
อาศัยกระบวนการด้ านการจัดการ และความเหมาะสมของสถานที่และบุคลากร
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลฉบับนี้สาํ เร็จได้ ด้ วยความกรุณาของ ดร.โสภณ แย้ ม
กลิ่น อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล ซึ่งได้ ให้ คาํ ปรึกษา ข้ อชี้แนะ และความ
ช่ วยเหลืออันเป็ นประโยชน์อย่ างยิ่งแก่ผ้ ูวิจัยในหลายสิ่งหลายอย่ างจนกระทั่งการศึกษาค้ นคว้ า
เฉพาะบุคคลฉบับนี้เสร็จสมบรูณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ทุกท่า นทุ กรายวิ ชาที่ค่ อยประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจ จนสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การทํา วิ จั ย ในครั้ ง นี้ รวมทั้ ง ผู้ ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ช่วยสละเวลา และให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
สุดท้ ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยเป็ นกําลังใจ และมีส่วนสําคัญ
ในความสําเร็จของการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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