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The Guidelines of Potential Development of Agro-Tourism
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก                  

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีเพ่ือนาํไปสูแนวทางการพัฒนาศกัยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ใชการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 300 คน และผูใหขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับ    

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 18 คน เคร่ืองมือที่ใชใน         

การวิจยั คอื แบบสอบถาม การสมัภาษณเชงิลกึ การสังเกตการณแบบมสีวนรวม และการสนทนากลุม สถติทิีใ่ช

ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวจิยัพบวา แนวทางการพฒันาศกัยภาพการทองเทีย่วเชิงเกษตร ตาํบลดงขีเ้หล็ก อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี  อยู ในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเท่ียว อยู ในระดับมาก                             

ไดแก ดานการบริการ ดานการบริหารจัดการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการทองเที่ยว และ                     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ  

ที่อยูในระดับ  มากที่สุด ไดแก บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานที่ดี ความมีชื่อเสียงและ         

เปนที่รูจัก มัคคุเทศกและวิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณ และการเท่ียวชมสวนผลไม        

สวนไมดอกไมประดับ และสวนสมุนไพร สําหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกได 6 ดาน คือ 1) ดาน       

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร 2) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) ดานการมีสวนรวมของทองถิ่น                         

4) ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร  5) ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  และ              

6) ดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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คําสําคัญ
  ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร   ตําบลดงข้ีเหล็ก   จังหวัดปราจีนบุรี

Abstract
  The purpose of this research is to identify the potential development of agro-tourism,       

Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province, and contribute to the guidelines of the 

potential development of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province 

and 3) to analyze the relationship of Thai tourist’s needs towards the potential development of   

agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province. The samples used of the 

study were 300 Thai tourists and 18 key informants of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang 

District, Prachinburi Province. This study used mixed method research of quantitative and qualitative. 

The research instruments were questionnaire, in-depth interview, participatory observation and 

focus group. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 

content analysis. 

  The results showed that the most valuable aspects were the attractions, followed by the 

level of services, management, environment, and tourism activities. The moderate aspects level 

was facilities.  For the highest level items were staff courteous hospitality and a good host; famous 

and well know; tour guide and narrator with knowledge, skills, experience; and visit to the orchard 

and garden flower and herb garden. For the result of qualitative research found that the guidelines 

of potential development of agro-tourism, Tambon Dong Khilek, Muang District, Prachinburi Province 

was categorized into 6 aspects; 1) agro-tourism resources 2) agro-tourism activities 3) host             

community participation 4) agro-tourism management 5) facilities and services and 6) agro-tourism 

marketing

Keywords
  Agro-Tourism Potential,   Tambon Dong Khilek,   Prachinburi Province

บทนํา
  ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ                     

ของประเทศไทยหลายประการ โดยสามารถสรางรายไดจากการนําเงินตราเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก          

ทัง้การเพิม่ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ การเพิม่ดลุการคาระหวางประเทศ การกระจายรายไดสูทองถิน่ 

และการจางงาน ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเน่ือง        

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวจึงไดกําหนดนโยบายการสงเสริม
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อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่นมาโดยตลอด  โดยแนวทาง         

การพัฒนาการทองเทีย่วในรูปแบบใหมๆ  ไดองิจากพืน้ฐานการดําเนนิวถิชีวีติของคนในสังคมซ่ึงจะเปนแนวทาง

หนึง่ทีส่ามารถพฒันาทองถิน่ไดอยางยัง่ยนื  การพฒันาและสรางแหลงทองเทีย่วทางเลอืกในรปูแบบใหมเปน

อีกแนวทางหน่ึงของการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว เพื่อเปนการเพ่ิมทางเลือกในการบริการการทองเท่ียว

ไดอยางหลากหลายยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทย กรมสงเสริมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ

รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดริเริ่มข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 ภายใตโครงการทองเที่ยว

เกษตรตอนรับปทองเที่ยวไทย ป พ.ศ. 2540 – 2542 (Amazing Thailand 1998 – 1999) ซึ่งมีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวในพื้นที่การเกษตรเพื่อเปนการชวยเหลือและแกไขปญหาการวางงานของคนใน

ชนบท อีกทั้งยังเปนการเพิ่มและการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตรสูทองถิ่นโดยไดมีการจัด

ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเปนรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวที่ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่

มกีารบรหิารจัดการโดยเนนการมสีวนรวมของคนในทองถิน่เปนสําคญั (การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, 2555) 

  การทองเทีย่วเชิงเกษตรเปนการทองเท่ียวทางเลือกใหมอกีรูปแบบหน่ึงของการทองเท่ียวอยางยัง่ยนื

โดยมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว

และสัตวเล้ียง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตางๆ โดยใหความเพลิดเพลินและความรูนํากลับไปประยุกตใชหรือ

ประกอบอาชีพแกผูมาเยี่ยมเยือนได อีกทั้งยังเปนการไดหวนกลับไปคนหาเรียนรู เขาใจ ภาคภูมิใจกับอาชีพ

เกษตรกรรม รากฐานของแผนดินไทยทีเ่ปยมไปดวยคณุคาภายใตแนวคดิปรชัญาองคความรู ภมูปิญญาของ

บรรพบุรุษเกษตรกรไทย ไดสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี 

รปูแบบกจิกรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ทัง้วถิดีัง้เดิมจนถงึการใชเทคโนโลยีขัน้สูง 

ทามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม  มีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรหรือชุมชน ความประทับใจ               

ทีเ่กดิจากการไดชม ชมิ ซือ้ผลติภัณฑ และการมสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ กอเกดิความรู ทกัษะ และประสบการณ

แกผูมาทองเท่ียว ทัง้ยงัสงผลใหเกดิรายไดแกชมุชนจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ผลติภัณฑแปรรูป 

คาตอบแทนจากการใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิร ิศรีคําภา, 2557)  

ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพ่ิมความสําคัญมากยิ่งข้ึน เนื่องจากพื้นฐานของ

การเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรการเกษตรที่หลากหลาย  สภาพภูมิอากาศที่มีความแตกตางกัน      

ในภาคตางๆ ของประเทศไทยสงผลใหมกีารทาํการเกษตรท่ีแตกตางกนัออกไป เชน ภาคตะวันออกมปีริมาณน้ําฝน

ที่ตกลงมามาก ทําใหเหมาะกับการทําสวนผลไม การปลูกไมดอกไมประดับ และการทําสวนสมุนไพร            

สภาพวถิกีารดาํเนนิชวีติแบบเกษตรกรรมของคนในทองถิน่เสมอืนเปนสิง่ดงึดดูใจแกนกัทองเทีย่วใหมาเยอืนได 

นอกจากนีใ้นพืน้ทีแ่หลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยังมแีหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาต ิแหลงทองเท่ียวเชิงประวัตศิาสตร 

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาพัฒนาผสมผสานกันเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันได  

นอกจากน้ีความรวมมือและการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ

กับการทองเที่ยวเชิงเกษตรยังเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่กอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนได  

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555)
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  จงัหวัดปราจีนบรุ ีเปนจงัหวัดหนึง่ในภาคตะวันออกท่ีประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปนหลักท่ีมีการดํารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชไดอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะการทําสวนผัก การทําสวนผลไม การทําสวนสมุนไพร             

การเพาะพันธุไมดอกไมประดับ สําหรับพ้ืนที่ที่มีการปลูกผลไมเปนจํานวนมาก ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด 

กระทอน สมโอ แตชวงหลังราคาผลไมตกต่ํา ประกอบกับภาวะตนทุนที่สูงข้ึน ชาวสวนปราจีนบุรีจึงเร่ิมหันมา

ปลูกพืชอยางอื่นทดแทน โดยเฉพาะเนนการปลูกไมดอกไมประดับกันมากข้ึน จนกลายเปนแหลงทองเท่ียว   

เชิงเกษตรที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทําสวนสมุนไพรโดยมีรูปแบบกิจกรรม     

การทองเทีย่วเชงิเกษตร อาทเิชน การเทีย่วชมสวนผลไม การเทีย่วชมสวนไมดอกไมประดบั การชมสวนสมนุไพร 

หรือการพักกับชาวบานในที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เปนตน

  ตําบลดงขี้ เหล็ก เปนตําบลหนึ่งที่มีพื้นที่บริเวณอยู รอบเชิงเขาสวนเหนือของอําเภอเมือง                     

จังหวัดปราจีนบุรี  ทางดานเหนือของตําบลมีเขาไมปลองซ่ึงมีความสูงประมาณ 200 เมตร  ลักษณะพื้นที่มี

ความลาดเอียงเล็กนอย  จากทิศเหนือไปทางทิศใตมีแหลงนํ้าที่สําคัญ  คือ นํ้าตกหวยเกษียรลงไปทางทิศใต

ของตําบลแตมีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น  สวนตําบลดงข้ีเหล็กประกอบดวย 14 หมูบาน  โดยนักทองเที่ยว

สวนใหญนยิมเดนิทางมาทองเทีย่วทีห่มูที ่6 บานดงบงั เนือ่งจากเปนหมูบานสมุนไพรแหงแรกของประเทศไทย

ที่มีการทองเท่ียวแบบครบวงจร ซึ่งนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกรของชาวบานต้ังแตการปลูก

สมนุไพร การเก็บเกีย่วและการแปรรปู นอกจากนี ้ตาํบลดงขีเ้หลก็ยงัเปนตาํบลหนึง่ทีเ่ปนแหลงผลิตหลักและ

ตลาดขายสงไมลอม ไมใหญ ไมดอกไมประดับที่ใหญระดับประเทศ โดยมีการปลูกและการจําหนายไมลอม 

ไมใหญ ไมประดับ และยังเปนแหลงผลิตสมุนไพรสําคัญท่ีสงจําหนายสมุนไพรแกโรงพยาบาลเจาพระยา     

อภัยภูเบศร จังหวัดปราจนีบุรี  โดยสามารถสรางรายไดในภาพรวมกวา 150 ลานบาทตอเดือนแกเกษตรกร

ในพื้นที่ (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี, 2555) และยังสรางรายไดแกจังหวัดปราจีนบุรี 

ปละหลายพันลานบาท นอกจากนี้ยังมีถนนสายขอนขวาง-โคกมะกอกที่ตลอดสองขางทางของถนนสายนี้     

ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีแผงตนไมประดับต้ังอยูจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา “ถนนทองเที่ยว

เชิงเกษตรเมืองไมดอกไมประดับ” (พินิจ เนตรพุกกณะ, 2553) 

  ดงัน้ัน ผูวจิยัจงึเลง็เหน็ความสําคัญในการทําวจิยัเพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเทีย่ว

เชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยผลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนําไป               

เปนขอมูลขั้นตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในตําบลดงข้ีเหล็ก 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดปราจีนบุรีและ                

ในประเทศไทย และยังเปนแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรแกผูมีสวนเก่ียวของท้ังชุมชนทองถิ่น       

หนวยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่นาํไปพฒันาและปรบัปรุงการทองเทีย่วเชิงเกษตรใหมมีปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

  2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง          

จังหวัดปราจีนบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2544, 6-40  อางถึงใน บุญเลิศ             

จิตตั้งวัฒนา และ เพ็ญศิริ ศรีคําภา, 2557) ไดกลาวถึง หลักเกณฑการกําหนดใหแหลงเกษตรใดเปน              

แหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรไดจาํเปนตองพจิารณาจากตัวชีว้ดัทีส่าํคญัไว 3 ประการ คอื 1) ตวัชีว้ดัทางดานสภาพ   

การผลิต ไดแก รูปแบบของกิจกรรมทางเทคโนโลยีในการทําการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และสินคา

เกษตรแปรรูป 2) ตัวชี้วัดดานกายภาพและสภาพแวดลอม ไดแก ธรรมชาติและความสวยงาม การคมนาคม

ขนสง แหลงทองเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี กิจกรรมการใหบริการนักทองเท่ียวและจุดบริการนักทองเท่ียวในชุมชน     

3) ตัวช้ีวัดทางสังคม ไดแก วัฒนธรรมทางการเกษตรแบบด้ังเดิม วิถีการดําเนินชีวิตของชาวชนบท และการมี

สวนรวมของเกษตรกร 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

   บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา  และ เพ็ญศิริ ศรีคําภา (2557)  ไดจําแนกองคประกอบของการทองเที่ยว

เชิงเกษตรไว 6 ดาน คือ (1) ดานแหลงทองเท่ียวทางการเกษตร (2) ดานกระบวนการศึกษาสิ่งแวดลอมใน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร (3) ดานการบริการธุรกิจทองเท่ียวเชิงเกษตร (4) ดานการตลาดทองเท่ียวเชิงเกษตร 

(5)  ดานการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน และ (6) ดานการสรางจิตสํานึกแกผูมี                 

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2544, 6-40) ไดกลาวถึงรูปแบบของ      

การทองเที่ยวเชิงเกษตรไววามี 10 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการทํานา รูปแบบการเกษตรผสมผสาน รูปแบบ   

สวนผลไม รปูแบบไมดอกไมประดับ รปูแบบเกษตรเชิงอนรุกัษผสมผสานกบัวฒันธรรมชาวไทยภเูขา รปูแบบ

การศกึษาและศนูยวจิยัทดลองของหนวยงานราชการ รปูแบบของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาํริ 

รูปแบบชุมชนเกษตรกร รูปแบบสวนเกษตรหรือฟารมของเอกชน และรูปแบบตลาดการเกษตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย   

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

  1. ขอบเขตการศึกษา 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง      

จังหวัดปราจีนบุรี 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  

   ประชากร คอื นกัทองเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางมาทองเทีย่วเชงิเกษตร ตาํบลดงข้ีเหลก็ อาํเภอเมอืง 

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน  1,200  คน (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี, 2555) 
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   การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุม          

จากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี       

ใชโปรแกรมคํานวณหาขนาดกลุมตวัอยางของงานวิจยั โดยตาราง Taro Yamane (1967 อางถงึใน ประสพชยั 

พสุนนท, 2553) ที่ระดับคาความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน .05 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดของ            

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดจํานวน 300 คน 

  3. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   กลุมตวัอยาง คอื ผูใหขอมลูหลกัในการวจิยัคณุภาพทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเทีย่วเชงิเกษตร 

ตาํบลดงขีเ้หลก็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจีนบรุ ีจาํนวน 18 คน ประกอบดวย ผูนาํชุมชน ปราชญผูรู นกัวชิาการ

จากหนวยงานตางๆ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก เจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(สาํนกังานนครนายก ปราจนีบรุ ีสระแกว) สาํนกัพฒันาการทองเทีย่วจงัหวดัปราจนีบรุ ีสมาคมธรุกจิทองเทีย่ว

ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ดําเนินการเก็บขอมูลที่ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง        

จังหวัดปราจีนบุรี โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 -                 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2554

  4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณ 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูล

ดานประชากรศาสตร โดยจัดทําแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทยมายัง

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) มคีาํถาม จาํนวน 12 ขอ วตัถปุระสงคของการเดนิทาง ความถีใ่นการเดนิทาง 

ระยะเวลาในการเดนิทาง คาใชจายในการเดนิทาง แหลงขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วเชงิเกษตร ประสบการณ

การทองเที่ยว  พาหนะท่ีใชในการเดินทาง จํานวนผูรวมเดินทาง แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรท่ีไปเยือน กิจกรรม

การทองเที่ยว เชิงเกษตร การกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอีก   สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา      

ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 30 ขอ โดยแบบขอคําถามในสวนที่ 3 มีลักษณะเปน

มาตรประมาณคา (Rating Scale) ที่มีลําดับการเลือกตอบเปน 5 ระดับ คือ 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด  4 =          

เหน็ดวยมาก 3 = เหน็ดวยปานกลาง 2 = เหน็ดวยนอย และ 1 = เหน็ดวยนอยทีส่ดุ  จากนัน้ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถาม

ที่รางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา

และภาษาท่ีใชแบบสอบถาม หลงัจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละ

ขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมี 

คาดชันคีวามสอดคลองของคําถามแตละขอ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทีม่คีาต้ังแต 0.5 

– 1.0 ตามเกณฑของ Rovinelli & Hambleton (1977)  จากนั้นไดนําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงจาก     

ผูเชี่ยวชาญไปทดสอบกับกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก          
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จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) 

โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งหมด เทากับ 0.891 ซึ่งมีคาเขาใกล 1          

แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมันและความเที่ยงตรงสูง (Cronbach, 1951; Nunnally, 1978)

  5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพ

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้ คือ การบันทึกภาคสนาม        

การบันทึกเสียง การบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

และการสนทนากลุม สาํหรบัการตรวจสอบความนาเชือ่ถอืของขอมลูเชิงคณุภาพการวจิยัครัง้นีม้กีารตรวจสอบ

ความสมบูรณ ความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อยืนยัน                 

ความนาเชือ่ของขอมูล ประกอบดวย 1) ดานตรวจสอบเสาดานขอมลู (Data Triangulation) หมายถงึ พจิารณา

จากแหลงทีม่าของขอมลู ไดแก เวลา สถานท่ี และบคุคล ซึง่ขอมลูทีไ่ดจะเปนขอมลูจากมุมมองของผูใหขอมลู

เทานั้น ไมใชมุมมองของบุคคลนอก (Streubert & Carpenter, 2007; ชาย โพธิสิตา, 2550) 2) ดานผูวิจยั 

(Investigator Triangulation) หมายถึง พิจารณาขอมูลของผูวิจัยแตละคนแตกตางกัน และ 3) ดานทฤษฎี 

(Theory Triangulation) หมายถงึ ตรวจสอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของในการสงัเคราะหและตคีวามขอมูล

  6. การวิเคราะหขอมูล 

        การวิเคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ ใชคาสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ                   

ใชการจัดกระทํากับขอมูล นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการศึกษาภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึก     

จํานวน 6 ดาน ไดแก  ดานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานการ

มีสวนรวมของทองถิ่น ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานการบริการและสิ่งอํานวย                

ความสะดวก และดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมมาถอด                             

แถบบนัทกึเสยีงเพือ่สรปุประเดน็สาํคญัทีม่คีวามหมายเหมือนหรือใกลเคียงกนั ตรวจสอบความถกูตองสมบรูณ

ของขอมลู และจดบันทกึตามประเด็นทีก่าํหนดในขอบเขตดานเน้ือหาใชการพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชงิเนือ้หา 

(Corbin & Strauss, 2008 ; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009)

   สาํหรบัการแปลความหมายของคาเฉล่ียของขอคาํถามในแตละดานของแบบสอบถาม ใชเกณฑ

การแปลความหมายตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท (2553) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  คะแนน 4.50 

– 5.00 คือ ระดับมากท่ีสุด  คะแนน 3.50 – 4.49 คือ ระดับมาก   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ ระดับปานกลาง  

คะแนน 1.50 – 2.49 คือ ระดับนอย และคะแนน 1.00 – 1.49 คือ ระดับนอยที่สุด 

  

ผลการวิจัย
  1.  จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูล พบวา ไดแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ 

จํานวน 300 ชุด จากนั้นไดวิเคราะหขอมูลและไดผลวิจัย ดังนี้

   1.1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา เปนเพศหญิง อายรุะหวาง 20-30 ป 
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สถานภาพบุคคลโสดและสมรส มีการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพ

ดานรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท 

  1.2 พฤติกรรมของนักเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมายังแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก       

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุพีบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมเคยมา ชนดิของยานพาหนะทีใ่ชในการเดนิทาง 

คือ รถเชา ลักษณะการเดินทาง คือ มาทองเท่ียวกับเพ่ือน/เพื่อนรวมงาน จํานวนผูรวมเดินทาง มากกวา             

25 คนข้ึนไป วตัถปุระสงคของการเดินทางมาเยือน คอื ทศันศึกษาดูงาน ความถ่ีในการเดินทางมาเยือน 1 คร้ัง        

ระยะเวลาเดินทางมาเยือน 1 วัน คาใชจายในการเดินทางมาเยือน ตํ่ากวา 1,000 บาท ชองทางการรับทราบ

ขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อน/ญาติ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนักทองเท่ียวไปเยือน               

ไดแก กลุมสมุนไพรบานดงบัง กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนกัทองเท่ียวมีความสนใจเท่ียวชมสมุนไพร 

และความตองการกลับมาทองเท่ียวแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรอีก

   1.3  ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

   ผลจากการสอบถามความคิดเหน็กบันกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมตีอศกัยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร

ของตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 6 ดาน คือ ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว               

ดานสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกิจกรรมการทองเท่ียว และ       

ดานการบริการ พบวา ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี            

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับมากทุกดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 

แสดงศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 
 

 

   
 

X  S.D.  

  3.87 0.57  
 4.15 0.57  

   3.97 0.51  

     3.84 0.58  

   4.72 0.50  

 4.45 0.63  

 3.75 0.64  

    4.00 0.54  
 4.16 0.49  

 4.20 0.49  

 ( , ) 3.95 0.66  

  3.67 0.60  

  4.03 0.48  

   4.05 0.44  
   3.89 0.43  

   4.17 0.49  

 4.00 0.52  

 4.04 0.36  

   4.16 0.42  

 3.03 0.67  
 (   )   4.33 0.50  

 2.47 0.72  

 -    2.38 0.74  

      3.65 0.59  

จังหวัดปราจีนบุุรี
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ตารางท่ี 1 

แสดงศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

   
 

X  S.D.  

 ( ) 
 2.34 0.78  

   3.95 0.57  
/  4.22 0.50  

 4.32 0.52  

/ /  4.51 0.51  

/ /  (OTOP)  4.12 0.51  

 2.57 0.83  

 4.08 0.58  
   4.75 0.47  

/      4.56 0.59  

   3.80 0.64  

  (   ) 3.55 0.57  

/  (OTOP) 3.76 0.62  

  จากตารางท่ี 1 ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร  ตําบลดงข้ีเหล็ก  อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

ในรายดานไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการ มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานการบริการ มีระดับ       

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

  ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.75 -- 4.72 เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมาก

ไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ ความมีชื่อเสียงและเปนที่รู จักของคนท่ัวไป              

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ความเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นแบบวิถีชุมชนเกษตร 

ทรพัยากรการทองเทีย่วเชงิเกษตรมคีวามหลากหลายและโดดเดน ความสมบรูณของแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร 

มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ความเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวหลักหรือใกลเคยีง มรีะดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก 

  ดานสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.67 -- 4.20 เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยตาม

เกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ สภาพแวดลอมโดยรอบสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  

ทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศที่รมร่ืน  ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสามารถ

ทองเที่ยวไดทุกฤดูกาล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก การคมนาคมขนสงเขาถึงไดสะดวก                     

จังหวัดปราจีนบุุรี
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(สภาพถนน,เสนทาง) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปายบอกทางและปายสื่อความหมายชัดเจน         

อานและเห็นไดงาย มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ดานการบริหารจัดการมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.89 -- 4.17 กระบวนการใหความรูดานการทองเท่ียว       

เชิงเกษตร  การจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี

คาคะแนนเฉล่ียเทากับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน การมีสวนรวมของคนใน

ชุมชนตอการทองเท่ียวเชิงเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ขีดความสามารถในการรองรับของ 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

  ดานสิง่อาํนวยความสะดวกมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 2.34 – 4.33 เรียงลําดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย

ตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ ความพรอมของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา  

โทรคมนาคม)  สถานที่จอดรถเปนสัดสวน กวางขวาง และเพียงพอ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก      

สวนที่พักแบบโฮมสเตยหรือรีสอรทมีจํานวนเพียงพอและไดมาตรฐาน รานคา รานอาหาร -- เคร่ืองด่ืมสะอาด

และมีจํานวนเพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย หองน้ําสาธารณะมีความสะอาดและมีจํานวน

เพียงพอ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  ดานกจิกรรมการทองเทีย่วมคีาเฉลีย่อยูระหวาง 2.57 – 4.51 ซึง่สามารถเรยีงลาํดบัคะแนนเฉลีย่จาก

มากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมลูไดดงันี ้  การเทีย่วชมสวนผลไม/สวนไมดอกไมประดบั/

สวนสมุนไพร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการเกษตรอินทรีย  การแสดง/สาธิตใหความรูเก่ียวกับ 

สินคาทางการเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก การซื้อสินคาทางการเกษตร/สินคาของที่ระลึก/

สินคา โอทอป (OTOP)   มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนการพักคางคืนกับชาวบานแบบโฮมสเตย

เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนเกษตร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

  ดานการบริการ มคีาเฉล่ียอยูระหวาง 3.55-4.75 ซึง่สามารถเรียงลําดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย

ตามเกณฑในการวิเคราะหและแปรผลขอมูลไดดังนี้ บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานที่ดี 

และมัคคเุทศก/วทิยากรมีความรู ความสามารถ และประสบการณ   มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสดุ  

ความพรอมของศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร ความพรอมของสถานท่ีจําหนายสินคา

ทางการเกษตร/สินคาโอทอป (OTOP)  การประชาสัมพันธ สื่อโฆษณา (แผนพับ เว็บไซต จดหมายขาว) มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  2. จากการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม 

จากผูใหขอมูลหลกั (Key Informants) ทีม่สีวนเก่ียวของกบัการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 18 คน สรุปผลการวิจัยได 6 ดาน ดังนี้ คือ  

   2.1 ดานทรพัยากรการทองเทีย่วเชิงเกษตร  มผีลผลติทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบ  ไดแก

ไมสมุนไพร ไมลอม ไมใหญ  ไมผล  ซึ่งสามารถดึงดูดและสรางกระแสใหเกิดการเดินทางเขามาในพ้ืนที่      

จงัหวัดปราจีนบรุไีดตลอดท้ังปรวมถึงมีความพรอมและรองรับนกัทองเท่ียวกลุมสนใจเฉพาะกลุมศึกษาดูงาน           

และนักทองเที่ยวทั่วไป
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   2.2 ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร  นักทองเที่ยวสามารถรวมกิจกรรมระยะส้ันเพื่อเขา

ชมสวนเกษตร  เชน  การเก็บผลผลิตในสวน การซ้ือผลผลิตหรือการเที่ยวชมสวนแลวเลือกเก็บผลผลิตไดเอง 

ทั้งนี้นักทองเท่ียวสามารถพักแรมในสวนเกษตรเพ่ือศึกษาเรียนรูและสัมผัสวิถีชีวิตชนบทอยางใกลชิด โดย    

นกัทองเท่ียวจะไดรบับริการเร่ืองความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ รวมถึงสถานพักแรมท่ีสะดวก สะอาด และ

เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นซึ่งเปนรูปแบบของท่ีพักแบบโฮมสเตย   นอกจากนี้ยังมีการอบรมใหความรู

เกีย่วกบัการเกษตรแผนใหม การเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชน  การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลิตทางการเกษตร และ      

การเรียนรู ภูมิปญญาชาวบาน เชน การศึกษาคุณประโยชนของพืชสมุนไพรและผักพื้นบาน การทํา                        

นํ้าหมักชีวภาพ เปนตน 

   2.3 ดานการมีสวนรวมของทองถิ่น  มีการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร          

สนิคาชมุชน ของใช ของทีร่ะลกึ  เชน  ผลไมสด ผลไมแปรรปู ดอกไม เมลด็พนัธุ กิง่พนัธุ ตางๆ  และยงัมแีหลงศกึษา

เรยีนรูแนวทางการประกอบอาชพีดานการเกษตรซึง่เปนอกีหนึง่ทางเลอืกสาํหรับผูทีต่องการมาประกอบอาชพี

เกษตรกรซึ่งเปนอาชีพอิสระ

   2.4 ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการบริหารจัดการของเจาของสวน          

โดยการจัดเตรียมสถานท่ีเย่ียมชมโดยจัดทําเปนอยางเปนระบบ มกีารจัดมุมสาธิตพรอมปราชญชมุชนทีม่คีวามรู 

ความสามารถเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตรของตําบลดงขี้เหล็ก  มีการจัดมุมสําหรับพักผอน การวาง

จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนตามฐานกิจกรรมกลุมตางๆ จุดบริการอาหารและเครื่องด่ืม ทั้งแบบที่ชุมชน

ดําเนินงานเองหรือรวมมือกับองคกรทองถิ่นในชุมชน

   2.5 ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก มีการจําหนายตนออน เมล็ดพันธุ ผลผลิต  

แบบสดและแปรรูปใหกับนักทองเที่ยวและผูสนใจ  การมีสวนรวมในการแนะนําอาชีพอิสระ สําหรับผูที่สนใจ           

ใหสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนอาชีพอิสระ  เมื่อมีนักทองเที่ยวมาชมสวนเกษตร ทําใหเพื่อนบาน

นําสินคาในชุมชนมาวางจําหนาย อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร ของฝากของท่ีระลึก และบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่ สงเสรมิใหเกดิอาชีพในชมุชนมากข้ึน สามารถนําวสัดคุงเหลือใชในทองถิน่มาสรางรายได เพ่ือรองรบั

นักทองเที่ยวและผูมาเยือน เชน การจกัสานใบลาน และการทําหนอไมดอง 

   2.6 ดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร หนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ    

ที่มีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปราจีน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก     

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี  ไดใหการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

ตําบลดงข้ีเหล็กดวยการจัดทําเอกสารคูมือการทองเที่ยวเชิงเกษตร  การจัดงานประจําป  “เทศกาลไมลอม      

ไมใหญ พชืสมนุไพรดงบงั” การนาํเสนอขาวสารผานระบบสือ่ออนไลน เอสเอม็เอส วทิยชุมุชน รวมถงึการเชญิ

สื่อมวลชนมารับทราบขอมูลเพื่อนําไปประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณาชนอยางตอเนื่อง  เปนผลใหเกิด

กระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม และเลือกชื้อผลิตภัณฑยังตําบลดงข้ีเหล็กกันมากยิ่งข้ึน
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหหาคารอยละของศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ในรายดานที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว   รายดานที่

อยูในระดบัมาก ไดแก ดานการบริการ  ดานการบริหารจดัการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกจิกรรมการทองเท่ียว 

และดานสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการทองเที่ยว             

เชงิเกษตรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัของ ดวงกมล  รกัขยัน (2552) เรือ่ง การศึกษาพฤติกรรม

และความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วทีม่ตีอการบรหิารจดัการการทองเทีย่วเชงิเกษตร จงัหวดัสพุรรณบรุ ีกลาว

ไววา นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร มีระดับความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการบริการของเจาหนาท่ี ดานสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร และ         

ดานการอํานวยความสะดวก 

  2. ผลการวิเคราะหหาคารอยละของศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง 

จงัหวัดปราจีนบรุ ีพบวา ผลการพิจารณาเปนรายขอทีอ่ยูในระดับมากท่ีสดุ ไดแก บคุลากรมีอธัยาศยัไมตรีจติ

และการเปนเจาบานที่ดี ความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก มัคคุเทศก/วิทยากรมีความรู ความสามารถและ             

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนิศรา  เกลี้ยงอุบล (2551) เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว        

ทีม่ตีอโครงการทองเทีย่วเชงิเกษตร จงัหวดัพัทลงุ ซึง่กลาวไววา นกัทองเทีย่วมีความพึงพอใจตอโครงการทองเทีย่ว

เชิงเกษตรในดานตาง ๆ  เม่ือพจิารณาคาเฉล่ียทุกขอนักทองเท่ียวมคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมากในดานขอมูล

ขาวสาร/ประชาสัมพันธ ดานเจาหนาที่ และดานผลิตภัณฑ 

สรุป
  1. ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ในรายดานที่อยู

ในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว รายดานที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริการ    

ดานการบริหารจัดการ  ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการทองเท่ียว และดานส่ิงอํานวยความสะดวก           

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอที่อยูในระดับมากท่ีสุด             

ไดแก บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรีจิตและการเปนเจาบานท่ีดี ความมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก มัคคุเทศกและ

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณและการเท่ียวชมสวนผลไม สวนไมดอกไมประดับ และ      

สวนสมุนไพร 

   2. จากการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม

จากผูใหขอมูลหลกั (Key Informants) ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเท่ียวเชงิเกษตร ตาํบลดงข้ีเหล็ก อาํเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2) ดานกิจกรรม                

การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3) ดานการมีสวนรวมของทองถิ่น 4) ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

5) ดานการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก และ 6) ดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  จากขอมูลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ไดแก ชุมชนทองถิ่นตําบลดงข้ีเหล็ก         

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแกว) สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และหนวยงานภาคเอกชน เชน สมาคมธุรกิจทองเที่ยว

ปราจีนบุรี และผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดปราจีนบุรี สามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรของตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยควรพัฒนากลไก    

การจดัการองคความรูดานการทองเทีย่วเชงิเกษตรอยางเปนระบบและยัง่ยนื และสรางกระบวนการถายทอด

องคความรูจากปราชญหรือผูรู ของชุมชนสูเยาวชนรุนลูกรุ นหลานผานการฝกอบรมทักษะนักถายทอด                

นักสื่อความหมายการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการท่ีไดมาตรฐานสากล             

และควรมกีารสงเสริมการสรางการมสีวนรวมและความรวมมอืกันในการบรหิารจดัการการทองเทีย่วเชงิเกษตร

ภายในชุมชนทองถิ่นในทุกหมูบานอยางเขมแข็ง ตลอดจนสรางภาคีเครือขายเพื่อบูรณาการความรวมมือ   

อยางจริงจังกับองคกร หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค                  

และระดบัประเทศ 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรศึกษาในขอบเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบเปนแนวทางในการพัฒนา                     

การทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

             2. ควรศึกษาประยุกตทฤษฎีอื่นๆ เพื่อสรางตัวแปรที่เหมาะสมกับบริบทของกลุมประชากรท่ีศึกษา

             3. ควรศึกษาและประเมินผลแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยการวิเคราะห

หาจุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําเสนอการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน
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