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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกที่จะพัฒนา 
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน	 และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	
ระดับการศึกษา	และประสบการณ์ในการท�างาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	
	 1.	ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกในภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายด้าน	
พบว่า	มีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	อยู่ในระดับมาก	รองลงมา	คือ	รักษาความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว	 โฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	และการส�ารวจ
และจัดท�าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	อยู่ในระดับปานกลาง	
	 2.	การทดสอบสมมุติฐานการศึกษา	พบว่า	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดนครนายก	 ท่ีมีเพศ	อายุและประสบการณ์	ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรไม่แตกต่างกัน	ส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	0.05

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วม	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
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Abstract
	 This	 study	was	conducted	 to	examine	participation	 in	developing	agro–tourism	 
attractions	 of	 local	 government	organizations	 in	 Pathum	Thani	 and	Nakorn	Nayok	 
provinces	 for	develop	to	sustainable	agro–tourism	and	to	compare	the	participation	of	
representatives	 from	 local	 government	organizations	 in	both	provinces	 in	developing	 
agro–tourism	attractions	by	gender,	age,	education,	and	work	experience.
	 The	results	showed	that
	 1.	The	 representatives	 from	 local	 government	 organizations	 participated	 in	 
developing	agro–tourism	attractions	of	 local	government	organizations	 in	Pathum	Thani	 
and	Nakorn	Nayok	provinces	as	a	whole	at	a	medium	 level.	When	each	aspect	was	 
considered,	planning	of	development	and	maintenance	was	at	a	high	 level,	 followed	 
by	 safety,	 advertisement	 and	public	 relations,	management,	 and	 survey	 and	data	 
collection	at	medium	levels.
	 2.	With	 regards	 to	 the	hypothesis,	 the	 representatives	 from	 local	 government	 
organizations	 in	Pathum	Thani	and	Nakorn	Nayok	provinces	with	different	genders,	ages,	 
and	 experience	 had	 no	 different	 participation	 rates	 in	 developing	 agro–tourism	 
attractions.	The	representatives	with	different	level	of	education	had	different	participation	 
in	developing	agro–tourism	attractions	at	the	0.05level	of	significance.

Keywords : participation,	developing	agro–tourism	attractions,	local	government	organizations	

บทน�า
	 ปัจจุบันการท่องเท่ียวมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	 นอกเหนือจากการผ่อนคลาย
ความเครียดแล้ว	 ยังได้รับความรู้จากแหล่งท่องเท่ียว	 (Chatchakul,	N.,	 2014)	การท่องเท่ียวแนวนี ้
ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	การท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร	การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์	 เป็นต้น	จนในที่สุดได้น�ามาสู่การปรับปรุงระบบการท่องเที่ยว	 
และระบบการจัดการท่องเท่ียว	 โดยแสวงหาการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่	 (Alternative	 Tourism)	 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและทดแทนการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นิยมเดิม	 ดังนั้น	คนในชุมชน	ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จึงต้องเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โดยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว	(Jittangwatana,	B.,	2005)
	 ภาคเกษตรกรรมมีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 เพราะเป็นการน�าทรัพยากร
การเกษตรที่มีอยู ่มาจัดเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและ 
เดินทางมาเยือน	ซึ่งเป็นการขยายเส้นทางการท่องเท่ียวและกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน	จึงเกิดการท่องเที่ยว
ในลักษณะทัวร์เกษตร	 เกษตรสัญจรหรือการทัศนศึกษาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	
(Agro	Tourism)	(Choibamroong,	T.,	2010)
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	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรข้ึน	 
โดยยึดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	 (Value	 Added)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืน	 
และได้วางนโยบายหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 โดยด�าเนินการด้านการตลาด	 การพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	และมีคุณค่าต่อการท่องเท่ียว	การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวก	และบริการ 
ให้มีมาตรฐานและเป็นสิ่งที่พอใจของนักท่องเท่ียว	 	และขยายแหล่งท่องเท่ียวให้กระจายไปในท้องถ่ิน	 
(Warakunwit,	S.,	2003)
	 จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส�าคัญหลายชนิดจึง 
มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู ้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจจังหวัดปทุมธาน ี
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเที่ยวชมหลากหลาย	อาทิ	 กิจกรรมทางการเกษตรสวนกล้วยไม้	 
ไร่นาสวนผสม	 สวนแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุด	 สวนบัว	 ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับเที่ยวชม 
ศูนย์วิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	 สวนสมุนไพร	และหนึ่งใน 
คนไทยผู้บุกเบิกข้าวล้มตอซัง	 และท้องทุ่งอันเขียวขจีในฤดูกาลท�านาด้วยความสดช่ืนของธรรมชาติใกล้
ชุมชนเมือง	แวะซื้อและเลือกชมสินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน	เช่น	ขนมไทย	ไข่เค็ม	ผลไม้แช่อิ่ม
	 ส่วนจังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายแห่งที่น่าสนใจ	อาทิ	หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ	
คลอง	15	ต�าบลบางปลากด	อ�าเภอองครักษ์	หมู่บ้านผลิตบอนสี	ต�าบลโพธิ์แทน	อ�าเภอองครักษ์	สวนดอกไม้
ดาหลา	ต�าบลเขาพระ	อ�าเภอเมืองสวนวังทิพย์	67/3	หมู่	 2	ต�าบลเขาพระ	อ�าเภอเมือง	 (ปลูกไม้ดอกดา
หลาและขิงแดง)	กลุ่ม	 ไอ	พี	 เอ็ม	ต�าบลสาริกา	อ�าเภอเมือง	 (บริเวณแก่งสามชั้น)	ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผล 
ด้านการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	บ้านดงโชคดี	1/1	หมู่	1	ต�าบลสาริกา	อ�าเภอเมือง	มีผลิตผลมะปราง 
ส้มโอ	 เงาะ	ขนุน	มะม่วง	ลองกอง	และจ�าหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ	สวนมะปรางหวาม–มะยงชิด	อ�าเภอเมือง	
ผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เดือนมีนาคม	 เช่น	สวนนพรัตน์	สวนบุญล้อม	สวนคุณจรวย	สวนแม่อนงค	์ 
สวนศรียา	สวนมะไฟผู้ใหญ่ฯ	ฉันท์	ขยันงาน	67	หมู่	 5	ต�าบลเกาะหวาย	อ�าเภอปากพลี	สวนละอองฟ้า	 
ต�าบลเขาพระ	อ�าเภอเมือง	เป็นสวนทุเรียนนานาพันธุ์	ซึ่งมีผลผลิตช่วงเดือนเมษายน–เดือนพฤษภาคม	
	 ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ีนั้น	 จะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วน	อาทิ	ประชาชน 
ในท้องถิน่	หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มคีวามยัง่ยนื	 
ซึ่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งใน 
การเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรในท้องถ่ินให้มศีกัยภาพ
	 จากปัญหาและความส�าคัญของการท่องเท่ียว	 โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดนครนายก	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข	และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	นอกจากนี ้
ยงัน�าผลการวจิยัมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการจัดบริการทางวชิาการได้ตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน

การทบทวนวรรณกรรม
	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาเนื้อหา	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	แนวคิด
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	
และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	หมายถึง	แหล่งท่องเที่ยวส�าหรับท�ากิจกรรมของมนุษย์ให้
ได้สัมผัสกับกิจกรรมหรือนันทนาการในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเกษตร	หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในฟาร์ม	(Sznajder	et	al.,	2009)	ค�าว่า	“แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”	ในความหมาย
ทางวิชาการ	จะมีความหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	การพักผ่อนทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร	การเลี้ยงสัตว์	การผลิตอาหาร	หรือเป็นแหล่งท�ากิจกรรมท่ีครอบคลุมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ	
วัฒนธรรม	และศาสนาของเกษตรกรและชุมชนชนบท	นอกจากนี้	มีการแบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 
ตามลักษณะเจ้าของกิจการและการบริหารจัดการ	สามารถแบ่งได้	 7	ประเภท	คือ	 1)	 โครงการตาม 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	2)	บริหารจัดการโดยภาครัฐ	 
3)	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	4)	องค์กรเอกชน	5)	บริษัทเอกชน	6)	 วิสาหกิจชุมชน	7)	บุคคลทั่วไป	 
(Thailand	Institute	of	Scientific	and	Technological	Research,	1999)	ทั้งนี้อาจมีการจัดตั้ง	บริหาร
และจัดการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
	 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม		หมายถึง	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ	ตั้งแต่ขั้นตอน
เร่ิมต้น	 ได้แก่	การวางแผนการด�าเนินงาน	การตัดสินใจให้เป็นไปตามความต้องการ	ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล	การแบ่งปันผลประโยชน์	โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะกลับคืนสู่ชุมชนโดยตรง	ซึ่งเป็นความต้องการ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ทั้งการวางเป้าหมาย	การตัดสินใจ	การด�าเนินกิจกรรม	การรับ
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและการประเมินผล	โดยประชาชนจะต้องมีอิสระ	 เต็มใจในการมีส่วนร่วม	 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเป็นผู้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง	โดยรับรู้ทุกข้ันตอนและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ	ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนา	อีกทั้งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาคน	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นท่ี
ส�าคัญของสังคมให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองในที่สุด	(Choibamroong,	T.,	2009)	ดังเช่นการมีส่วนร่วม
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการด�าเนินการในลักษณะเป็นการด�าเนินการร่วมกัน	มีกิจกรรม
การท่องเท่ียวตามชุมชนหรือหมู่บ้านเกษตรกร	 ซ่ึงเกษตรกรในชุมชน	ร่วมกันจัดต้ัง	บริหาร	และจัดการ 
ท่องเที่ยว	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดท�าโครงสร้างทางกายภาพ	 
การจัดภูมิทัศน์	การให้แนวความคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และความสามารถ 
ของเกษตรกรในชุมชน
	 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	การพัฒนาการท่องเที่ยวแม้จะเป็นหน้าที่ของหน่วย
งานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว	 เช่น	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 
แต่ในการส่งเสริมให้การพัฒนาประสบผลส�าเร็จได้นั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส�าคัญ 
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว	บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดี	 ให้บริการที่มีคุณภาพและ
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวโดยความร่วมมือของภาคธุรกิจในชุมชน	 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว	อีกท้ังการรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม	มีธรรมชาติที่สวยงาม	รักษาวัฒนธรรมและ
อัตลักษณ์ประจ�าถ่ินให้คงอยู่เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน	จึงเป็นการสร้างงานสร้าง 
รายได้แก่คนในพื้นที่	ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวของไทย	ต้องด�าเนินการโดย
การสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีทุกระดับ	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เป็นภาคีหลัก
ในการด�าเนินงานในระดับพื้นที่มีภาคประชาสังคม	มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวในท้องถิ่นของ
ตนเอง	 โดยภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	รับผลประโยชน์	
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ประเมินผลและทบทวนแผนและกิจกรรม	เพ่ือให้บรรลุสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของชุมชน	
อย่างแท้จริง	ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการท�างานอย่างมีพลังและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ	ก่อให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือกัน	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การพัฒนาการท�างานในระยะยาวต่อไป	(Choibamroong,	T.,	2009)
	 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส�าคัญใน 
การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวสู ่ความยั่งยืน	 ซึ่งบทบาทหน้าที่ในด้านการจัดการ 
การท่องเที่ยวแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งได้รับ 
การถ่ายโอนภารกิจ	“การส่งเสริมการท่องเที่ยว”	 ในระดับท้องถิ่น	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วางแผนการท่องเที่ยว	 การปรับปรุง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษาสถานที่ท ่องเที่ยว	 จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ	์ 
พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	พ.ศ.2522	ก�าหนดให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในทุกระดับ	 อีกท้ังพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 พ.ศ.2551	 
ได้ก�าหนดให้ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 
ดังนั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไกส�าคัญในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ	 
ในระดับต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นผู้ดูแลฐานทรัพยากร	การท่องเที่ยวและพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

กรอบแนวคดิในการวจิยั
 ตวัแปรอสิระ ตัวแปรตาม

วตัถปุระสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี	และจังหวัดนครนายกที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์ใน 
การท�างาน

สมมตฐิานของการวจิยั
	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	และประสบการณ์ในการท�างาน 
แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแตกต่างกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล
1.	เพศ
2.	อายุ
3.	ระดับการศึกษา
4.	ประสบการณ์ใน
การท�างาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5 ด้าน
1.	การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว		
2.	การวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	
3.	การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว		
4.	การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว		
5.	การโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	ท�าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี	และจังหวัดนครนายก
	 2.	สามารถน�าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข	 และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 3.	น�าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดบริการทางวิชาการได้ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้	 ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนด 
ขั้นตอนการวิจัย	และรายละเอียด	ดังนี้
 ประชากรและตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก	 ได้แก่	
ปลัดอบต.	และสมาชิกอบต.
	 กลุ่มตัวอย่าง	 (Sample)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	คือ	ผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก	 ได้แก่	 ปลัดอบต.	และสมาชิกอบต.	 ใช้วิธีการเลือก 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	ประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานี	 จ�านวน	52	 ราย	 
และจังหวัดนครนายก	จ�านวน	40	ราย	รวมทั้งสิ้น	92	ราย	ดังนี้
  จังหวัดปทุมธานี     
	 	 –	 อบต.บึงช�าอ้อ	 จ�านวน	13	ราย
	 	 –	 อบต.บึงบอน	 จ�านวน	15	ราย
	 	 –	 อบต.บึงบา	 จ�านวน	12	ราย
	 	 –	 อบต.บึงกาสาม	 จ�านวน	12	ราย
  จังหวัดนครนายก 
	 	 –	 อบต.พระอาจารย์		 จ�านวน	12	ราย
	 	 –	 อบต.หินตั้ง		 จ�านวน	10	ราย
	 	 –	 อบต.หนองแสง		 จ�านวน	8	ราย
	 	 –	 อบต.คลองใหญ่	 จ�านวน	10	ราย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดยมีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือ	ดังนี้	
	 1.		ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	ต�ารา	และงานวิจัยต่างๆ	จากเอกสาร	ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.		การสร้างแบบสอบถาม	ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 
โดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที	่1		 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ	(Check	list)	
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	 ตอนที	่2			ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก	 โดยใช้ขอบเขตการศึกษา	 ได้แก่	 การส�ารวจและจัด
ท�าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว	การวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	 การรักษาความปลอดภัยในแหล่ง 
ท่องเที่ยว	การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
	 โดยแบบสอบถามท้ังหมดในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ของลิเคิร์ท	
(Rating	Scale)	คือ	มากท่ีสุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
ตรงกับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะท�าการให้คะแนนตามระดับโดยก�าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้	
	 	 ถ้าตอบ		มากที่สุด	 ให้คะแนน	5	คะแนน
	 	 ถ้าตอบ		 มาก	 	 ให้คะแนน	4	คะแนน
	 	 ถ้าตอบ		 ปานกลาง	 ให้คะแนน	3	คะแนน
	 	 ถ้าตอบ		 น้อย	 	 ให้คะแนน	2	คะแนน
	 	 ถ้าตอบ		 น้อยที่สุด		 ให้คะแนน	1	คะแนน
	 ส�าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียน�้าหนักอันมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน	สามารถแบ่ง 
ออกเป็น	5	ระดับ	(Best,	1997,	p.	190)	ดังนี้
	 	 4.50–5.00	 หมายถึง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	มากที่สุด
	 	 3.50–4.49	 หมายถึง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	มาก
	 	 2.50–3.49	 หมายถึง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ปานกลาง
	 	 1.50–2.49	 หมายถึง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	น้อย
	 	 1.00–1.49	 หมายถึง	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	น้อยที่สุด

	 การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	ผู้วิจัยหาความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	ของเครื่องมือ 
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไข	จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา	ให้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม 
กับจุดประสงค์	 (Index	of	 Item–Objective	Congruence:	 IOC)	 ซ่ึงท�าเป็นแบบส�ารวจให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาข้อความแต่ละข้อในเครื่องมือวัด	แล้วน�ากลับมาปรับปรุง	น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	Out)	
กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	 เพื่อหาความเที่ยง	 (Reliability)	
ของแบบสอบถาม	โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha–Coefficient)	ของครอนบาซ	(Cronbach,	cited	
in	Krannasoot,	1985,	p.42)
	 น�าแบบสอบถามท่ีได้มาท�าการลงรหัส	และค�านวณหาค่า	Alpha	ด้วยค�าส่ังในคอมพิวเตอร์	หากมี
ค่ามากกว่า	0.70	 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้	และหากพบข้อบกพร่องในข้ันตอนใด	ผู้วิจัยจะน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขจนผ่านทุกขั้นตอน	ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้	คือ	0.973	ถือว่าแบบสอบถามนี้ 
มีความน่าเชื่อถือสามารถน�าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.		วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน	 เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของ 
กลุ่มตัวอย่าง	และระดับการมีส่วนร่วม
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	 2.		การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน	โดยใช้สถิติทดสอบ	คือ	การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	(Independent	Sample:	T–test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One–way	
Analysis	of	Variance:	F–test)	การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการ	LSD	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์ในการท�างาน

ผลการวิจัย
	 1.		การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น	 เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	คือตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	92	คน	 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 41–50	ปี	 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	และมีประสบการณ์ในการท�างาน	11–20	ปี
	 2.		ผู ้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 3.39	 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.74	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ส่วนใหญ่วางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.53	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.74	ส่วนในระดับปานกลางมี	4	ด้าน	ได้แก่	รักษา
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว	ค่าเฉลี่ย	3.40	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.69	โฆษณาและประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว	ค่าเฉลี่ย	3.38	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.81	บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว	ค่าเฉล่ีย	3.33	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.72	และส�ารวจและจัดท�าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	ค่าเฉล่ีย	3.29	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	0.76
	 3.		การทดสอบสมมติฐาน	
	 	 3.1)	ระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู ้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน
	 	 3.2)	ระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู ้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน
	 	 3.3)	ระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู ้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ	0.05
	 	 3.4)	ผลต่างของระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	 จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ได้จากการทดสอบ
ด้วยวิธี	 Fisher’s	Least	 Significant	Difference	 (LSD)	พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาใน
ประถมศึกษา	มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/
ปวช.ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 /ปวช.	มีระดับความคิดเห็นสูงกว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 /ปวส.	 การศึกษาในระดับปริญญาตรี	 
และการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
	 	 3.5)	ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู ้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายก	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานไม่แตกต่างกัน
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การอภิปรายผล
	 1.	ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดนครนายกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของพระมหาทองมา 
ใบทับทิม	(Baitubtim,	P.	T.,	2007)	ได้ศึกษาเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน	กรณีศึกษา:	คลองมหาสวัสด์ิ	อ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	ผลการศึกษา 
พบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน	 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง	งานวิจัยของณัฎฐณิชา	หมื่นหนู	 (Muennhu,	N.,	2012)	ที่พบว่า	การมีส่วนร่วมของชุมชนใน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 และงานวิจัยอรวรรณ	 เกิดจันทร์	 
(Kerdjan,	O.,	 2014)	ที่พบว่าผู้น�าชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ป่าชายเลนคลองโคนในระดับปานกลาง	 ท้ังนี้	 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดนครนายกยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง	 เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ดังข้อเสนอแนะของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก	
พบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงเกษตรจากภาครัฐซึ่งการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะใช้ในด้าน 
สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทศพล	ถาวร	 (Thawonr,	T.,	 2011)	ที่พบ
ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 แต่ก็ยังไม่เข้ามา 
รับผิดชอบหรือสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม	อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญพา	 เก้ือทอง	 (Kuethong,	 B.,	 2010)	ที่พบว่า	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมีงบประมาณใน 
การบริหารงานจ�านวนมาก	 แต่น�างบประมาณมาใช้ในการประชาสัมพันธ์น้อย	 งบประมาณส่วนใหญ่ 
ใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อความปลอดภัย	 ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
วัฒนา	มโนรัตน์	 (Manorat,	W.,	2009)	 ท่ีพบว่า	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านผีมด	
อ�าเภอบางบาล	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ยังขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลาง	 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรณภัทร	ณรงค์ชัย	 (Narongchai,	O.,	 2010)	ที่พบว่า	 ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนต�าบลบุเปือย	อ�าเภอน�้ายืน	จังหวัดอุบลราชธานี	 
ด้านงบประมาณในการจัดการท่องเที่ยว	พบว่า	 ส่วนใหญ่มีแหล่งหมุนเวียนในชุมชนแต่ยังไม่เพียงพอ	
ต้องหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�่าให้แก่เกษตรกร	 เพราะงบประมาณที่ทาง	อบต.	สนับสนุนมีไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของชุมชน	ยุทธศาสตร์ด้านวัสดุ	และอุปกรณ์	ทางองค์การบริหารส่วนต�าบลบุเปือย	ได้ส่งเสริม 
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด	 แต่ยังไม่ได้ให้การช่วยเหลือในเร่ืองการจัดการ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใน 
ระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนารถ	กรึงไกร	 (Krungkrai,	 P.,	 2002)	ที่พบว่าผู้น�าชุมชน 
มส่ีวนร่วมคดิวางแนวทางการจดัการแหล่งท่องเทีย่วในระดับมาก	เช่นเดยีวกบังานวจิยัของอรวรรณ	เกดิจนัทร์	 
(Kerdjan,	O.,	 2014)	ที่พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีต่อแหล่งท่อง
เท่ียวอยู่ในระดับมาก	 ในการก�าหนดแผนงานจัดกิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์	ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมธุรา	สวนศรี	(Suansri,	M.,	2016)	 
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ทีพ่บว่า	ผูน้�าชุมชนและตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�า้ผึง้ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนพฒันา
แหล่งท่องเทีย่วของชมุชน	โดยรวมตวักนัท�ากิจกรรมระหว่างผูน้�าชมุชน	กลุม่	องค์กร	และประชาชนในพืน้ที่	 
ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดต้ังเป็นศูนย์การ
เรยีนรูช้มุชน	และสอดคล้องกบังานวจิยัของพงศ์พชิาญ	สอุงัคะวาทนิ	(Su–Angkawatin,	P.,	2015)	ทีไ่ด้เสนอ
แนะว่ากจิกรรมการท่องเทีย่ว	ควรเปิดโอกาสให้สถานศกึษาเข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน
	 2.	ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศ	อายุ	 และประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน	 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน	 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการส�ารวจพื้นท่ีและการจัดการเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างจริงจังและ 
เป็นรูปธรรม	 เนื่องจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนนั้น	 ต้องอาศัยความพร้อม
ขององค์การในการเป็นแกนน�าหลัก	และมีโอกาสสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากชุมชน	จึงเป็นเหตุที ่
ท�าให้ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีส่วนร่วมฝนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ไม่แตกต่างกัน	 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีญา	พรหมมาก	 (Prommak,	S.,	2011)	 ท่ีพบว่าภาวะผู้น�า	 ได้แก่	การสร้าง
บารมี	 การค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	การกระตุ้นการใช้ปัญญา	และการสร้างแรงบันดาลใจ	 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขาชัยสน	
จังหวัดพัทลุง	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาชัยสน	ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับ 
ภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	 รู ้ถึงสิทธิ	 และกระบวนการ	การเข้ามีส่วนร่วม	 จัดให้มี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน	เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม 
ต่างๆ	 ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง	 เพิ่มช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมให้มากข้ึน	และยังมีงานวิจัยที่พบ
ว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน	งานวิจัยของ 
พระมหาทองมา	ใบทับทิม	 (Baitubtim,	P.	T.,	2007)	 ท่ีพบว่า	กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน	 และงานวิจัยของสุธาทิพย์	 เข็มน้อย	 
(Khemnoi,	S.,	2011)	ที่พบว่า	การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	เพศ	และอายุ	ไม่แตกต่างกัน
	 3.	 ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดนครนายกที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมหาทองมา	ใบทับทิม	(Baitubtim,	P.	T.,	2007)	ที่พบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน	กรณีศึกษาคลองมหาสวัสดิ์	 อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัด
นครปฐม	กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาต่างกันส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	งานวิจัยของกุลจิรา	 เสาวลักษณ์จินดา	 (Saowalakjinda,	
K.,	2012)	 ท่ีพบว่า	ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน	 
งานวิจัยของกนิษฐิกา	ศอกกลาง	 (Sokklang,	K.,	2013)	ที่พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านธารปราสาท	อ�าเภอโนนสูง	 จังหวัด
นครราชสีมา	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐ	กันภัย	
(Kunphai,	R.,	2014)	ที่พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านการท่องเที่ยว	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ



74 กระแสวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
	 1.	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 
และประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
โดยผู้แทนองค์ควรเป็นแกนน�าหลักของชุมชนในการวางแผนและนโยบายการส�ารวจจัดท�าข้อมูลทรัพยากร
ในท้องถิ่นเพื่อน�ามาพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยงเชิงเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ
	 2.	 องค์การบริหารส่วนต�าบลควรให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจัดระบบการให้บริการ
สาธารณะ	เช่น	จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	การส่งเสริมฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพต่าง	ๆ 	การบ�ารุง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ศิลปวัฒธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภครวมทั้ง	 จัดระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนหรือองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ	
	 3.	 หน่วยงานรัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนได้เข ้ามามีบทบาทในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยสนับสนุนงบประมาณและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดและ 
ควรให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 4.	 ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกับการท่องเที่ยวเพื่อรวบรวมรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่าง	ๆ	 เพื่อให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นการส่งเสริม 
การตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
	 5.	 ควรจัดตั้งองค์กรและมีคณะท�างานรับผิดชอบโดยตรงมาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชน
	 2.	 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อที่จะสามาระน�าไปเป็น 
กรณีศึกษาของชุมชนอื่นได้
	 3.	 ควรศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างจุดขาย 
ให้ชุมชน
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