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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร                  
2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองโสนต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3) ศึกษาศักยภาพ               
การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 4) ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการ                
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 5)วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                       
ท่ีเหมาะสม ประชากร คือ คนในชุมชน 230 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 144 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย และ
เกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ านวน 26 คน ศึกษาท้ังหมด วิเคราะห์ข้อมูล                
ใช้สถิติหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุเฉล่ีย 59 ปี ส าเร็จ
มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกรรม สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.2 คน คาดหวังให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
(2) ชุมชนเห็นว่าการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง ด้านความเป็นเจ้าของ ความพร้อม รับประโยชน์ 
ก าหนดทิศทาง ริเริ่มพัฒนา และประเมินผล (3) ชุมชนเห็นว่ามีศักยภาพระดับน้อย ด้านการบริหาร
จัดการ การรองรับ ให้บริการ และความดึงดูดใจ 4) รูปแบบการจัดการควรเน้น ด้านทรัพยากร
ท่องเท่ียว ตลาด และการบริการ  ส่วนเกษตรกร มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับมาก คือ 
ทรัพยากรท่องเท่ียว และให้นักท่องเท่ียวเข้าใจประวัติความเป็นมา หวงแหนในทรัพยากร และมีกลุ่มท่ี
เข้มแข็ง มีศักยภาพการจัดการระดับมากท่ีสุด ด้านการบริหารจัดการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
มีปัญหาระดับมาก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5)มีความต้องการการส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับมาก 
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จากส่ือบุคคล คือ ภาครัฐ ส่ือสิงพิมพ์ คือ คู่มือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ วิดีโอ และอินเตอร์เน็ต ความ
ต้องการวิธีการส่งเสริม คือ ฝึกปฏิบัติ  และทัศนศึกษา    

 

ค าส าคัญ : ความต้องการการส่งเสริม, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study economic and social data of 
farmers 2) study the participation of Ban Nong Sanoh community on agro-tourism               
3) study potential in agro-tourism management of Ban Nong Sanoh 4) study 
appropriate form in agro-tourism management of Ban Nong Sanoh 5) analyze 
extension guideline on appropriate agro-tourism. The population of this study 
consisted of 2 groups: 230 people in community, the sample size of 144 people and 
26 farmers who were the owner of agro-tourism business. Data were analyzed by 
using statistics such as frequency, percentage, mean, maximum value, minimum 
value, standard deviation, ranking, and content analysis. The results of the research 
found out that (1) most of the people in the community were female, with the 
average age of 59 years old. They completed junior high school education, were 
farmers, had the average members in the household of 4.2 people, expected the 
increase of the income from the agro-tourism. (2) The people in the community 
thought that they would participate in agro-tourism management at the moderate 
level in the aspect of the feeling of ownership, the readiness, the benefit 
obtainment, the direction determination, the initiation, and the evaluation. (3 )  The 
people had potential in agro-tourism management at the low level regarding the 
management, the capacity, the service, and the attraction. 4) The form of agro-
tourism management should focus on the tourism resources, marketing, and tourism 
service. The farmers who were owners of agro-tourism believed that they were ready 
for agro-tourism at the high level in tourism resources. Tourists understood the 
history of the tourist, the community was protective of resource, and the   farmer 
group was strong at the highest level about the utility system maintenance. They 
faced with the problem in agro-tourism at the high level in the development of 
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agricultural products. 5) They wanted to receive the tourism extension at the high 
level from personal media which was governmental agencies, publication media 
which was manuals, and electronic media which were videos and internet. The 
methods of the extension that they wanted were practice and field trips.  
 
Keywords: Need, extension, agro-tourism 

 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและ  มีความเกี่ยวกับ
การเกษตรเป็นหลัก จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 
ท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564)  ท่ีเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการเกษตรกรและ สถาบันการเกษตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าการเกษตรตลอด การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ภาค
การเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ ทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง มีความภาคภูมิใจใน
อาชีพเกษตรกร เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและหวง
แหนทรัพยากร ช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ภูมิปัญญาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรท่ี
มีอยู่ โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน 
ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ 
 การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ด้านการเกษตรและวิถีการด ารงชีว ิต 
วัฒนธรรม ประเพณ ี และท าให้เก ิดประโยชน ์ก ่อ  เก ิดรายได ้ต ่อชุม ชน เช ่น  เกษตรกรรม                   
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตว์เลี ้ยง เพื ่อชื ่นชมความสวยงาม 
ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู ้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื ้นฐานความ
รับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีแห่งนั้น  (ททท.) (2545)  
 บ้านหนองโสน ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ เล้ียง
สัตว์ และประมง เป็นต้น มีการรวมกลุ่มในรูปแบบขององค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอา ชีพ 
กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น จากแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ปี 2566 – 2570 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565 

100 

 

เกษตรกรมีความต้องการเป็นจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ และอาชีพให้กับชุมชน และเป็น
ช่องทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ชุมชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบ้านหนองโสน ต าบลหนองข่า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองโสนต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 
4. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 
5. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและคนในชุมชนบ้านหนองโสน 
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.9 เป็นผู้หญิง และ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.1 เป็นผู้หญิง อายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 31.9  อายุเฉล่ีย 53 ปี 
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ ากว่า มีอาชีพเป็นเกษตรกร จ านวนคน                      
ในครัวเรือนเฉล่ีย 4.20 คน ประเภทของการท าการเกษตร คือ ท านา คาดหวังท่ีจะให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มและต้องการท่ีชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่วนเกษตรกรในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ชุมชนบ้านหนองโสน 
- ข้อมูลท่ัวไป 
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
- รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการท่องเท่ียว 
- ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
- ความพร้อมในการจัดการท่องเท่ียว 
- ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
- ปัญหาในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
- ความต้องการการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมส าหรับบ้านหนองโสน 
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ร้อยละ 76.0 เป็นผู้หญิง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.0 เป็นผู้ชาย ร้อยละ 40 มีอายุอยู่ระหว่าง                
40 – 49 ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้เฉล่ีย
ต่อปี 119,230 บาท และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 9,935.83 บาท ประเภทของการท าการเกษตร คือ    
ท านา คาดหวังท่ีจะให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มการการที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 2.การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองโสน 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวบ้านหนองโสน พบว่าคนในชุมชนให้ความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การเตรียมความพร้อม
ของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว การรับประโยชน์ การก าหนดทิศทางของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การประเมินผล การริเริ่มพัฒนา และการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเท่ียว 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวบ้านหนองโสน 
 
ตารางที่ 1  การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวบ้านหนองโสน 

ประเด็น Mean S.D. แปลผล 
การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2.78 1.264 ปานกลาง 
     ความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3.33 1.343 ปานกลาง 
     การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว 3.18 1.959 ปานกลาง 
     การรับประโยชน์ 2.88 1.308 ปานกลาง 
     การก าหนดทิศทางของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.79 1.100 ปานกลาง 
     การประเมินผล 2.77 1.105 ปานกลาง 
     การริเริ่มพัฒนา 2.75 1.236 ปานกลาง 
     การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเท่ียว 2.63 1.226 ปานกลาง 
     การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 2.42 1.028 น้อย 
     การวางแผนการพัฒนา 2.28 1.088 น้อย 
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 3.ข้อมูลศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน  
 ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคนในชุมชนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และทรัพยากรการท่องเท่ียวการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ของแหล่งท่องเท่ียว การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนัก ท่องเท่ียว การส่งเสริมการขาย การเพิ่ม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ส่วนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เกษตรกรให้ความ
คิดเห็นว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และระดับน้อย คือ ส่งเสริม
การขาย การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนา ด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว คนในชุมชนมีความคิดเห็น
ว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย คือ การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเท่ียว มัคคุเทศก์หรือ
ผู้น าชมให้  บริการนัก ท่องเท่ียว การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว              
ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว ส่วนเกษตรกรให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว และมีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะ สมส าหรับ                 
การท่องเท่ียว การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่า อยู่ในระดับน้อย คือ 
การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเท่ียว มัคคุเทศก์หรือผู้น าชมให้บริการนักท่องเท่ียว 
การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว  ส่วนเกษตรกรให้ความคิดเห็นอยู่ในระระดับปานกลาง คือ การต้อนรับและสร้าง
ความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเท่ียว และมีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมให้บริการนักท่องเท่ียว การดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  คือ การเรียนรู้วิถี
ชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ความโดด
เด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวและน่าสนใจ ส่วนเกษตรกรให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลางท้ังหมด ด้านความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงาม การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร ความโดดเด่นและหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวและน่าสนใจ ดังภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบที่ 3 ศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 
 

ตารางที่ 2 ศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน  

 ประเด็น Mean S.D. แปลผล 

ศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.14 1.003 น้อย 
ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.07 1.082 น้อย 
ด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 2.20 1.164 น้อย 
ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.14   .889 น้อย 
 
 4. รูปแบบทีเ่หมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 
 ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คนในชุมชนมีความคิดเห็นว่า รูปแบบในการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
หลากหลาย แหล่งวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสวย งามของทัศนียภาพและภูมิ ทัศน์พื้น ท่ี ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว ด้านตลาด                       
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คนในชุมชนคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ การให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร กิจกรรมการเกษตรระยะส้ัน การประชาสัมพันธ์ร้านจ าหน่ายสินค้า และ                  
ความเหมาะสมด้านราคาด้านการบริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คนในชุมชนมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย จุดบริการนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
มัคคุเทศก์ ของชุมชนท่ีให้แก่นักท่องเท่ียว มีลานจอดรถ และมีการบริการด้านความปลอดภัย และ
การจัดระบบในการบริการให้แก่นักท่องเท่ียวปัญหาในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เกษตรกร
มีความคิด เห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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ภาพประกอบที่ 4 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 

 
ตารางที่ 3 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน 

ประเด็น Mean S.D. แปลผล 
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.83 1.094     ปานกลาง 
ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3.11 1.061     ปานกลาง 
ด้านตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.92 1.075     ปานกลาง 
ด้านบริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.67 1.218     ปานกลาง 
ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.15 .875 น้อย 

 
 5 ความต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ้าน
หนองโสน 
 การบริหารจัดการของแหล่งท่องเท่ียว  เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริม                    
จากส่ือบุคคล คือ ภาครัฐ จากส่ือส่ิงพิมพ์ คือ คู่มือ จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทัศน์อินเตอร์เน็ต 
และวีดีโอ กลุ่มตัวอย่างต้องการวิธีการส่งเสริม ระดับมากท่ีสุด คือ การทัศนศึกษา และการฝึกปฏิบัติ 
การรับรองของแหล่งท่องเท่ียว  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการส่งเสริมจากส่ือบุคคล คือ ภาครัฐ 
จากส่ือส่ิงพิมพ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ แผ่นพับโปสเตอร์และคู่มือจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อินเตอร์เน็ตและวีดีโอกลุ่มตัวอย่างต้องการวิธีการส่งเสริม ระดับมาก ได้แก่ การทัศนศึกษาการฝึก
ปฏิบัติการบรรยายและการสาธิต กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการส่งเสริมจากส่ือบุคคล คือ ภาครัฐ 
จากส่ือส่ิงพิมพ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ คู่มือโปสเตอร์และแผ่นพับจากส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อินเตอร์เน็ตโทรทัศน์และวีดีโอกลุ่มตัวอย่างต้องการวิธีการส่งเสริม ระดับมาก ได้แก่ การทัศนศึกษา  
ฝึกปฏิบัติ สาธิตและบรรยาย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการส่งเสริมจากส่ือบุคคล คือ ภาครัฐ 
(3.88) จากส่ือส่ิงพิมพ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ คู่มือ แผ่นพับ และโปสเตอร์ จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565 

105 

 

ได้แก่ วีดีโอและอินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างต้องการวิธีการส่งเสริม ระดับมาก ได้แก่ การทัศนศึกษา                 
การฝึกปฏิบัติการสาธิต และการบรรยาย 
 
ตารางที่ 4 ความต้องการการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองโสน 
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แนวทางการส่งเสริมการส่งเสริม 

 
ศักยภาพในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านหนองโสน อยู่ในระดับปานกลางในการ

ด าเนินการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมส าหรับบ้านหนองโสน ศักยภาพท่ีด าเนินการ
ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและคนในชุมให้เพิ่มขึ้น จะแบ่ งออกเป็น 4 ด้าน คือ ศักยภาพ               
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ซึ่งในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมของบ้านหนองโสนนั้นจะต้องมีการท างานร่วมกันใน
ชุมชุนโดยอาศัยความร่วมมือจาก ผู้น าชุมชน คนในชุมชน เกษตรกร และบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นท่ี โดยใช้ส่ือเข้ามาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน คือ คู่มือ 
อินเตอร์เน็ต วีดีโอ โทรทัศน์ และมีวิธีการส่งเสริม คือ ทัศนศึกษา และลงมือฝึกปฏิบัติ 

ศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจัดท าแผนการท่องเท่ียว                    
การจัดการพื้นท่ี การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการประชาสัมพันธ์ ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เส้นทางการเข้าถึง 
ต้องสะดวก มีความพร้อมด้านบุคลากร มีอาหารให้บริการ และมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการให้บริการ
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีการต้อนรับ การน าชมต้องมีผุ้น าชมท่ีมี
ความสามารถ มีบริการข้อมูลในแหล่งท่องเท่ียวนั้นด้วย ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว                
เชิงเกษตร มีความโดดเด่น และหลากหลายในกิจกรรมทางการเกษตร ให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ร่วมกับเกษตรกร มีเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น  
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกรและคนใน
ชุมชนบ้านหนองโสน ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ" มีประเด็น ท่ีน ามาอภิปราย 
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและคนในชุมชนบ้านหนองโสน พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง คนในชุมชนร้อยละ 56.9 เป็นผู้หญิง อายุ เฉล่ีย 53 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า มีอาชีพเป็นเกษตรกร จ านวนคนในครัวเรือนเฉล่ีย 4.20 คน ประเภท
ของการท าการเกษตร คือ ท านา คาดหวังท่ีจะให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มและต้องการท่ีชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร และเกษตรกรในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.0 เป็นผู้หญิง ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
9,935.83 บาท ประเภทของการท าการเกษตร คือ ท านา มีประสบในการท าการเกษตรมากกว่า 10 
ปี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวจากส่ือบุคคล คาดหวังว่าชุมชนจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและต้องการให้พื้นท่ีของตนเองเป็นจุดท่องเท่ียวเชิง ประโยชน์ท่ีได้รับสูงสุด คือ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชนบ้าน
หนองโสน พบว่า คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว การรับประโยชน์ 
การก าหนดทิศทางของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การประเมินผล การริเริ่มพัฒนา และการประเมิน
ความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเท่ียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราเมศ พรหมชาติ (2545) ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยการศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ด้านการบริการการท่องเท่ียว และด้านการตลาดการท่องเท่ียวรวมถึงความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 3. คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่า การเน้นรูปแบบในการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                
ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภา มณีรัตน์ และจุฑาทิพย์ เฉลิมพล 
(2560) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมของเส้นทางสาย แม่ริม-สะเมิง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชิงใหม่โดยสามารถแบ่งรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตามกิจกรรม
หลักเกษตร คือ การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การประมง การเกษตรและป่าไม้ และการเกษตร
ผสมผสาน แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง มีจุดแข็ง คือ ท าธุรกิจครอบครัวมี
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เครือญาติ ให้ความสนับสนุนงานในด้านต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวมีความหลากหลายของสายพันธุ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ และกิจกรรมภายในแหล่งท่องเท่ียวเหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย             
มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการโฆษณาเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ต  
 4. ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคนในชุมชนบ้านหนองโสน                    
คนในชุมชนให้ความคิดเห็นว่า ศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดับน้อยด้านการ 
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว ด้านการให้บริการของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัย ของ จารุ วรรณ ศิลธร และศักดิ์เกษม ปานะลาด 
(2564) ศึกษาเรื่อง แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพไม่เพียงพอในหลายด้าน อาทิ ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวแต่ละช่วงวัย ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวที่
เหมาะสมในแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในต าบลกุดหว้ายัง
สามารถรองรับนักท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชม มีการจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้
นักท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชม โดยมีเจ้าของสวน เป็นผู้น าชมบรรยายข้อมูลความรู้ต่าง ๆ มีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมนักท่องเท่ียวจะได้ความรู้และประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
นอกจากนั้น ยังมีการจ าหน่ายผักในสวนเพื่อเป็นของฝาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 เกษตรกรมีความคาดหวังว่าชุมชนจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและสามารถ

สร้างรายได้กับชุมชนและสนใจจะให้พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนโดยการให้ความรู้กับเกษตรกร                
ด้วยวิธีการร่วมมือกับชุมชนอย่างจริงจัง  
       1.2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวของคนในชุมชน               
บ้านหนองโสน ควรเน้นให้คนในชมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวเชิง การก าหนดทิศทาง
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยมีการจัดท าแผนการท่องเท่ียวโดยชุมชน การประเมินว่าชุมชนจะ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างไร สู่ขั้นการริเริ่มพัฒนา และการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่องเท่ียว จากนั้นเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว และขั้นตอนการรับประโยชน์
จากการท่ีชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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       1.2 คนในชุมชนควรเน้นรูปแบบในการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ให้คนในชุมชนมี
รูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีหลากหลาย เช่น แหล่งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน 
สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของทัศนียภาพและภูมิทัศน์ 
โดยการจัดการบริการให้พื้นท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียว 
       1.3 ในด้านศักยภาพท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของคนในชุมชนบ้านหนองโสน
อยู่ในระดับน้อย แต่ศักยภาพทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกร  อยู่ในระดับ               
ปานกลาง ในการส่งเสริมควรเน้นท่ีเกษตรกร ในด้านความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        1.4 ชุมชนบ้านหนองโสนท่ีมีอาชีพท าการเกษตร ส่วนใหญ่ท านา ท าไร่ ท าสวน เกษตร
ผสมผสาน เล้ียงจ้ิงหรีด เล้ียงสัตว์ และปลูกผักปลอดภัย ไม่มีการท าการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ               
การผลิตสินค้าหัตกรรม ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และการแปรรูปด้านการเกษตร นักส่ง เสริมจึงควร
เข้าไปให้ความรู้และสนับสนุน ให้เกษตรกรมีกิจกรรมการเกษตรท่ีกลากหลายโดดเด่น และสามารถ
เพิ่มอาชีพ รายได้ ให้ชุนชนในอนาคต  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยต่อไป 
       2.1 ควรเก็บและรวบรวมข้อมูลให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
       2.2 มีการขยายการศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระดับต าบลและอ าเภอ 
เพื่อให้เกิดเครือข่ายละสร้างช่ือเสียงให้ชุมชน 
       2.3 ควรมีการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเป็น
แนวทางในการเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพื้นท่ีของชุมชน 
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