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บทคัดย่อ
โครงงานนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบรายการนาเที่ยว
“เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการนา
เที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” ของผูส้ ู งวัย เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นไป
ได้ต่อการที่จะนารายการนาเที่ยวไปใช้จริ ง โดยการจัดทารายการนาเที่ยวแล้วนาไปสอบถามความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านคุณค่าต่อ
ชุมชน และด้านคุณค่าต่อนักท่องเที่ยว
จากการจัดทารายการนาเที่ยวและนาไปสอบถามความพึงพอใจ ทาให้ได้ผลตอบรับจาก
กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูส้ ู งวัยชาวไทยจานวน 25 คน ซึ่ งสามารถแสดงผลได้ ดังนี้ ความพึงพอใจทั้ง 4
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68 ด้านคุณค่าต่อชุ มชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และด้านคุณค่าต่อนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.24
คำสำคัญ : รายการนาเที่ยว, ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร, ผูส้ ู งวัย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็ นบริ ษทั ที่ทาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ เป็ นกิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุ นชุมชนด้วย “การท่องเที่ยว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิ ง
บวกต่อสิ่ งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ใส่ ใจเรื่ องของการรักษาวิถีชีวิตของคนไทยและ
ช่ ว ยให้ชุมชนยืน หยัด ในการด าเนิ น ชี วิตอย่างยัง่ ยืน โดยกลุ่มเป้ าหมายหลัก ทางการตลาด เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากว่าชาวต่างชาติจะมีความสนใจในเรื่ องของการท่องเที่ยวรู ปแบบ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าชาวไทย และนอกจากนี้ยงั มีกาลังทรัพย์ หรื อ ความสามารถในการใช้จ่าย
ทางการท่องเที่ยวที่สูง
โดย บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็ นองค์กรที่มีขนาดเล็ก จึงมีจานวนของพนักงานประจาใน
ปริ ม าณไม่ ม าก ส่ ง ผลให้พ นัก งานหนึ่ ง คนจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบหน้า ที่ ห ลายอย่า งพร้ อ มกัน อาทิ
มัค คุ เ ทศก์ ออกแบบรายการน าเที่ ย ว ลงพื้ น ที่ ส ารวจชุ ม ชน ติ ด ต่ อ ประสานงาน จัด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ บัญชี เป็ นต้น ดังนั้น การที่จะออกแบบรายการนาเที่ยว เปิ ดช่องทางเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของทางบริ ษทั จึงปฏิบตั ิได้อย่างไม่เต็มที่ จาก
ปั ญหาดังกล่าว ส่ งผลให้ทางบริ ษทั มอบหมายหน้าที่น้ ีให้แก่นกั ศึกษาฝึ กงาน เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิใน
การออกแบบรายการนาเที่ยว เปิ ดช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายใหม่
ทางการตลาดของทางบริ ษทั
กลุ่มเป้ า หมายใหม่ ทางการตลาดในที่ น้ ี ได้แ ก่ กลุ่มผูส้ ู งวัย ชาวไทย เหตุ ผลหลักที่ ท าง
ผูจ้ ดั ทาเลือกที่จะออกแบบรายการนาเที่ยวสาหรับผูส้ ู งวัย ชาวไทยมาจากการที่ในปั จจุบนั กลุ่มผูส้ ู ง
วัยได้กลายมาเป็ นประชากรหลักของประเทศไทย พร้ อมทั้งมี กาลังทรั พย์และเวลาสาหรั บการ
ท่องเที่ยวที่สูง รวมถึงทางบริ ษทั ยังไม่มีรายการนาเที่ยวที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูส้ ู งวัยชาวไทย ทางผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นถึงความสาคัญของกลุ่มเป้าหมายนี้ จึงได้ออกแบบ
รายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” เพื่อนาทรัพยากรภายในประเทศ
ที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการทาการเกษตรอยู่ทุก
ภูมิภาค ซึ่ งผลผลิตทางการเกษตรนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูง เหมาะสมแก่ผูส้ ู งวัยที่
จ าเป็ นจะต้อ งได้รั บ สารอาหารที่ เ หมาะสมแก่ ส ภาพร่ า งกาย ด้ว ยเหตุ น้ ี ทางผู จ้ ัด ท า จึ ง ได้น า
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การเกษตรมาเป็ นหลัก สาหรั บการออกแบบรายการนาเที่ ย ว โดยที่ ผูส้ ู งวัย สามารถมัน่ ใจได้ว่า
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการแปรรู ปมานั้นมีความปลอดภัย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบรายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ า
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
2) เพื่อศึ กษาถึ งความพึงพอใจต่อรายการนาเที่ ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยว
ชุมชนเกษตร” ของผูส้ ู งวัย
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1) ขอบเขตด้านประชากร
ผูส้ ู งวัยชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 60 - 80 จานวน 25 คน
2) ขอบเขตด้านสถานที่
บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล
3) ขอบเขตด้านเวลา
วันที่ 13 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563
4) ขอบเขตด้านเนื้อหา
4.1) ค้นหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูส้ ู งวัย ชาวไทยรวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต เช่น Google, Facebook และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
4.2) คาปรึ กษาจากเจ้าของบริ ษทั พนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.3) รายการนาเที่ยวของ บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล
4.4) ความพึงพอใจของผูส้ ู งวัยชาวไทย ที่มีต่อรายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วน
วัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1) ได้รับทราบถึงความสามารถในการออกแบบรายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ า
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
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2) ได้รับทราบถึงความพึงพอใจต่อรายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยว
ชุมชนเกษตร” ของผูส้ ู งวัย
1.5 นิยำมคำศัพท์
โปรแกรมการท่องเที่ยว หรื อ รายการนาเที่ยว หรื อ กาหนดการเดินทาง หมายถึง กิจกรรม
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะวัน ตั้ง แต่ ว นั แรกจนถึ ง วัน สุ ด ท้า ยตามจ านวนวัน ที่ จัด โดยมี
รายละเอียดระบุถึง วัน เวลา สถานที่พกั แรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว
ก๊วน หมายถึง พรรคพวก กลุ่ม คณะ หมู่ เหล่า
วัยเก๋ า หมายถึง ผูส้ ู งวัย เป็ นบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชาย หญิง ซึ่ งแบ่งผูส้ ู งวัย
ออกป็ น 2 กลุ่มคือ ผูส้ ู งอายุตอนต้น บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชาย หญิง และผูส้ ู งอายุตอนปลาย
บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชาย หญิง
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่ ง หรื อการเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจไป
และเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบอาชี พ หรื อหารายได้ เช่น
การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซี เกมส์
โอลิมปิ ก เป็ นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยม
เยือนญาติพี่นอ้ ง หรื อเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น
ชุ ม ชน หมายถึ ง การที่ ค นมาอยู่รวมกัน เป็ นกลุ่ ม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ร่ ว มกัน เพื่ อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์โดยรวม ซึ่ งเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีผา่ นการติดต่อสื่ อสาร สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกันภายใต้
บรรทัดฐาน จารี ตประเพณี เดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นพวกเดียวกันในชุมชน แต่เมื่อชุมชนเริ่ มมี
พัฒนาการและความเจริ ญเกิดขึ้น ชุมชนจึงจาเป็ นต้องมีองค์กร สถาบันต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปแบบของ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
การเกษตร หมายถึง การปฏิบตั ิกบั ที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทา
ประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และเงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
การศึ ก ษา : โครงงาน “เปิ ดเส้ น ทางพาก๊ ว นวัย เก๋ า ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเกษตร” ผูจ้ ัด ท าได้
รวบรวมข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานหรื อช่วย
ให้โครงงานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
2.1 แนวคิดเรื่ องการจัดรายการนาเที่ยว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.5 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรื่ องการจัดรายการนําเที่ยว
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) การจัดรายการนาเที่ยว หรื อการจัดรวมผลิตภัณฑ์หมายถึง
การจัดรวมสิ นค้าและบริ การการท่องเที่ยวหลายๆ อย่างที่เหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายของธุรกิจการจัดรวมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะกระทาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 ผู้ประกอบธุรกิจ (Supplier)
รายเดียวกันเป็ นผูจ้ ดั แล้วหาตลาดลูกค้าและจาหน่ ายเอง เช่น hotel weekend package โรง
แรมจัดรวมที่พกั อาหารและกิจกรรมพักผ่อนอื่นๆ ไว้สาหรับลูกค้าครอบครัวในราคาเหมาจ่าย
2.1.2 ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายร่ วมกันจัดรวมผลิตภัณฑ์ แล้วรวมขายเป็ นผลิตภัณฑ์ เดียว
(Single Product)
ในราคาเหมาจ่าย ทาให้ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกซื้ อในราคายุติธรรมและทาให้ผลิตภัณฑ์
ขายง่ายกว่าการขายเดี่ยว
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2.1.3 ผู้ประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยว (Tour Operator) บริษัทตัวแทนจําหน่ ายการท่ องเที่ยว
(Travel Agent)
เป็ นผูจ้ ดั รวมผลิตภัณฑ์แล้วจาหน่ายเองโดยจ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้แก่ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจนั้นๆ การจัดแบบนี้ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลากหลาย เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายที่
สาคัญของผูป้ ระกอบธุรกิจและทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริ ญเติบโตอย่างไรก็ตามการจัดรายการนา
เที่ยวของธุรกิจนาเที่ยวแต่ละแห่งจะต้องมี 3 ขั้นตอน คือ
2.1.4 การวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว
1) การวางแผนกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ในการวางแผนการจัดรายการนาเที่ยวจาเป็ นต้อง
กาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนว่าเป็ นใครในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายอาจกาหนดจากอาชีพ
อายุ การศึกษารายได้ฯลฯ
2) การวางแผนก าหนดสถานที่ น าชม เป็ นการวางแผนก าหนดประเภททรั พยากรการ
ท่องเที่ยว ที่ตอ้ งการจะเข้าชมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยต้องทาการศึกษาว่า ทรัพยากร
ท่องเที่ยวประเภทใดที่กาลังอยู่ในความนิ ยมซึ่ งอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการวางแผน
เลือกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนาชมนั้นควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะสาคัญ
ดังต่อไปนี้คือ
2.1) ต้องกาลังอยูใ่ นความนิยม
2.2) มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมพอสมควร
2.3) มีสิ่งดึงดูดอย่างกว้างขวางแก่คนทุกกลุ่ม
2.4) มี ระยะทางไกลพอสมควร เนื่ องจากระยะทางไกล จะดึ งดู ด นักท่ องเที่ ยว
มากกว่าและให้รายได้แก่ธุรกิจนาเที่ยวได้ดีกว่าด้วย
2.5) มีฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงที่เหมาะสม
2.6) มีตวั แทนหรื อลูกค้าแนะนาให้กาหนดไว้ในรายการท่องเที่ยว
3) การวางแผนกาหนดวันเดินทางเป็ นการวางแผนกาหนดจานวนวันเดินทางท่องเที่ยวแต่
ไม่ควรนานเกินไป และควรกาหนดวันเดินทางในวันหยุดหรื อเทศกาลจะทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถ
ไปได้สะดวกแต่จะมีปัญหาเรื่ องที่พกั ในช่วงวันหยุด
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4) การวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางเป็ นการวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ ายการ
ท่องเที่ยวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซึ่ งจะต้องกาหนดว่าจะรวมค่าใช้จ่ายอะไรไว้บา้ งและค่าใช้จ่ายอะไร
ไม่รวมไว้บา้ งเช่น ค่าอาหารจะให้มีกี่ม้ือแต่ละมื้อจะกินดีขนาดไหน เป็ นต้น
5) การวางแผนการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการวางแผนส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ หรื อเร่ ง
เร้าให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลือกซื้ อรายการนาเที่ยวของเราแม้วา่ เราจะมีการจัดรายการนาเที่ยวที่ดี
แต่ถา้ ไม่เป็ นที่รู้จกั ย่อมไร้ประโยชน์จึงต้องใช้การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือช่วยนอกจากนั้น
ยังเป็ นที่ยอมรับกันว่าแม้รายการนาเที่ยวที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน นักท่องจะเลือกซื้อรายการนาเที่ยว
ที่มีระบบส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
2.1.5 การดําเนินการจัดรายการนําเที่ยว
1) การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเป็ นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการจัด
รายการนาเที่ยวที่ได้วางแผนไว้แล้วโดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนรายละเอียดการจัดรายการนา
เที่ยว ประกอบด้วย
1.1) แผนที่แสดงที่ต้งั และระยะทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทาให้
สามารถคานวณระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างคร่ าวๆ
1.2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป เช่น แผ่นพิมพ์วารสาร หรื อ
สิ่ งตีพิมพ์อื่นๆ ที่มีประวัติและข้อมูลอื่นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
1.3) รายละเอียดของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น ผูป้ ระกอบธุรกิจขนส่ ง
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่พกั แรม ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นค้าที่ระลึกเป็ นต้น
1.4) รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเช่น ประเภทของการขนส่ งที่จะเดินทาง ตาราง
การเดินทางของการขนส่ งค่าโดยสาร ที่ต้งั โรงพยาบาล ที่ต้งั สถานีตารวจ เป็ นต้น
2) การสารวจเส้นทางรายการนาเที่ยวเป็ นการเดินทางไปสารวจของรายการนาเที่ยวที่ได้
วางแผนไว้โดยจะกาหนดเส้นทางสารวจไว้หยาบๆ ดังนี้
2.1) ยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง
2.2) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ
2.3) ความยากง่ายในการเดินทาง
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2.4) จุดท่องเที่ยว จุดหยุดพัก จุดพักรับประทานอาหาร จุดพักแรม จุดซื้อสิ นค้าที่
ระลึก
2.5) มาตรฐาน ศักยภาพและคุณภาพของบริ การ ณ จุดต่างๆ
2.6) กิจกรรมการท่องเที่ยว
3) การติดต่อกับธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเป็ นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ทาให้สามารถสัมผัส
กับสถานที่ จริ ง บรรยากาศของสถานที่ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและได้รายละเอียดดี ย่ิงขึ้ น
ธุรกิจที่ตอ้ งติดต่อเจรจา ได้แก่
3.1) ที่พกั แรม เมื่อสารวจแล้วว่าจะมีจุดพักแรมที่ใดต้องติดต่อกับธุ รกิจที่พกั แรม
ในจุดนั้นอาจเป็ นโรงแรม บังกะโลรี สอร์ ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเรื่ องราคาค่าห้องและจองห้องพัก
ด้วย
3.2) อาหารเครื่ องดื่ม เมื่อสารวจแล้วว่าจะต้องมีจุดพักรับประทานอาหารกี่แห่ งก็
ต้องติดต่อกับร้านอาหารที่มีชื่อของจุดพักนั้นๆ ไม่ควรจัดรายการอาหารซ้ ากันระหว่างเดินทาง
3.3) จุ ดแวะชมระหว่างทางเมื่อสารวจแล้วว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไรถ้า
หากจาเป็ นต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อน หรื อจะต้องเสี ยค่าเข้าชม หรื อต้องมีการจองล่วงหน้า
ก็ตอ้ งติดต่อดาเนินการให้เรี ยบร้อย
3.4) ยานพาหนะเดินทางเมื่อสารวจแล้วว่าจะต้องใช้ยานพาหนะใดเดินทาง ซึ่ ง
อาจจะต้องใช้ ยานพาหนะมากกว่าหนึ่ งชนิ ดก็ได้นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึงจานวนวันในการ
เดินทาง เพื่อจะได้ติดต่อสารองที่นง่ั หรื อเช่ายานพาหนะตามต้องการให้เรี ยบร้อย
4) การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวเป็ นการเขียนรายละเอียดของรายการนาเที่ยวที่
กาหนดไว้โดยผสมผสานกับข้อมูลที่ได้ไปสารวจมาซึ่งการเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสามารถ
เขียนได้เป็ น 2 ชนิดใหญ่คือ
4.1) การเขี ย นรายละเอี ย ดรายการน าเที่ ย วส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นการเขี ย น
รายละเอียดรายการนาเที่ยวแบบคร่ าวๆ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทราบว่ารายการนาเที่ยวนี้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยวกี่วนั เริ่ มออกเดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดการเดินทางวันไหน เดินทางโดยยานพาหนะใดออก
เดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดที่ไหน พักที่ใด มีการเลี้ยงอาหารมื้อใดบ้างไม่เลี้ยงมื้อใดบ้างจุดแวะพักหรื อจุด
แวะชมอยูท่ ี่ไหน แต่ละแห่งใช้เวลาเท่าไร ซึ่งอาจเขียนรายการนาเที่ยวได้ 2 แบบ คือ

8

4.1.1) การเขียนรายการนาเที่ยวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเที่ยวพร้อมวัน
เดินทางไปและกลับหรื อบอกจานวนวันเดินทางท่องเที่ยว
4.1.2) การเขียนรายการนาเที่ยวแบบกาหนดเป็ นตารางที่บอกการท่องเที่ยวอย่าง
ละเอียดซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบย่อยๆ คือ (1) แบบOutline Itinerary เป็ นการเขียนรายการนาเที่ยว
ที่บอกกาหนดการท่องเที่ยวแต่ละวันอย่างไม่มีรายละเอียดและ (2) แบบDescriptive Itinerary เป็ น
การเขียนรายการนาเที่ยวบอกกาหนดการท่องเที่ยวแต่ละวันอย่างละเอียด ตามเวลาที่กาหนดอย่าง
คร่ าวๆ
4.2) การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสาหรับหัวหน้าทัวร์เป็ นการเขียนรายการ
น าเที่ ย วอย่า งละเอี ย ดส าหรั บ หัว หน้า ทัว ร์ โ ดยการน ารายละเอี ย ดรายการน าเที่ ย วที่ เ ขี ย นเพื่ อ
นักท่องเที่ยวมาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายที่ตอ้ งติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์สถานที่
ฉุ ก เฉิ น พร้ อ มหมายเลขโทรศัพ ท์เ ช่ น โรงพยาบาลโรงพัก บริ ษ ัท รถเช่ า (ในกรณี เ กิ ด รถเสี ย )
นอกจากนั้นยังมีระยะเวลาที่ชดั เจนว่าแต่ละจุดต้องใช้เวลาเท่าไร สถานที่นาชมจุดพักกิจกรรมที่จะ
ทาหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะต้องติดต่อในกรณี ฉุกเฉินด้วย
5) การเขี ย นระบุ เ งื่ อ นไขไว้ใ นรายการน าเที่ ย ว หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆเกิ ด ขึ้ น
นัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถเอาผิ ด ได้โ ดยระบุ เ งื่ อ นไขไว้ดัง นี้ “หมายเหตุ : ราคาและรายการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า”
2.1.6 การคิดราคารายการนําเที่ยว
1) ปั จจัยกาหนดราคารายการนาเที่ยวเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคารายการนาเที่ยว
แบบเหมาจ่าย ซึ่งมีปัจจัยสาคัญอยู่ 5 ปัจจัย คือ
1.1) คุณภาพของรายการนาเที่ยวเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคารายการนา
เที่ยวถ้าหากกาหนดรายการนาเที่ยวมีคุณภาพสู งราคาก็มกั จะต้องสู งด้วยเช่น การจัดรายการนาเที่ยว
ที่เลือกสถานที่ดีมีที่พกั ดียานพาหนะขนส่ งดีรับประทานอาหารหรู เป็ นต้น
1.2) ลักษณะเฉพาะของรายการนาเที่ ยวเป็ นการจัดรายการนาเที่ยวที่ มีลกั ษณะ
แปลกเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากคู่แข่งย่อมทาให้สามารถกาหนดราคาสู งกว่าราคา
ทัว่ ไปได้ เช่น จัดรายการนาเที่ยวที่ให้นกั ท่องเที่ยวขี่ชา้ งล่องแพ นัง่ รถม้าชมเมือง เป็ นต้น
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1.3) สภาพการแข่งขัน เป็ นปั จจัยที่สาคัญหนึ่ งที่มีผลต่อการกาหนดราคาถ้าหาก
ตลาดใดมีสภาพการแข่งขันสู งการกาหนดราคาก็ไม่สามารถกาหนดสู งได้ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ งถึงราคา
คู่แข่งขัน
1.4) ฤดู ก าลถ้า จัด รายการน าเที่ ย วในช่ ว งฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
ท่องเที่ ยวมักจะไม่ลดราคาให้ผูซ้ ้ื อมากนักเพราะถื อว่าเป็ นเวลาทองของการดาเนิ นธุ รกิ จ ทาให้
ต้นทุนการจัดรายการนาเที่ยวสู งจึงต้องคิดราคารายการนาเที่ยวสู งตามด้วย
1.5) กาไรที่ ตอ้ งการโดยทัว่ ไปราคารายการนาเที่ยวมักประกอบด้วยต้นทุนการ
ผลิต+ต้นทุนการจัดการ+กาไรถ้าหากธุ รกิจนาเที่ยวใดต้องการกาไรมากก็จะทาให้ราคาสู งกว่าคู่
แข่งขัน อาจขายรายการนาเที่ยวไม่ได้จึงมักกาหนดอัตรากาไรอยูร่ ะหว่าง10-20%
2) โครงสร้างราคารายการนาเที่ยวเป็ นส่ วนประกอบในการกาหนดราคารายการนาเที่ยว
แบบเหมาจ่าย ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สาคัญ 5 รายการ คือ
2.1) ค่าขนส่ ง เป็ นค่ายานพาหนะจากจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวไปยังจุดหมาย
ปลายทางและกลับ ซึ่ ง อาจรวมถึ งค่ารั บส่ งนักท่ องเที่ ยวจากสถานี ขนส่ งหรื อท่าอากาศยาน ค่า
พาหนะขนส่ งภายในแหล่งท่องเที่ยวค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางด้วย
2.2) ค่าที่พกั เป็ นค่าพักแรมของนักท่องเที่ยวที่รวมในราคาเหมาจ่ายด้วยอาจเป็ นที่
พักในโรงแรมเกสท์เฮาส์บงั กะโล หรื อที่พกั แรมอื่นๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทลูกค้าเป้าหมาย
2.3) ค่าอาหารเป็ นค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่งอาจเลี้ยงทุกมื้อหรื อบางมื้อ
ก็ได้โดยอาจเลี้ยงแบบธรรมดาหรื อหรู หราก็ได้ท้งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของลูกค้าเป้าหมายแต่ตอ้ งแจ้ง
ไว้ในรายการนาเที่ยวว่าจะบริ การอาหารประเภทใด กี่ม้ือ มื้อใดบ้าง
2.4) ค่าบริ การอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ายในการบริ การนักท่องเที่ยวเช่น ค่า
เที่ยวชมเมืองค่าเข้าชมสถานที่ค่าเข้าชมการแสดงค่าทิป ค่าขนกระเป๋ า ค่ามัคคุเทศก์ ค่าประกันภัย
เดินทาง ค่าเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
2.5) ค่าประกอบการและกาไรเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานจัดรายการนาเที่ยว
แบบเหมาจ่ า ยพร้ อมก าไรที่ ต ้องการโดยปกติ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงานจัดรายการน าเที่ ยวจะ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ ส่ วนกาไรก็คือผลตอบแทนของผู ้
ประกอบธุ รกิจนาเที่ยวที่ตอ้ งเข้ามาเสี่ ยงในการดาเนิ นงานจัดนาเที่ยวโดยปกติมกั คิดในอัตรา1020% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขึ้นอยูก่ บั สภาพการแข่งขันเป็ นสาคัญ
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2.1.7 ประเภทของการจัดรวบรวมผลิตภัณฑ์
จาแนกประเภทของการจัดรวมผลิตภัณฑ์ออกเป็ น
1) การผสมผลิตภัณฑ์
1.1) การจัด รวมผลิ ตภัณ ฑ์จ ากองค์ประกอบการท่ องเที่ ย วที่ สาคัญ ได้แ ก่ ที่พ กั
อาหารการเดินทางและการขนส่ งกิจกรรมการท่องเที่ยวการนาชมสิ่ งบันเทิงและจาหน่ ายในราคา
เหมาจ่ายที่ เรี ยกว่า All Inclusive Package
1.2) การจัดรวมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวบางอย่างเข้าด้วยกันตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่
1.2.1) Escorted tour เป็ นการจัดนาเที่ยวแบบเหมาจ่ายไปตามเส้นทางที่กาหนดแต่
มีบางรายการท่องเที่ยวให้เลือกเดินทางไปเอง หรื อรับประทานอาหารบางมื้อเองและใช้รถโค้ชใน
การเดินทางเป็ นส่ วนใหญ่
1.2.2) Fly-drive package หมายถึ ง การเดิ น ทางไปกลั บ โดยรวมค่ า โดยสาร
เครื่ องบินและรถยนต์เช่าที่จุดหมายปลายทางเช่น สายการบิน Lufthansa จัดรวมผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
บริ ษทั รถเช่า Avis เรี ยกว่า Fly drive classics ขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาไปประเทศเยอรมนี หรื อออสเตรี ย พร้อมทั้งรถเช่าอีก5 วันหรื อมากกว่าการ จัดรวม
ผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมาะสาหรับคนที่ชอบจัดการเดินทางด้วยตนเองในแหล่งท่องเที่ยว
1.2.3) Fly-cruise package หมายถึ ง การเดิ น ทางไปกลับ โดยรวมค่ า โดยสาร
เครื่ องบินไปยังท่าเรื อที่เป็ นจุดเริ่ มของการเดินทางโดยเรื อสาราญ (Cruise)
1.2.4) Accommodation and meal package หมายถึงการจัดรวมที่พกั ประเภทใดก็
ได้และอาหารบางมื้อในราคาเหมาจ่าย เช่น
- American Plan (AP) หรื อFull pension รวมค่าอาหาร3 มื้อในค่าที่พกั แต่ละวัน
- Modified American Plan (MAP) รวมค่าอาหาร 2 มื้อในค่าที่พกั แต่ละวัน ลูกค้า
จัดหามื้อกลางวันเอง
- Bed and Breakfast (B&B) รวมค่าอาหารเช้าแบบ Continental breakfast ในค่าที่
พักแต่ละวัน บางที่เรี ยกว่า Continental plan
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1.2.5) Event package การจัดรวมผลิตภัณฑ์เมื่อมีเหตุการณ์หรื อโอกาสพิเศษ เช่น
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก นิยมจัดรวมค่าขนส่ งค่าที่พกั ค่าอาหารและค่าเข้าชม
1.2.6) การจัดรวมผลิตภัณฑ์ตามโปรแกรมความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การเดินทางไปเล่นสกี เรื อใบ ตีกอล์ฟ ทาอาหารและความสนใจพิเศษอื่นๆ
1.2.7) Entertainment package จัด รวมผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อการพัก ผ่อนให้แ ก่ ลูก ค้าใน
ท้องถิ่น ไม่รวมที่พกั เช่น จัดรวมค่าอาหารค่าชมละครค่าเข้าชมสวนสนุกและนาเที่ยวอื่นๆ
2) ตลาดเป้าหมาย
2.1) กลุ่มลูกค้าที่ได้รับรางวัลในการทางานให้ไปท่องเที่ยว (Incentive package or
tours) จะมีบริ ษทั ตัวกลางในการรับจัดทัวร์ รางวัลโดยการติดต่อกับผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยว
ต่ า งๆ บริ ษัท เหล่ า นี้ มี ชื่ อ เรี ยกต่ า งๆ กัน ไป เช่ น Full-service intensive companies, Specialized
incentive travel planning firms, Corporate travel managers, Convention/Meeting planners และ
Travel Agents จัดรวมผลิตภัณฑ์แล้วเสนอขายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆ
2.2) กลุ่มลูกค้าผูม้ าประชุม (Convention/Meeting packages) นิ ยมจัดรวมค่าที่พกั
ค่าอาหารค่านาชมสถานที่หรื อสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นตลาดที่มีอานาจในการซื้อ
สู งและเดินทางมาในระยะเวลาที่กาหนดได้
2.3) กลุ่ ม ญาติ ห รื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ม าจากเชื้ อ ชาติ ภ าษาศาสนาเดี ย วกัน (Affinity
group package) เช่น การจัดทัวร์ ให้แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ชมรมสโมสรต่างๆ คนพิการ
และอื่นๆ
2.4) กลุ่ ม ครอบครั ว (Family vacation package) จั ด กิ จ กรรมส าหรั บ เด็ ก ใน
โปรแกรม Family weekend package
2.5) กลุ่มลูกค้าที่สนใจกิจกรรมบางอย่างเป็ นพิเศษ (Special interest group)
3) ช่ วงระยะเวลา
3.1) ช่วงสุ ดสัปดาห์(Weekend and minivacation package)
3.2) วันหยุดพักผ่อน (Holiday package)
3.3) ช่วงฤดูกาล (Seasonal package)
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3.4) ช่วงก่อนและหลังการประชุม (Pre and Post convention package)
3.5) ระยะเวลาเฉพาะตามที่ตอ้ งการเช่น 1-2 สัปดาห์
3.6) ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Off-peak specials)
4) การจัดการการเดินทาง
4.1) การเดินทางมาต่างประเทศส่ วนตัว (Foreign Independent Tour: FIT) สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่ วนตัว (Free Individual Traveler: FIT)
4.2) การเดิ นทางมาเป็ นกลุ่มจานวนคนน้อยสุ ดเท่าที่ จะจัดได้ (Group Inclusive
Tour: GIT) เดินทางตามรายการเป็ นปกติ
4.3) การเดินทางแบบเช่าเหมาลา (Charter Tour)
4.4) การจัดการเดินทางในแต่ละจุดหมายปลายทาง
4.4.1) ควรมีการวางแผนล่วงหน้าหลายๆ เดือน (อย่างน้อย 6 เดือน) หรื อ ตลอดทั้ง
ปี เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะไม่มองข้ามสิ่ งจาเป็ นไปหรื อมีเวลาแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกระยะ
ของการวางแผน
4.4.2) ควรเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเป้ าหมายที่เลือกไว้แล้วเช่น กลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มครอบครัวกลุ่มนักธุรกิจกิจกรรมพักผ่อน อาจแตกต่างกัน
4.4.3) ทุกส่ วนประกอบของ Package ควรมีคุณภาพที่ทดั เทียมกัน ในระดับราคาที่
ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
4.4.4) ควรมีจุดดึงดูดใจ สร้างความน่าประทับใจให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่ดีให้มาซื้ อ
เช่นการแจกของขวัญ หรื อการให้Free cocktail แก่ลูกค้าวันแรกที่เริ่ มมาพักที่โรงแรม
4.4.5) ควรให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกส่ วนผสม คิดรวมภาษีทุกอย่างไว้ในราคาเหมา
จ่ายราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน และสามารถให้ขอ้ มูลทุกอย่างแก่ลูกค้าได้เช่น ค่าใช้จ่ายพิเศษที่อาจ
เพิ่มขึ้นตลอดจนการมีนโยบายคืนเงินในกรณี ยกเลิกบางรายการในกรณี จาเป็ น แต่เรื่ องนี้ น่าจะเป็ น
ทางเลือกสุ ดท้ายเพราะลูกค้าต้องการความพอใจมากกว่าเงินคืน ควรจัดผลิตภัณฑ์ หรื อให้บริ การ
อย่างอื่นทดแทน
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4.4.6) ไม่ควรรวมอาหารทุกมื้อควรจัด 2 มื้อต่อวันในบางรายการเพื่อให้ลูกค้าได้มี
โอกาสเลือกเองบ้างและไม่ควรรวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในรายการอาหารเพราะผูท้ ี่ไม่ดื่มอาจไม่
พอใจแต่อาจรวมไวน์ฟรี ไว้ในรายการอาหารได้เช่น Club Mediterranean package
4.4.7) ไม่คิดรวมค่าทิปในราคาของ Package ลูกค้าจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเอง
4.4.8) ควรจัดเอกสารเพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ลูกค้า
4.4.9) การลดราคาPackage นิยมกระทาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการท่ องเที่ยว
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวต่างให้ความหมายของการท่องเที่ยวไปตาม
ทัศนคติที่หลากหลาย ดังนี้
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (2545)ได้ก ล่ า วว่า การท่ อ งเที่ ย ว (Tourism) เป็ นค าที่ มี
ความหมายกว้างขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการเล่นกีฬาการติดต่อธุ รกิจ
ตลอดจนการเยีย่ มเยือนญาติพี่นอ้ ง
สหพันธ์องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official
Travel Organization หรื อ IUOTO) (2006)ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยวว่าจะต้องเป็ นการ
ท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้ คือ
1) ต้องเป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2) ต้องเป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ
3) ต้องเป็ นการเดิ นทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ มิใช่ เพื่อประกอบอาชี พ หรื อ หา
รายได้ในการเดินทางนั้น
สมชาติ อู่อน้ (2552) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เคลื่อนย้ายของผูค้ นจากแห่ งหนึ่ งไปสู่ อีกแหล่งหนึ่ ง ซึ่ งรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและ
การเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู ้ เพื่อ
การกีฬา เพื่อการติดต่อธุ รกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็นบั เป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ้ น โดยใน
หลักเกณฑ์ความหมายกาหนดได้โดยเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้
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1) เดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหารายได้
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้กาหนดความหมายของ การท่องเที่ยว ไว้ในปี พ.ศ. 2506 ว่า คือ
การเดินทางที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไข ดังนี้ คือการเดินทางจากสถานที่อยูอ่ าศัยประจาไปยังสถานที่อื่นๆ
ด้วยความสมัครใจ คือ การเดินทางจากสถานที่อยูอ่ าศัยประจาไปยังสถานที่อื่นๆด้วยความสมัครใจ
คือการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรื อหารายได้การท่องเที่ยว มีลกั ษณะ
สาคัญ 4 ประการดังนี้
1) การเคลื่ อนที่ เกิ ดจากการเคลื่อนที่ของมนุ ษย์สู่ที่หมายต่างๆ รวมทั้งการหยุดพัก ณ ที่
เหล่านั้น
2) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวมี 2 ส่ วนคือ การเดินทางสู่ จุดหมาย และ การหยุดพัก
ประกอบกิจกรรม ณ จุดหมายนั้น
3) การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลาเนาและที่ทางาน ดังน้นั การท่องเที่ยวจึง
เป็ นปัจจัยให้เกิดกิจกรรม ซึ่งแตกต่างจากกิจวัตรของถิ่นที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางผ่านและแวะพัก
4) การเดินทางสู่ จุดหมายนั้น เป็ นการเดินทางชัว่ คราว ซึ่ งระยะส้ันๆ โดยมีความตั้งใจว่าจะ
กลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์หรื อ2-3 เดือน ความตั้งใจในการเยือนจุดหมายปลายทางมิได้เป็ นไป
เพื่อหลักแหล่ง หรื อ ประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวจึงเป็ นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ
คือ
4.1) เป็ นการเดินทางชัว่ คราว
4.2) เป็ นการเดินทางโดยสมัครใจ
4.3) ไม่เป็ นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) อธิ บายว่าการท่องเที่ยว เป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวที่มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งเป็ นการเดิ นทางเพื่อพักผ่อน
ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรื อเพื่อประกอบธุ รกิจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทางานแต่ไม่ได้
เป็ นการเดินทางเพื่อไปทางานหรื อประกอบอาชีพเป็ นหลัก
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นิ ศา ชัชกุล (2550) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) เป็ นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่ ง
ไปยังจุดหนึ่ ง ซึ่ งนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปั จจัยสามประการ คือ การ
เดินทางการค้างแรมและ การกินอาหารนอกบ้าน
จากค่านิยามต่าง ๆ ดังที่ได้รวบรวมมาในข้างต้น นี้สามารถสรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยว คือ การ
เดินทางออกจากสภาพแวดล้อมปกติ เช่น บ้าน ที่ทางาน ไปยังสถานที่ต่างๆ เป็ นการชัว่ คราวทั้ง
ภายในและระหว่า งประเทศ ด้ว ยความสมัค รใจ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การพัก ผ่อ นหย่อนใจ
การศึกษา ธุ รกิจ ประชุมสัมมนา หรื ออื่นใด แต่ตอ้ งไม่เป็ นการได้มาซึ่ งรายได้จากสถานที่ที่ไปถึง
นั้น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
ชุติมา หฤทัย (2531) ผูส้ ู งอายุ หมายถึง สภาวะที่มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความอ่อนแอทาง
ร่ างกายและจิ ตใจ อาจเจ็บป่ วยหรื อมีความพิการร่ วมเป็ นวัยที่เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเสื่ อม
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั พันธุกรรมสิ่ งแวดล้อมและโภชนาการ
ประพิณ วัฒนกิจ (2531) ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุเกิน 60 ปี เป็ นวัยที่พน้ จากการทางาน
ของทางราชการหรื อทางระฐวิสาหกิจหรื อสานักงานของเอกชนบางแห่ง โดยทัว่ ไปผูท้ ี่กา้ วสู่ วยั นี้จะ
มีการเปลี่ยนแปลงด้านสรี รวิทยาอย่างเห็นได้ชดั
ศรี ธรรม ธนะภูมิ (2531) ผูส้ ู งอายุหมายถึง ผูท้ ี่เริ่ มมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ภาวะชรามีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั การดูแลร่ างกาย พันธุกรรมและพัฒนาการในอดีตวัยชรา เป็ น
ระยะสุ ดท้ายของชีวิต อาจยาวนาน 10-20 ปี หรื อมากกว่านั้นแตกต่างกัน ถ้ามีการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ
ก่อนเข้าวัยนี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่วยั กลางคน ก็จะสามารถปรับตัวรับบทบาทวัยชราได้ตามสมควรแก่
ฐานะ วัยสู งอายุเป็ นวัยของการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ มีพฒั นาการจิตใจ และปรับตัวต่อสภาพต่างๆ
ในชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
2.4 แนวคิดการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
นิ ออน ศรี สมยง (2552) ได้อธิ บายความหมาย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนี้ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร คือ การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการเกษตรเป็ นทรัพยากรท่องเที่ยวหลักสามารถดึงดูดความ
สนใจนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้ผคู ้ นใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ซึ่ งรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
นับว่า เป็ นหนึ่งในรู ปแบบของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
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การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นการคิดค้นเอาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นประเทศ มา
จัดกิจกรรมหรื อจัดเป็ นรู ปแบบทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีความสนใจและอยากเดินทาง
ไปเที่ยว การขยายเส้นทางการท่องเที่ยว และเป็ นการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น อีกทั้งยังเป็ นการ
อนุรักษ์และการให้ความรู ้ในคุณค่าของภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยซึ่ งการท่องเที่ยวและประเทศ
ไทย (ททท.) ได้จาแนกประเภททรัพยากรทางการเกษตรออกเป็ น 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การทานา การทานาปี /ปรัง การทานาหว่านน้ าตม การทานาขั้นบันได พิพิธภัณฑ์ขา้ ว
2) การทาสวนไม้ตดั ดอก การทาสวนดอกไม้เพื่อตัดดอกขายทุกชนิ ด เช่ น สวนกุหลาบ
ฟาร์มกล้วยไม้สวนดอกไม้ประดับ นานาชนิด รวมถึงไร่ ทานตะวัน
3) การทาสวนผลไม้ การทาสวนผลไม้ทุกประเภท รวมทั้งการทาวนเกษตร การทาเกษตร
แผนใหม่และการทาสวนผสม
4) การทาสวนผัก สวนครัว การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท รวมถึงการทาไร่ ผกั ไร่ ถว่ั ไร่
ข้าวโพด เป็ นต้น
5) การทาสวนสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิ ด เพื่อใช้เป็ นอาหารเสริ มพืชผัก
สวนครัวข้างบ้าน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องดื่ม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องสาอาง และเพื่อใช้ในการแพทย์แผนไทย
6) การทาฟาร์ มปศุสัตว์การเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด อาทิ การเลี้ยง
ไหม การทาฟาร์มผึ้ง การทาฟาร์มปลา การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็ นต้น
7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่างๆ การจัดงานเพื่อส่ งเสริ มการขายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ
เช่น มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานเทศกาลลาไย เทศกาลกินปลา เป็ นต้น
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้คานิยามของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ดังนี้
การจัดนาเที่ยวชมสถานที่ทาการเกษตรกรรม แหล่งทาสวนผลไม้แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งทาฟาร์ม เพื่อรับฟังการบรรยายถึงปัญหาและความสาเร็ จในอาชีพเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ม.ป.ป.)
การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรหมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรี ยนรู ้วิถีเกษตรกรรมของชาว
ชนบท โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของนัก ท่ อ งเที่ ย วในการด าเนิ น กิ จ กรรมให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ด้า น
การเกษตรและวิถีการดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็ นการนาเอาทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดการ
เรี ยนรู ้มาทา ให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะ
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เป็ นการอนุ รักษ์ควบคู่ไปกบัการท่องเที่ ยวเพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อชุ มชนและผลกระทบต่อ
สภาพสิ่ งแวดล้อม
เกศณี ย ์ สั ต ตรั ต นขจร (2550) ให้ค าจ ากัด ความการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร(Agrotourism)
หมายถึง เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เป็ นการนา ทรัพยากรทางด้านการเกษตร เช่น สวนเกษตรการ
ปลูกพืชสวนและ ฟาร์ มปศุสัตว์มาจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นสิ่ ง
ดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงามและพักผ่อนหย่อนใจเป็ น
การสร้างโอกาสและรายได้เสริ มให้กบั เกษตรเจ้าของพื้นที่เกษตรนั้นๆ
ราไพพรรณ แก้ว สุ ริย ะ (2544) อธิ บายความหมายการท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตรว่า เป็ นการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ มปศุสัตว์และ
สั ต ว์เ ลี้ ย ง เพื่ อ ชื่ น ชมควาสวยงาม ความส าเร็ จ และเพลิ ด เพลิ น ในสวนเกษตร อั น ได้ค วามรู ้
ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่
แห่งนั้น
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2546) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยว
เชิ ง เกษตรไว้ว่า การท่ อ งเที่ ย วอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ไ ด้ท้ ัง ความเพลิ ด เพลิ น และความรู ้ น ากลับ ไป
ประยุกต์ใช้หรื อประกอบอาชีพได้ เหนืออื่นใดถือได้หวนกลับไปค้นหา เรี ยนรู ้ เข้าใจ ภาคภูมิใจกับ
อาชีพเกษตรกรรมรากฐานของแผ่นดินไทยที่เปี่ ยมไปด้วยคุณค่าภายใต้แนวคิด ปรัชญา องค์ความรู ้
ภู มิปัญญาของบรรพบุ รุษ เกษตรกรไทยอี ก ทั้งได้สัมผัสกับวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวชนบท
ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบกิ จกรรม และการประกอบอาชี พทางการเกษตรที่
หลากหลาย ทั้งวิถีด้ งั เดิ มจนถึ งการใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง ท่ามกลางทัศนี ยภาพที่สวยงาม บริ หาร
จัดการโดยเกษตรหรื อชุมชน ความประทับ ใจที่เกิดจากได้ชม ชิม ซื้ อผลิตภัณ ฑ์และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์แก่ผูม้ าเที่ยว ทั้งยังส่ งผลให้เกิดรายได้แก่
ชุ มชน จากการจาหน่ ายผลผลิ ตการเกษตรผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป ค่าตอบแทนจากการให้บริ การแก่
นักท่องเที่ยว
Paresh V. Joshi&Milind B. Bhujbal (2012) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรว่า
เป็ นกิจกรรมที่ดา เนินการในฟาร์ม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บันเทิง การศึกษาหรื อเพื่อความสนุกสนาน
กิจกรรมในฟาร์ ม โรงบ่มไวน์ปศุสัตว์ วัฒนธรรม การเก็บเกี่ยวหรื อกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ ที่เป็ น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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Lamb (2008) ได้อธิ บายความหมายว่า การท่องเที่ยวฟาร์มหรื อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ น
กระบวนการของการดึ ง ดู ด ผู ้เ ข้า ชมและนัก เดิ น ทางไปยัง พื้ น ที่ ท างการเกษตรโดยทั่ว ไปเพื่ อ
การศึกษาและนันทนาการ
Przezborska (2005) ได้อธิ บายกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่เกี่ยวข้อง
กับฟาร์ มหรื อการดาเนิ นการทางการเกษตร พืชสวน ประมงหรื อการเกษตร (เที ยบเท่ากับการ
ท่องเที่ยวในฟาร์ ม) การท่องเที่ยวชนบทยังสามารถกาหนดเป็ นกิจกรรมท่องเที่ยว / พักผ่อนหย่อน
ใจ
จากคานิ ยามของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผูศ้ ึกษาวิจยั สามารถสรุ ปความหมายได้ดังนี้ การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรหมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เรี ย นรู ้ ใ ห้เ กิ ด ความรู ้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
การเกษตรอี กทั้งยังเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็ นฟาร์ มเกษตร สวนผัก สวนผลไม้สวน
ดอกไม้ โดยสถานที่ แ ห่ ง น้ั นมี ค วามสวยงามของทัศ นี ย ภาพ และนั ก ท่ อ งเที่ ย วเองก็ ไ ด้รั บ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรที่ผา่ นทางกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น
2.5 แนวคิดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community Based Tourism : CBT) เป็ นกระบวนการจัด การ
ท่องเที่ ยวที่ ชุมชนเป็ นผูด้ าเนิ นการวางแผน และกาหนดทิศทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความ
ต้อ งการของชุ ม ชน โดยมุ่ ง เน้น สิ่ ง ส าคัญ ไปที่ ค วามยัง่ ยืน ทั้ง ทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าทุกคนในชุมชนคือเจ้าของทรัพยากร และเป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยจากการท่องเที่ ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี รวมถึงทั้งวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็ นปัจจัยหรื อต้นทุนในการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น
ซึ่งในปั จจุบนั การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และถูกคาดหวังว่าจะเป็ น
วิธีการจัดการท่องเที่ยวอีกรู ปแบบหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในการจักการและสนับสนุนหรื ออานวยความสะดวกต่อ
การดาเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันก็จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชน
พจนา สวนศรี (2546) ได้มีความเห็นว่าเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การใช้
การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนที่ชุมชนกาลังเผชิ ญอยู่เพื่อเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวกับการ
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พัฒ นาชุ ม ชน และมองการพัฒ นาอย่า งเป็ นองค์ร วมโดยให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาสั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการเมือง
Fennell (1999) ได้เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวที่ไม่ช่วงชิงการใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแต่มุ่งตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นให้มากที่สุด
ด้วยการใช้เทคโนโลยีในชุมชนเท่าที่จาเป็ นที่สาคัญยังต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่ วมกัน
กับคนในชุมชน Fennellยังได้เสนอคุณสมบัติที่สาคัญของการท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าวว่า จะต้อง
ประกอบไปด้วย 5 ประการ ได้แก่
1) ต้องเป็ นการท่องเที่ ยวที่ มีผลกาไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิ กในชุ มชนใน
ฐานะการเปิ ดให้เป็ นที่พกั อาศัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆโดยไม่ตอ้ งผ่านนายหน้าใดๆอัน
จัดเป็ นการสร้างรายได้ทางตรงแก่คนในชุมชน
2) ต้องเป็ นการท่องเที่ ยวที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริ งไม่ว่าจะเป็ นการ
สร้างสาธารณูปโภคและการยกระดับความเป็ นอยูท่ ี่มุ่งสร้าง " เพื่อสมาชิกในชุมชน" แต่ไม่ใช่ "เพื่อ
นักท่องเที่ยว"
3) ต้องเป็ นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครี ยดด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
อันเนื่องมาจากความพยายามนาความทันสมัยแบบตะวันตกเข้ามาสู่ ชุมชน
4) ต้อ งเป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการเคารพและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม
ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
5) ต้องเป็ นการท่องเที่ ยวที่ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจอันดี งามระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
นานาชาติ นานาภูมิภาค ที่ลว้ นอยูภ่ ายใต้นานาวัฒนธรรม โดยนัยนี้การท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็ นการ
ท่องเที่ยวที่สอนให้นกั ท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคม และไม่มองว่าใคร "เจริ ญกว่า" และใคร "ด้อยกว่า"
ชมพูนุท โมราชาติ (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุ มชน เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของคนต่างวัฒนธรรม บนฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการบริ หารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นการท่องเที่ยว
ที่ยงั่ ยืน ชาวบ้านในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมและเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักในการจัดการควบคุมดาเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง สาหรับผูท้ ี่คิดจะนาแนวทางนี้ ไปปฏิบตั ิจะต้อง
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ทาความเข้าใจ ศึกษารายละเอียด แนวคิด หลักการประสบการณ์จ ากการเรี ยนรู ้ของชุมชนอื่นๆ เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิ หรื อขยายผลการพัฒนาต่อไป
2.6 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ดิ เรก ฤกษ์สาหร่ าย (อ้างถึงในสานักนโยบายและแผนกรุ งเทพมหานคร, 2538) กล่าวว่า
ทัศนคติหรื อความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิต่อสิ่ งนั้น โดยที่บุคคลจะมีความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน โดยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่ งจูงใจ
2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

รู ปที่ 2.1 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ู งอายุ
ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเป็ นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาก
ในช่วงหลายปี มานี้ ซึ่ งประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Societies) แล้วตั้งแต่ปี 2548
และกาลังจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Societies) ภายในปี 2567 หรื อในอีก 6 ปี
ข้างหน้า
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รู ปที่ 2.2 สัดส่ วนผูส้ ู งอายุไทยในแต่ละช่วงอายุ
ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมผูส้ ู งอายุแต่ละช่วงอายุกอ็ าจจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป ทา ให้
สิ นค้าและบริ การที่ตอบโจทย์หรื อเป็ นที่นิยมสา หรับผูส้ ู งอายุก็น่าจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ
ด้วย ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจซึ่ งสามารถ
สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
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รู ปที่ 2.3 พฤติกรรมของผูส้ ู งอายุ
ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
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อุไรวรรณ (2544) ได้ ศึกษา“การจัดการด้านการสื่ อความหมายและสิ่ งอานวยความ สะดวก
ของผูป้ ระกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี ศึกษาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” พบว่า การ
จัด การพื้ น ที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรควรมี เ จ้า หน้า ที่ น าชม เอกสาร แผ่ น พับ พื้ น ที่ ท าง
การเกษตรที่สามารถเดินชมได้ สถานที่ติดต่อ การแสดงกิจกรรมการเกษตร สิ่ งอานวยความสะดวก
ได้แก่ ห้องน้ า-ห้องสุ ข น้ าดื่ม เส้นทางเที่ยวชมที่ปลอดภัย สะดวก และเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ซึ่ งการจัดการควรดาเนิ นให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร เพื่อคงความเป็ น ธรรมชาติและส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
เสาวลักษณ์ ผาวันดี (2557) ทาการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณี ศึกษา กลุ่ม
สมุนไพรบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตาบลดงขี้ เหล็ก อาเภอเมื อง จังหวัดปราจี นบุรี ผลการศึ กษาพบว่า
ผลการวิจยั พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังได้ทาให้มีการ เปลี่ยน
แปลงทีิ ่ดี เกิดขึ้น 4 ด้านคือ ด้านบุคลากร โดยมีการจัดฝึ กอบรมความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการ จัดการ
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรให้กบั สมาชิ กด้านพื้นที่ มีการจัดเตรี ยมพื้นที่ภายในกลุ่มสร้างเส้นทางการเดิน
ชมธรรมชาติในสวนสมุนไพร ติดป้ายแสดงจุดการให้บริ การ รวบรวมภูมิปัญญาสมุนไพร ไทยโดย
แสดงชื่ อ สรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรในการรั ก ษาโรค ด้า นกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งรายได้แ ละจัด หา
งบประมาณของกลุ่ ม มี ก ารตั้ง จุ ด แสดงการสาธิ ต พื ช สมุ น ไพรตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนการปลู ก การ
เจริ ญเติบโต การเก็บ การตาก รวมถึงการเพาะชากล้าไม้สมุนไพร การผลิตยาสมุนไพรและอาหาร
สมุนไพรเพื่อจาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยว และการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มสมุนไพรดง
บังกบ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
ศิโรรัตน์ หอมนาน (2547) ได้ศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร หมู่บา้ น
รอบบริ เวณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮองไคร้อนั เนื่ องมาจากพระราชดาริ พบว่าหมู่บา้ นรอบ
บริ เวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮองไคร้อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ มีความพร้อมใน ระดับมากใน
ด้านการเข้าถึ ง มี ความพร้ อมในระดับปานกลางในด้านสิ่ งดึงดูดใจ ความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว และพื้นที่ในการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว และมีความพร้อมในระดับน้อยในด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยงั
พบว่ากิจกรรมด้านการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรเป็ นกิจกรรมที่ทากันโดยทัว่ ไป และจาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) แสดงให้เห็น จุดแข็ง จุดอ่อนของศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างชัดเจน โดยมีจุดแข็งคือ เป็ นหมู่บา้ นรอบบริ เวณศูนย์ฯ ที่มี กิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนา
อาชีพการเกษตรและนอกการเกษตร ส่ วนจุดอ่อน คือ อุปสรรคในการทาการเกษตร นอกจากนี้ก็ยงั
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มีในเรื่ องของโอกาส คือ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ทาให้ได้เปรี ยบ และอุปสรรค คือ วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ยศวีร์ ยุกตะนนัท์ (2547) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวที่ได้เยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเลียบ คลองมหาสวัสดิ์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้จากการ ท่องเที่ยวเกษตร
ความแตกต่างของความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเกษตรของนักท่องเที่ยวที่มี พื้นฐานแตกต่าง
กันรวมทั้งปั ญหาและข้อเสนอแนะ โดยได้ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวจา นวน
293 คน แล้ว นา มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ ผลการวิ จัย พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่ทาการศึกษาเป็ นหญิง ร้อยละ 60.41 มีอายุเฉลี่ย 36.39 ปี มีระดั บการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.53 เป็ นข้าราชการ ร้อยละ 26.28 ที่อยูป่ ัจจุบนั อยูใ่ น กรุ งเทพมหานคร ร้อยละ
44.72 ไม่มีประสบการณ์ การท่องเที่ยวเกษตร ร้ อยละ 60.07 สาหรับความ พึงพอใจ ปรากฏว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากในแหล่งท่องเที่ยวเกษตรทั้ง 4 แห่ ง ตามลาดับ คือ กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรมหาสวัสดิ์ สวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ และนาบัว และมีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยว
เกษตรทั้ง 4 แห่ ง มีประโยชน์มาก นอกจากนั้นยัง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากในการ
บริ การที่เกี่ยวข้อง คือ บุคลากรของศูนย์บริ การการท่องเที่ยวเกษตรและค่าใช่จ่าย ในการท่องเที่ยว
เกษตร ส่ ว นปั ญหาของนักท่ องเที่ ยวพบว่า มี ปัญหาเกี่ ยวกับความสะดวก สะอาด และเอกสาร
เผยแพร่

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
1) ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล

2) ที่ต้งั สถานประกอบการ ชั้น 8 ตึก Siam@Siam , 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 089 155 1084
E-mail : booking@siamrisetravel.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล
ที่มา : https://www.facebook.com/siamrisetravel/

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล
ที่มา : https://www.google.com/maps/place/SiamRise+Travel/
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1 ประวัติความเป็ นมา
SiamRise Travel คื อ หน่ ว ยงานหรื อ แบรนด์ภ ายใต้ก ารบริ ห ารโดย Asian Rise
Travel บริ ษทั นาเที่ยว หรื อTour operator ที่มุ่งสร้าสรรค์รายการนาเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนทั้งทางด้านสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม บริ ษทั ได้
พัฒนากิจกรรมร่ วมกับชุมชนพร้อมทาหน้าที่นาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในรู ปแบบชุมชนและการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสาหรับกลุ่มตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศยุโรป
เรามีความเชี่ ยวชาญในทัวร์ ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบซึ่ งเป็ น
บริ ษทั จัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC - Destination Management
Company) กิจกรรมแลประสบการณ์ท้ งั หมดได้รับการสร้างสรรค์ร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน เราสนับ สนุนชุมชนผ่าน “การท่องเที่ยว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิง
บวกในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม เราใส่ ใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ท้องถิ่นและช่วยให้ชุมชนมีความยัง่ ยืนมากขึ้น เรานาเสนอความเป็ นไทยในท้องถิ่นแก่นกั ท่องเที่ยว
ผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในประเทศไทย
ส่ วนใหญ่นกั เดินทางทุกคนจะเดินทางประเทศไทยเหมือนกันกับจุดหมายปลายทางหลักเริ่ มต้นจาก
กรุ งเทพถึงเชี ยงใหม่และสิ้ นสุ ดทัวร์ ที่ชายหาดแสนผ่อนคลายในภูมิภาคทางใต้ตัวอย่าง เช่น ภูเก็ต
เกาะสมุยหรื อกระบี่ ทาไมไม่ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเล็กๆหรื อสถานที่ที่คุณสามารถ
เห็นชีวิตในท้องถิ่นที่แท้จริ งและคุณสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของพวกเขา
ทางบริ ษทั เชื่อมัน่ อย่างแท้จริ งว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) หรื อการท่องเที่ยว
อย่างรั บผิดชอบ (RT) ถือเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุ มชน โปรแกรมของทางบริ ษทั ได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการอนุรักษ์ ร้อยละของรายได้
จากโปรแกรมของทางบริ ษทั มีส่วนช่ วยในกองทุนชุ มชนเพื่อการพัฒนาและอนุ รักษ์ชุมชน การ
ทางานร่ วมกันช่ วยให้ชาวบ้านจัดการกับปั ญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชนโดยรวมเช่ นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติการจัดการขยะและการอนุรักษ์วฒั นธรรม
SiamRise Travel เป็ นโครงการแรกของ Asian Rise Travel เสนอสัมผัสของท้องถิ่น
ในประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยมกลุ่ม Flashpackers และนักเดินทางด้วยการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนขยายสู่ การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรมและไลฟ์ สไตล์ในประเทศ
ไทย บริ ษทั เป็ นกิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุ นชุมชนด้วย “การท่องเที่ยว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิ ง
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บวกต่อสิ่ งแวดล้อมการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ใส่ ใจอย่างยิ่งที่จะรักษาวิถีชีวติของคนไทยและ
ช่วยให้ชุมชนยืนหยัดในการดาเนินชีวิตอย่างยัง่ ยืนยังคงชอบที่จะออกไปสารวจเส้น ทางใหม่ๆ และ
ออกไปเจอสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
SiamRise Travel ค้นพบในปี 2557 โดยคุณสุ ภางกะรัตนา หรื อ คุณกู๊ดและคุณฝ้าย
เราคือ “Flashpackers” ผูร้ ักการเดินทางและพบปะผูค้ นในท้องถิ่นทัว่ เอเชียชอบที่จะออกไปสารวจ
เส้นทางใหม่ๆ และออกไปเจอสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองและเชื่อว่าการ
เดินทางครั้งนี้จะมอบประสบการณ์อนั มีค่าซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
เรากับ Flashpackers และนักเดินทางที่ไม่เหมือนใครทัว่ โลก
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร
ธนาวุฒิ ศุกางคะรัตน์

ปิ ยพรรณ ศุกางคะรัตน์

Managing Director

Product and Operation Director

เสาวคนธ์ คล้ายวงผึ้ง

แพรวพรรณ นาอุดม

Product and Operation adminidtrator

Sales and marketing

เพ็ญนภา ทองสาย

เพ็ญพิชชา พลงาม

ณิ ชกมล อินทรสุ วรรณ

Trainee

Trainee

Trainee
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาว ณิ ชกมล อินทรสุ วรรณ ตาแหน่ง Operation Trainee
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
1) เป็ นมัคคุเทศก์อาสา นาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนให้แก่ชาวต่างชาติ
2) ศึกษาและพัฒนารายการนาเที่ยว
3) ศึกษาและออกแบบรายการนาเที่ยว เพื่อนามาเขียน Business Model Canvas

รู ปที่ 3.3 นักศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
1) ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณเสาวคนธ์ คล้ายวงผึ้ง
2) ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา Product and Operation Administrator
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รู ปที่ 3.4 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 13 มกรคม 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 (16 สัปดาห์)
2) วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1) สถานที่ในการดาเนินการ บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล
2) ตารางแสดงแผนการดาเนินงานทั้งหมด ดังรายการต่อไปนี้
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

เมษายน
2563

กาหนดหัวข้อสาหรับการศึกษาทาโครงงาน
และนาหัวข้อที่กาหนดปรึ กษาอาจารย์
กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดทา
โครงงาน
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโครงงานจนกว่ า จะผ่ า น
ความเห็ น ชอบจากเจ้ า ของบริ ษั ท และ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
นาเสนอโครงงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของผูจ้ ดั ทา
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
3.8.2. ซอฟต์ แวร์ (Software)
1) โปรมแกรม Microsoft Word
2) โปรแกรม Microsoft Power Point
3) โปรแกรม Google Map
4) โปรแกรม SPSS
5) โปรแกรม Google form

พฤษภาคม
2563

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตติ ามโครงงาน
4.1. ขั้นตอนการจัดรายการนาเที่ยว
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรปรึ กษำกับเจ้ำของบริ ษทั ในส่ วนของรู ปแบบทำงกำรท่องเที่ยว สถำนที่
ท่องเที่ยวและกิจกรรม ทำงผูจ้ ดั ทำได้เลือกรู ปแบบทำงกำรท่องเที่ยวในเชิงเกษตรเพรำะเนื่องจำกว่ำ
มีควำมเหมำะสมในเรื่ องของช่วงวัยที่ตอ้ งกำรสำรอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ทำให้ผูส้ ู งวัย
กลุ่มเป้ำหมำย ได้เห็นต้นกำเนิดของผลผลิตทำงกำรเกษตร กระบวนกำรแปรรู ป และผลิตภัณฑ์ที่ต่อ
ยอดมำจำกผลผลิต ส่ งผลให้ผสู ้ ู งวัยสำมำรถมัน่ ใจได้วำ่ อำหำรที่บริ โภคนั้นมีควำมปลอดภัย
โดยทำกำรค้นหำสถำนที่ท่องเที่ยวทำงกำรเกษตรโดยชุมชนหรื อส่ งผลกระทบเชิงบวกกับ
ชุ มชน กิ จ กรรม และออกแบบรู ปแบบของกิ จกรรม ให้มีควำมแตกต่ำงจำกกำรที่ นักท่ องเที่ ยว
เดิ น ทำงไปเอง จึ ง ได้ อ อกมำเป็ นรำยกำรน ำเที่ ย วภำยในจั ง หวั ด สมุ ท รสำครและจั ง หวัด
สมุทรสงครำม
4.1.1 การจัดรายการนาเที่ยว

รู ปที่ 4.1 เส้นทำงรำยกำรนำเที่ยว
ที่มำ : https://www.google.com/maps/
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1) ศึกษำสถำนที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
ศึกษำสถำนที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม ที่ตอ้ งกำรจัดรำยกำรนำเที่ยว โดยใช้เครื่ องมือที่ช่วยใน
กำรเขียนรำยกำรนำเที่ยว เช่น เว็ปไซต์ท่องเที่ยวต่ำงๆ และรำยกำรนำเที่ยวของ บริ ษทั สยำมไรซ์
ทรำเวล
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรเลือกแหล่งท่องเที่ยวทำงกำรเกษตร ใช้วิธีเลือกโดยดูจำกควำม
เหมำะสมของควำมน่ำสนใจของสถำนที่ท่องเที่ยว ,ระยะทำงของแต่ละสถำนที่ ,เวลำ
เหตุผลที่เลือกบ้ านสวนแช่ มชื่ นหรื อวิสาหกิจชุมชนท่ องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ านสวนแช่ มชื่ น
เพรำะเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงกำรเกษตรโดยชุมชน มีกำรทำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเองโดย
มีเครื อข่ำยเป็ นสวนอื่นๆที่อยู่ภำยในชุมชน อำทิ สวนผลไม้นำยตั้ม สวนลำไยพวงทองปลอดสำร
สวนกล้วยไม้ เป็ นต้น ทั้งภำยในบ้ำนสวนแช่มชื่นและสวนสมำชิกในเครื อข่ำย มีกำรเพำะปลูกผลไม้
ที่หลำกหลำย อำทิ มะพร้ำว มะม่วง หม่อน แก้วมังกร กล้วย ลำไย เป็ นต้น นอกจำกเพำะปลูกแล้วยัง
ได้มีกำรนำผลไม้เหล่ำนั้นมำทำกำรแปรรู ปเพื่อให้เห็นว่ำผลไม้น้ นั สำมำรถนำไปต่อยอดอย่ำงไรได้
บ้ำง อำทิ ทำไข่หวำนน้ ำตำลสดมะพร้ำวอ่อน แยมและไอศกรี มที่ทำจำกมัลเบอร์รี่ แก้วมังกรอบแห้ง
เป็ นต้น นอกจำกกิจกรรมภำยในสวนแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สำมำรถเลือกหรื อออกแบบรำยกำร
กิจกรรมที่ตอ้ งกำรทำเองได้ อำทิ ทำยำดมพิมเสนน้ ำสมุทรไพร ณ ร้ำนจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร) เป็ นต้น

รู ปที่ 4.2 บ้ำนสวนแช่มชื่น หรื อ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ำนสวนแช่มชื่น
ที่มำ : https://www.facebook.com/Baansuanchamchuen/
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เหตุผลที่เลือกสวนผลไม้ นายตั้ม
เพรำะเป็ นสวนสมำชิ กในเครื อข่ำยของบ้ำนสวนแช่มชื่น หรื อ วิสำหกิจชุมชนเกษตรบ้ำน
สวนแช่มชื่น และมีกำรนำหม่อนซึ่ งเป็ นผลไม้ข้ ึนชื่อของสวนมำทำกำรแปรรู ปที่หลำกหลำย ทั้งน้ ำ
ผลไม้ แยมและไอศกรี ม รวมถึงแก้วมังกรแปรรู ปเป็ นผลไม้อบแห้ง ซึ่ งไม่สำมำรถเห็นได้บ่อยมำก
นัก

รู ปที่ 4.3 สวนผลไม้นำยตั้ม
ที่มำ : https://www.facebook.com/สวนผลไม้นำยตั้มอำเภอบ้ำนแพ้ว
เหตุผลที่เลือกร้ านจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร)
เพรำะมี กิจกรรมทำยำดม พิมเสนน้ ำสมุนไพร ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เหมำะสมแก่ ผูส้ ู งวัย
นอกจำกจะได้ล งมื อ ท ำแล้ว ยัง ได้น ำกลับ ไปเป็ นของที่ ร ะลึ ก โดยเป็ นกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ ำ ง
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมให้แก่ผสู ้ ู งวัย

รู ปที่ 4.4 ร้ำนจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร)
ที่มำ : https://www.facebook.com/Jeansaetueng/
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เหตุผลที่เลือกโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์
เพรำะโครงกำรฯมุ่งเน้นดำเนิ นงำนด้ำนกำรอนุ รักษ์วฒั นธรรมวิถีชีวิตชำวชุมชนอัมพวำ
เป็ นอย่ำงแรก ด้วยเล็งเห็นว่ำ กำรจะพัฒนำใดๆ นั้น ควรจะพัฒนำจำกฐำนทุนทำงสังคมที่ชุมชนนั้น
มี กำรอนุ รักษ์วฒั นธรรมชุมชน จะกระทำผ่ำนกำรเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งรักษำ ส่ งเสริ มกิจกรรม ก่อเกิด
เป็ น คุณค่ำขึ้นในสังคมเมื่อชุมชนเข้ำใจในตัวตน เข้ำใจในรำกฐำนกำรก่อเกิดของท้องถิ่น รู ้ซ้ ึ งใน
คุณค่ำของชุมชนตนเอง และร่ วมกันรักษำ มรดกทำงวัฒนธรรมที่มีอยูแ่ ล้ว จึงต่อยอดคุณค่ำที่มีน้ นั
ให้เป็ นมูลค่ำ เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็ นงำนที่ทำงโครงกำรฯได้ดำเนินกำรส่ งเสริ ม ด้วยเห็นว่ำ คุณค่ำ
ในทำงวัฒนธรรมจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ในกำรพัฒนำเลย หำกไม่สำมำรถทำให้เกิดเป็ นมูลค่ำ
หรื อไม่สำมำรถประกอบเป็ นอำชีพ เกิดเป็ นรำยได้ ที่สำมำรถหล่อเลี้ยงประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่
ดีข้ ึนได้
กำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงกำรแบ่งกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่และมีกำรจัดกิจกรรม เชื่อมโยง
กำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ต่ำงๆภำยในโครงกำรและแหล่งท่องเที่ ยวอื่ นๆ ของอัมพวำ เป็ น 5 ส่ วน
ประกอบด้วย
1. พื้นที่สวนชัยพัฒนำนุรักษ์
จัดพื้นที่สวนผลไม้ด้ งั เดิม เป็ นสวนเกษตรแบบผสมผสำนไม่ใช้สำรเคมี มีกำรปลูกพันธุ์พืช
ท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พนั ธุ์ค่อม มะพร้ำวพันธุ์ต่ำงๆ ผสมผสำนกับพืชอื่น ๆ ตัวอย่ำงเช่น กล่วย ตะไคร้
มะปรำง ฯลฯ โดยให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ถึงภูมิปัญญำและวิธีชีวิตท้องถิ่นอัมพวำในด้ำนกำร เกษตร
ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนควำมรู ้ดำ้ นกำรเกษตรระหว่ำงเกษตรกรชำวสวน นักวิชำกำร และ
ผูส้ นใจ
2. ลำนวัฒนธรรมนำคะวะรังค์ และลำนสวนชัยพัฒนำนุรักษ์
เป็ นลำนอเนกประสงค์สำหรับกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิ ดโอกำสให้
ชุ มชน และคนในท่องถิ่ นเช่ ำพื้นที่ เพื่อจำหน่ ำยหรื อจัดแสดง สิ นค้ำที่ เป็ นของท้องถิ่ น เพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ และกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
3. ร้ำนค้ำชุมชนของโครงกำรฯ
เป็ นร้ ำนจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นและผลิ ตภัณฑ์ภทั รพัฒน์ของมูลนิ ธิชัยพัฒนำโดยมี
วัตถุประสงค์เป็ นแกนกลำงในกำรส่ งเสริ มกำรตลำด และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงหน่วยงำน
องค์กรต่ำงๆ รวมถึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ ม และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำง
โอกำส และสร้ำงรำยได้ให้กบั ชุมชน โดยมีเป้ำหมำยให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถต่อยอดพัฒนำ
สิ นค้ำ/ผลิตภัณฑ์และ พัฒนำธุรกิจของชุมชนด้วยตน เองได้อย่ำงยัง่ ยืนในระยะต่อไป
4. ร้ำนชำนชำลำ
เป็ นร้ ำนจำหน่ ำยเครื่ องดื่ ม และอำหำรว่ำง โดยร้ ำนชำนชำลำจะเป็ นพื้นที่เปิ ดเชื่ อมโยง
กิจกรรมริ มคลองอัมพวำ ลำนวัฒนธรรมนำคะวะรังค์และพื้นที่สวน รวมทั้งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ

35

มูลนิ ธิชยั พัฒนำ และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ร้ำนชำนชำลำมีบทบำทในกำรส่ งเสริ มกิจกรรมค้ำขำย ริ ม
คลองอัม พวำ โดย เปิ ดโอกำสให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วซื้ อ อำหำรจำกเรื อ และพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งเข้ำ มำ
รับประทำนในร้ำน เป็ นหน้ำบ้ำนที่อบอุ่น
5. ห้องนิทรรศกำรชัยพัฒนำนุรักษ์
เป็ นพื้นที่จดั แสดงนิ ทรรศกำรเรื่ องรำวทำงวัฒนธรรมชุมชนต่ำงๆหมุนเวียนให้สอด คล้อง
กับกำรจัดงำนเทศกำล และกิจกรรมภำยในพื้นที่โครงกำรฯ เปิ ด โอกำสให้ชุมชน และผูส้ นใจเข้ำ
ร่ วมจัดนิทรรศกำร โดยให้ควำมสำคัญกับกำรให้ควำมรู ้ ควำมภำคภูมิใจแก่ชุมชน ส่ งเสริ ม เผยแพร่
และประชำสัมพันธ์ ควำมรู ้ภูมิปัญญำ ของชุมชน และท้องถิ่น

รู ปที่ 4.5 โครงกำรอัมพวำชัยพัฒนำอนุรักษ์
ที่มำ : https://www.facebook.com/search/top/?q=โครงกำรอัมพวำชัยพัฒนำนุรักษ์
เหตุผลที่เลือกวัดจุฬามณี
เพรำะวัด จุ ฬ ำมณี อ ำเภออัม พวำ จ.สมุ ท รสงครำม ตั้ง อยู่บ นทำงหลวงหมำยเลข 325
(สมุทรสงครำม-บำงแพ) กิโลเมตร 34–35 ตำบลบำงช้ำง เป็ นวัดโบรำณริ มฝั่งคลองอัมพวำต่อเนื่ อง
กับคลองผีหลอก วัดนี้สร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยำตอนปลำยรัชกำลสมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง
สันนิษฐำนว่ำ ท้ำวแก้วผลึก (น้อย) นำยตลำดบำงช้ำง ต้นวงศ์รำชินิกลุ บำงช้ำงเป็ นผูส้ ร้ำงขึ้น บริ เวณ
หลังวัดเดิมเป็ นนิวำสสถำนของคุณนำค (สมเด็จพระอมริ นทรำมำตย์พระบรมรำชินีในรัชกำลที่ 1)
และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรี สุริเยนทรำมำตย์ พระบรมรำชินีในรัชกำลที่ 2)สำมสิ่ งที่อยูค่ ู่วดั ซึ่ ง
เป็ นไฮไลต์ที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลำดเมื่อมำเยือนวัดนี้ ได้แก่
1. สังขำรไม่เน่ำเปื่ อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้ำอำวำส
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2. อุโบสถจตุรมุขหิ นอ่อนที่มีควำมสวยงำม โดยอุโบสถหลังนี้มีขนำดกว้ำง 40 เมตร ยำว 80 เมตร ปู
พื้นด้วยหิ นหยกสี เขียวจำกเมืองกำรำจี ประเทศปำกีสถำน ภำยประดิษฐำนพระประธำนบนฐำนสู ง
บำนหน้ำต่ำงด้ำนนอกลงรักฝังมุกเป็ นภำพตรำพระรำชลัญจกร ตั้งแต่รัชกำลที่ 1 ถึงรัชกำลปั จจุบนั
พระนำมำภิไธยของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ตลอดจน
ภำพเครื่ องอิสริ ยำภรณ์ช้ นั ต่ำงๆ นอกจำกนี้บริ เวณฝำผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภำพจิตรกรรมฝำ
ผนังเรื่ องรำวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทำนชำดกที่ประณี ต ฝี มือของจิตรกรหญิงนิตยำ ศักดิ์เจริ ญ
ซึ่งใช้เวลำในกำรวำดนำนถึง 6 ปี
3. องค์ท่ำนพ่อท้ำวเวสสุ วรรณ หรื อท้ำวเวสสุ วณ
ั ตำมควำมเชื่ อของพระพุทธศำสนำที่ มีสี่ภ ำค
รวมทั้งคำถำขอพร
- ร้ำนขำยขนมทองม้วนสู ตรโบรำณที่สืบทอดวิธีกำรทำมำแต่ด้ งั เดิม ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนทำงเข้ำวัด
นอกจำกนี้แล้ว ยังเป็ นวัดที่ไม่ได้มีผคู ้ นเดินทำงไปท่องเที่ยวตลอดมำกนัก ส่ งผลให้ผสู ้ ู งวัย
เดิ นชมรวมถึ งทำกิ จกรรมภำยในวัดได้สะดวก ห้องสุ ขำเหมำะสม และมีระยะทำงที่ ใกล้ต่อกำร
เดินทำงจำกโครงกำรอัมพวำชัยพัฒนำอนุรักษ์มำยังวัดจุฬำมณี

รู ปที่ 4.6 วัดจุฬำมณี
ที่มำ : http://109wat.com/2019/05/10/วัดจุฬำมณี /
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2) หำข้อมูลและสถำนที่ต้งั ของโรงแรมที่จะเข้ำพัก
เกณฑ์กำรพิจำรณำเลือกที่พกั ใช้วิธีเลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของ ระยะทำงจำกที่พกั
กับสถำนที่ท่องเที่ยว เวลำและควำมสะดวกสบำยหรื อสิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในรี สอร์ท
เหตุผลที่เลือก “Yao In Chan Resort”
เนื่องจำกโรงแรมนั้นตั้งอยูภ่ ำยในจังหวัดสมุทรสงครำม มีระยะทำงที่ใกล้โครงกำรอัมพวำ
ชัยพัฒนำอนุ รักษ์ ซึ่ งเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวในวันที่ 2 และยังมีระยะทำงไม่ไกลจนเกินไปจำกบ้ำน
สวนแช่ มชื่ น หรื อวิสำหกิ จชุ มชนท่องเที่ยวเชิ งเกษตรบ้ำนสวนแช่ มชื่ น นอกจำกนี้ แล้วภำยในรี
สอร์ ทยังมีส่ิ งอำนวยควำมสะดวกและบรรยำกำศที่เหมำะสมกับผูส้ ู งวัย คือ มีเฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้งำน
ง่ำยสะดวกสบำย ภำยในรี สอร์ ทมีบรรยำกำศร่ มรื่ น เนื่ องจำกมีกำรปลูกต้นไม้อยู่ภำยในบริ เวณ
โดยรอบของรี สอร์ท

รู ปที่ 4.7 Yao In Chan Resort
ที่มำ : https://www.facebook.com/yaoinchan/
3) กำรเขียนตำรำงระยะทำง
คิ ด ค ำนวณระยะทำงเบื้ อ งต้น โดยใช้โ ปรแกรม Google Map จำกสถำนที่ ต่ ำ งๆ ใน
โปรแกรมนำ เที่ ย วจำกจุ ดหนึ่ งไปยังอี กจุ ดหนึ่ ง แล้ว นำมำคิดคำนวณเป็ นเวลำที่ ตอ้ งใช้ในกำร
เดินทำง รวมถึงเวลำที่จะต้องใช้ในกำรท่องเที่ยวในแต่ละสถำนที่ โดยคิดคำนวณจำนวนระยะทำง
กับเวลำที่ จะต้องใช้ระหว่ำงจุดต่อจุดอย่ำงงี้ตลอดไปจนครบตำมโปรแกรมที่กำหนด ( ยกตัวอย่ำง
เช่น รถตู ้ หรื อ รถโค้ชปรับอำกำศ คิดคำนวณควำมเร็ วต่อระยะทำงที่ 80 - 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ด้วยควำมเร็ วที่ไม่เกิน 90 ตำมกฎหมำยใหม่ที่กรมกำรขนส่ งกำหนด ขึ้นอยูก่ บั สภำพเส้นทำงำนและ
สภำพภูมิอำกำศ )
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4) ยำนพำหนะ
เกณฑ์ก ำรพิ จ ำรณำเลื อ กที่ พ กั ใช้วิ ธี เ ลื อ กโดยดู จ ำกควำมเหมำะสมของระยะทำงและ
กลุ่มเป้ำหมำย
เหตุผลในการเลือกยานพาหนะ
รถตูป้ รับอำกำศ เพรำะเนื่ องจำกว่ำเป็ นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กและระยะทำงในกำรเดินทำง
ไม่ได้ไกลมำกหนัก รวมถึงมีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมต่อกลุ่มผูส้ ู งวัย
เรื อหำงยำว เพรำะเนื่ องจำกว่ำเป็ นยำนพำหนะที่ทำงชุมชนจัดเตรี ยมไว้ใช้สำหรับกำรนำ
เที่ยวแต่เดิมอยูแ่ ล้ว

รู ปที่ 4.8 รถตูป้ รับอำกำศ 15 ที่นง่ั
ที่มำ : https://www.talaytrang.net/van/

รู ปที่ 4.9 เรื อหำงยำว
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ที่มำ : : https://www.facebook.com/Baansuanchamchuen/
4.2 การคิดราคาขายรายการนาเที่ยว
กำรจัดรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร 2 วัน 1 คืน ของ
บริ ษทั สยำมไรซ์ ทรำเวล โดยรถตูป้ รับอำกำศ 15 ที่นง่ั โดยกำหนดตัวอย่ำงในกำรคิดรำคำขำย
สำหรับกลุ่ม 6 ท่ำน
4.2.1. ค่าใช้ จ่ายคงที่ (Fix Cost) ต่ อ 1 ท่ าน รวมทั้งหมด 2 วัน 1 คืน
- ค่ำรถตูป้ รับอำกำศ
850
บำท
- ค่ำที่พกั มำตรฐำน
2,500
บำท
- ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์ 1 คน
400
บำท
-ค่ำจ้ำงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ 1 คน
200
บำท
Fix Cost : 850+2,500+400+200 = 3,950 บำท
4.2.2. ค่าใช้ จ่ายผันแปร (Variable Cost) ต่ อ 1 ท่ าน รวมทั้งหมด 2 วัน 1 คืน
- ค่ำเข้ำชมบ้ำนสวนแช่มชื่น+กิจกรรม+อำหำรกลำงวัน(วันแรก)
- ค่ำเข้ำชมโครงกำรอัมพวำชัยอนุรักษ์+กิจกรรม
- ค่ำเครื่ องดื่ม+ของเสิ ร์ฟบนรถ
-ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง
Variable Cost : 884+317+86+30 = 1,317 บำท
ดังนั้นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
รำคำต้นทุน / คน
คิดกำไร 1,732 / คน
รำคำขำย / คน

884
317
86
30

บำท
บำท
บำท
บำท

= Fix Cost + Variable Cost
= 3,950 + 1,317
= 5,267
บำท
= 5,267 + 1,732
= 6,999
บำท

โดยส่ วนใหญ่รำคำของรำยกำรนำเที่ยวจะตั้งรำคำให้ตวั เลขดูน่ำสนใจ ดังนั้น ควำเหมำะสม
ในกำรเพิ่มรำคำ หรื อลดรำคำเพื่อให้ได้ตวั เลขที่น่ำสนใจยิง่ ขึ้นและควำมสวยงำมของเลข ในกำรตั้ง
รำคำรำยกำรนำท่องเที่ยวครั้งนี้จึงเป็ น 6,999 บำท/ท่ำน ซึ่งจะได้กำไรเท่ำกับ 1,732 บำท/ ท่ำน
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4.3 รายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้ นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร” 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
07.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดพบ
07.30 น.
ออกเดิ น ทำงไปยัง บ้ำ นสวน -รถตู ้
แช่มชื่น
09.00 น.
เดินทำงถึงบ้ำนสวนแช่มชื่น -เวลำ สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำม
ควำมต้องกำรที่ จะใช้เวลำใน
กำรทำกิ จกรรมต่ำงๆ ของนัก
ท่อง
เที่ยว
นัง่ เรื อไปสวนผลไม้นำยตั้ม
-เรื อหำงยำว (มีเสื้ อชูชีพ)
เดินทำงถึงสวนผลไม้นำยตั้ม
-เดินชมสวน
หม่อน ( ผลไม้สด / แปรรู ป) :
-นั่ ง พัก ชิ ม ผลไม้ส ด , ผลไม้ น้ ำผลไม้ , ไอศกรี ม , แยม
อบแห้ง , ขนมปั งทำแยม , น้ ำ ผลไม้
ผลไม้
แก้ว มัง กร (ผลไม้ส ด / แปร
รู ป) : อบแห้ง
นั่ ง เ รื อ ไ ป ร้ ำ น จี น แ ซ ตึ๊ ง
(สมุนไพร)
-ทำยำดม พิมเสน
ยำดม พิมเสนน้ ำสมุนไพร
นั่งเรื อ นั่งกลับไปยังบ้ำนสวน
แช่มชื่น
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ บริ เวณใกล้เคียงกับบ้ำนสวน
ร้ำนก๋ วยเตี๋ยวแช่มชื่นชวนชม แช่มชื่น
-เดินชมสวน
มะพร้ ำ ว (น้ ำมะพร้ ำ วสด /
-ดื่มน้ ำมะพร้ำวสด
แปรรู ป) : ไข่หวำนน้ ำตำลสด
-ท ำ ไ ข่ ห ว ำ น น้ ำ ต ำ ล ส ด มะพร้ำวอ่อน
มะพร้ำวอ่อน
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เดิ น ทำงเข้ ำ ที่ พ ั ก ณ Yao In
Chan
พักผ่อนตำมอัธยำศัย
วันที่ 2
เวลา
07.00 น.
08.30 น.
09.00 น.

กิจกรรม
หมายเหตุ
รับประทำนอำหำรเช้ำ
ออกเดิ น ทำงไปยัง โครงกำร
อัมพวำชัยพัฒนำอนุรักษ์
เดินทำงถึงโครงกำรอัมพวำชัย
พัฒนำอนุรักษ์
- ฟั ง บ ร ร ย ำ ย แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ดำเนินงำนโครงกำรอัมพวำ ชัย
พัฒนำนุรักษ์
-เรี ย นรู ้ ก ำรท ำเกษตรอิ น ทรี ย ์
ชมพั น ธุ์ ไ ม้ ท้ อ งถิ่ น และพื ช
สมุนไพร
-ชิ มและชมกำรท ำน้ ำตำล
มะพร้ ำวดั้งเดิ ม เอกลักษณ์ ภูมิ
ปัญญำชำวอัมพวำ
-ชมร้ำนภัทรพัฒน์ ส่ งเสริ มกำร
พัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน และ
เลือกซื้อสิ นค้ำของโครงกำรฯ
-ชมห้องนิทรรศกำรชุมชน ร้ำน
ชำนชำลำ และบรรยำกำศริ มฝั่ง
คลองอัมพวำ
-เรี ยนทำน้ ำม่วงชื่นชำนชำลำ
(สู ตรน้ ำพระรำชทำนจำก
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐำธิ ร ำชเจ้ำ
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รั ตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี )
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12.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภำยในพื้นที่โครงกำรอัมพวำ
ร้ำนชำนชำลำ
ชัยพัฒนำอนุรักษ์
-เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ของฝำก
(เพิ่มเติม)
ออกเดินทำงไปยังวัดจุฬำมณี
เดินทำงถึงวัดจุฬำมณี
สั ก กำระสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภำยใน
บริ เวณวัด
เดินทำงกลับกรุ งเทพมหำนคร
ตำรำงที่ 4.1 รำยกำรนำเที่ยว “เปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งำนวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มีกำรใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมู ล ซึ่ งเป็ นข้อมู ลในกำรวิจ ัย เชิ ง
ปริ มำณ โดยรำยละเอียดในแบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อกำรซื้อโปรแกรมกำรท่องเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยว
ชุมชนเกษตรของผูส้ ู งอำยุ
ส่ วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อกำรซื้ อโปรแกรมกำรท่องเที่ยวเปิ ดเส้นทำง
พำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตรของผูส้ ู งอำยุ
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถำมออนไลน์ซ่ ึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถำมที่มีลกั ษณะคำถำมปลำยปิ ดและแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะคำถำม
ปลำยเปิ ด ซึ่ งแบบสอบถำมลักษณะคำถำมปลำยปิ ดใช้คำข้อมูลพื้นฐำนส่ วนบุคคล เช่น เพศ อำยุ
ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ สถำนะกำรทำงำน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นโดยใช้เกณฑ์ควำมพึงพอใจ
โดยใช้วิธีคำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่ วนโดยเลือกใช้สูตรคำนวณของยำมำเน่ (Taro
Yamane)โดยมี สเกล 5 ระดับควำมพึงพอใจดังนี้
มำกที่สุด เท่ำกับ 5 คะแนน
มำก
เท่ำกับ 4 คะแนน
ปำนกลำง เท่ำกับ 3 คะแนน
น้อย
เท่ำกับ 2 คะแนน
น้อยที่สุด เท่ำกับ 1 คะแนน
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการคานวณหาค่าสถิติเบื้องต้ น
1) ค่ำเฉลี่ย (Mean or Average)
เป็ นค่ำที่คำนวณได้จำกกำรหำผลรวมของค่ำข้อมูลทุกจำนวน ที่เก็บรวบรวมได้
แล้วหำรด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ดังสู ตรต่อไปนี้

X คือ ค่ำเฉลี่ย
X1 คือ ค่ำของข้อมูลตัวที่ i
n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มี
2) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
เป็ นค่ำที่ใช้วดั กำรกระจำยของข้อมูลที่จดั ว่ำดีที่สุด และนิยมใช้มำกที่สุด มีสูตรกำร
คำนวณดังนี้

S.D. คือ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
X คือ ค่ำเฉลี่ย
Xi คือ ค่ำของข้อมูลทั้งหมดที่มี
n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มี
4.5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติแบบอ้างอิง
1) กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical Hypothesis Testing)
เป็ นวิธีกำรที่จะใช้ตรวจสอบข้อสมมติที่ผูว้ ิจยั คำดเดำ หรื อ ที่เรี ยกว่ำ สมมติฐำน
ทำงกำรวิจยั (Research Hypothesis) โดยใช้ค่ำต่ำงๆที่คำนวณได้จำกข้อมูลตัวอย่ำงที่เก็บรวบรวมมำ
ได้ และควรจะมีกำรแปลงสมมติฐำนทำงกำรวิจยั ให้เป็ นสมมติฐำนทำงสถิติ และเมื่อได้ผลของกำร
ทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ แล้วจึงสรุ ปเพื่อตอบสมมติฐำนทำงกำรวิจยั ในกำรทดสอบสมมติฐำน
ทำงสถิติ มีข้นั ตอน ดังต่อไปนี้
1.1) กำรกำหนดสมมติฐำนทำงสถิติ
ในกำรกำหนดสมมติฐำนทำงสถิติ จะต้องกำหนดสมมติฐำน 2 ประเภทคู่
กัน คือ
1.1.1) สมมติฐำนหลัก (Null Hypothesis) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ H0
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1.1.2) สมมติฐำนรอง (Alternative Hypothesis) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ H1หรื อHa
หมายเหตุ : ในกำรกำหนดสมมติฐำนทั้ง 2 ประเภทจะต้องขัดแย้งกัน ถ้ำสิ่ งที่เชื่อหรื อคำด
ไว้รวมเครื่ องหมำยเท่ำกับอยู่ด้วยให้ใส่ ไว้ใน H0 แต่ถำ้ สิ่ งที่ เชื่ อหรื อคำดไว้ไม่รวมเครื่ องหมำย
เท่ำกับ คือ เป็ นเครื่ องหมำยไม่เท่ำกับ ( = ) หรื อ มำกกว่ำ (>) หรื อ น้อยกว่ำ (<) ให้ใส่ ไว้ใน H1
1.2) กำรกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรทดสอบ
เป็ นกำรกำหนดระดับนัยสำคัญ a ซึ่ งในงำนวิจยั ด้ำนสังคมศำสตร์ มกั จะ
กำหนดให้ a = 0.05 นั่นคือผูว้ ิจยั ยอมให้มีโอกำสที่จะปฏิเสธสมมติฐำนหลัก H0 เท่ำกับ 5% และ
โอกำสที่จะยอมรับสมมติฐำนหลัก H0 เท่ำกับ 95%
1.3) กำรเลือกวิธีกำรทำงสถิติ/ตัวสถิติที่เหมำะสม
1.3.1) T-test ใช้ในกำรทดสอบเกี่ยวกับ ค่ำเฉลี่ย หรื อสัดส่ วน สำหรับข้อมูลหนึ่ ง
กลุ่มหรื อสองกลุ่ม
1.3.2) F-test ใช้ทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับค่ำเฉลี่ยสำหรับข้อมูลตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้น
ไป ซึ่งก็คือกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
1.4) คำนวณค่ำสถิติจำกข้อมูลตัวอย่ำง
คำนวณค่ำที่เรี ยกว่ำ ควำมน่ำจะเป็ นหรื อโอกำสในกำรยอมรับสมมติฐำน
หลัก H0 (ค่ำ Sig.)
1.5) กำรตัดสิ นใจปฏิเสธหรื อยอมรับสมมติฐำน
โดยกำรน ำค่ ำ Sig. มำเปรี ย บเที ย บกับ ค่ ำ a ที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง สรุ ป ผลจะ
พิจำรณำ ดังนี้
1.5.1) ถ้ำค่ำ Sig มีค่ำ สู งกว่ำ ค่ำ a จะต้อง ยอมรับ สมมติฐำนหลัก H0
1.5.2) ถ้ำค่ำ Sig มีค่ำ ต่ำกว่ำ ค่ำ a จะต้อง ปฏิเสธ สมมติฐำนหลัก H0
4.5.3 เกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลีย่
รศ.ดร.บุญชม ศรี สะอำด และ รศ.ดร.บุญส่ ง นิลแก้ว (2535) มำตรำส่ วนประมำณค่ำแบบ 5
,4 ,3 ,2 ,1 สำหรับคำตอบ Positive Scale มำกที่สุด,มำก,ปำนกลำง,น้อย,น้อยที่สุด ตำมลำดับ เกณฑ์
สรุ ประดับ ดังนี้
ค่าเฉลีย่
สรุประดับ
4.51 - 5.00
มำกที่สุด
3.51 - 4.50
มำก
2.51 - 3.50
ปำนกลำง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
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4.6 ตารางและสรุปผล
ผูจ้ ดั ทำได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงมำประมวลวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติตำม
วัตถุประสงค์ของโครงงำน เพื่อวัดควำมพึงพอใจ และนำเสนอในรู ปแบบตำรำง ประกอบกำร
อธิบำยโดยแบ่งผลกำรวิเครำะห์ ออกเป็ นส่ วนต่ำงๆ ดังนี้
4.6.1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถำม
4.6.2 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจต่อโปรแกรม
กำรท่องเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร โดยรวมและจำแนกออกเป็ น 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน และด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว
4.6.3 ข้อมูลกำรเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจในลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ กับ คะแนน
เฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของทั้ง 4 ด้ำน
4.6.1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชำย
11
44.00
หญิง
14
56.00
รวม
25
100.0
ตำรำงที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศ
จำกตำรำงที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นเพศชำย คิดเป็ นร้อย
ละ 44.00 และเพศหญิงร้อยละ 56.00
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
60- 63 ปี
9
36.00
64-67 ปี
4
16.00
68-71 ปี
6
24.00
72-75 ปี
6
24.00
76-80 ปี
0
0.00
รวม
25
100.0
ตำรำงที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมอำยุ
จำกตำรำงที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอำยุ 60-63 ปี
มำกที่สุด คิด เป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีอำยุ 68-71 ปี กับ 72-75ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.00
เท่ำกัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 64-67 ปี มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 16.00 และผูท้ ี่มีอำยุ 76-80 ปี ไม่
มีจำนวน คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ประถมศึกษำ
5
20.00
มัธยมศึกษำตอนต้น(ม.3)
4
16.00
มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช.
5
20.00
อนุปริ ญญำ/ปวส.
4
16.00
ตั้งแต่ปริ ญญำตรี ข้ ึนไป
6
24.00
อื่นๆ
1
4.00
รวม
25
100.0
ตำรำงที่ 4.4 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
จำกตำรำงที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีระดับกำรศึกษำ
ตั้ง แต่ ป ริ ญ ญำตรี ข้ ึ น ไป มำกที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.00 รองลงมำเป็ นผู ้ที่ มี ร ะดับ กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ กับ มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 20.00 เท่ำกัน และ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น(ม.3) กับ อนุ ปริ ญญำ/ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 เท่ำกัน ตำมลำดับ โดยกลุ่มที่มีระดับ
กำรศึกษำอื่นๆมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.00
อาชีพก่อนเกษียณ
จานวน
ร้ อยละ
รับรำชกำร
5
20.00
งำนภำคเอกชน
2
8.00
รัฐวิสำหกิจ
1
4.00
เจ้ำของธุรกิจ
6
24.00
อื่นๆ
11
44.00
รวม
25
100.0
ตำรำง 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมอำชีพ
จำกตำรำงที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีอำชีพอื่นๆ มำก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีอำชีพเจ้ำของธุ รกิจ, รับรำชกำร, งำนภำคเอกชน คิด
เป็ นร้อยละ 24.00, 20.00 และ8.00 ตำมลำดับ โดยกลุ่มที่มีอำชีพรัฐวิสำหกิจ มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 4.00
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รายได้
จานวน
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำ 10,000 บำท
4
16.00
10,000-15,000 บำท
9
36.00
15,000-20,000 บำท
2
8.00
20,000-25,000 บำท
1
4.00
25,000-30,000 บำท
2
8.00
มำกกว่ำ 30,000 บำท
7
28.00
รวม
25
100.0
ตำรำง 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมรำยได้
จำกตำรำงที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีรำยได้10,00015,000บำท มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีรำยได้มำกกว่ำ 30,000 บำท และ ต่ำ
กว่ำ 10,000 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 28.00, 16.00 ผูท้ ี่มีรำยได้15,000-20,000 บำท กับ 25,000-30,000
บำท คิดเป็ นร้อยละ 8.00 เท่ำกัน ตำมลำดับ โดยกลุ่มที่มีรำยได้ 20,000-25,000 บำท มีนอ้ ยที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 4.00
สถานะการทางาน
จานวน
ร้ อยละ
ทำงำน
14
56.00
ไม่ได้ทำงำน
11
44.00
รวม
25
100.0
ตำรำงที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสถำนะกำรทำงำน
จำกตำรำงที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีสถำนะกำร
ทำงำนว่ำทำงำน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 และผูท้ ี่มีสถำนะกำรทำงำนว่ำไม่ได้ทำงำน คิดเป็ นร้อยละ
44.00
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4.6.2 ข้ อมูลคะแนนเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการ
ท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วน
ระดับความ
x
S.D.
วัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
พึงพอใจ
ด้ำนผลิตภัณฑ์
3.90 0.45
มำก
ด้ำนรำคำ
3.68 0.75
มำก
ด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน
4.23 0.51
มำก
ด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว
4.24 0.39
มำก
รวม
4.01 0.32
มาก
ตำรำง 4.8 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจโดยรวม
จำกตำรำงที่ 4.8 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ มีควำมพึงพอใจ
ต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน และด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว ในระดับที่มำก
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วน
ระดับความ
x
S.D.
วัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
พึงพอใจ
ด้ านผลิตภัณฑ์
สถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ
4.20 0.50
มำก
กิจกรรมมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ
3.84 0.55
มำก
ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม
3.96 0.79
มำก
ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว
3.76 0.72
มำก
ระยะเวลำในกำรทำแต่ละกิจกรรม
3.72 0.74
มำก
รวม
3.90 0.45
มาก
ตำรำงที่ 4.9 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์
จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญ
ด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ มำกที่สุด โดย
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 รองลงมำเป็ น ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม, กิจกรรมมีควำมเหมำะสมและ
น่ ำ สนใจและระยะเวลำในกำรท่ อ งเที่ ย วคิ ด เป็ นค่ ำ เฉลี่ ย 3.96, 3.84 และ 3.76 ตำมล ำดับ โดย
ระยะเวลำในกำรทำแต่ละกิจกรรม มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72
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ระดับความ
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วน
x
S.D.
พึงพอใจ
วัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
ด้ านราคา
ควำมเหมำะสมของรำคำ
3.68 0.75
มำก
รวม
3.68 0.75
มาก
ตำรำงที่ 4.10 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจด้ำนรำคำ
จำกตำรำงที่ 4.10 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญ
ด้ำนรำคำ โดยรวมในระดับมำกโดยมี ค่ำเฉลี่ ย เท่ ำกับ 3.68 เมื่ อพิจ ำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมของรำคำ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68
ระดับความ
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วน
x
S.D.
พึงพอใจ
วัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
ด้ านคุณค่ าต่ อชุมชน
เป็ นกำรช่วยสนับสนุนในกำรนำเอำวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชนมำ 4.20 0.65
มำก
ใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็ นโปรแกรมที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ ชุมชน
4.32 0.63
มำก
เป็ นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน 4.32 0.63
มำก
ชำวบ้ำนภำยในชุมชนได้ใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถให้เกิด
4.28 0.68
มำก
ประโยชน์ท้งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
เป็ นโปรแกรมที่เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
4.28 0.61
มำก
ชุมชนและนักท่องเที่ยว
เป็ นโปรแกรมที่ส่งเสริ มให้คนในชุมชนตระหนักถึงอำชีพ
4.20 0.71
มำก
ท้องถิ่น
เป็ นโปรแกรมที่ส่งเสริ มให้คนในชุมชนตระหนักถึงกำร
4.04 0.79
มำก
กลับมำทำงำนที่บำ้ น
รวม
4.23 0.51
มาก
ตำรำงที่ 4.11 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน
จำกตำรำงที่ 4.11 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญ
ด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อเป็ นโปรแกรมที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ ชุมชนและ
เป็ นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ ยืน มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32
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เท่ำกัน รองลงมำเป็ น ชำวบ้ำนภำยในชุมชนได้ใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์ท้งั ต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น, เป็ นโปรแกรมที่เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชุมชนและนักท่องเที่ยว, เป็ น
กำรช่วยสนับสนุนในกำรนำเอำวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชนมำใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็ นโปรแกรมที่
ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนตระหนักถึงอำชีพท้องถิ่น คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28, 4.28, 4.20 และ 4.20
ตำมลำดับ โดยเป็ นโปรแกรมที่ส่งเสริ มให้คนในชุมชนตระหนักถึงกำรกลับมำทำงำนที่บำ้ น มีนอ้ ย
ที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการท่ องเที่ยวเปิ ดเส้ นทางพาก๊วน
ระดับความ
x
S.D.
วัยเก๋ าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร
พึงพอใจ
ด้ านคุณค่ าต่ อนักท่ องเที่ยว
ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยว 4.32 0.48
มำก
เชิงเกษตรโดยชุมชน
ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้เป็ นส่ วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำร
4.16 0.47
มำก
ท่องที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้เพิ่มพูนควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตร
4.20 0.50
มำก
ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้บริ โภควัตถุดิบที่ปลอดภัยและส่ งผลดี 4.36 0.49
มำก
ต่อสุ ขภำพ
เป็ นโปรแกรมที่เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของ
4.16 0.75
มำก
ชุมชนและนักท่องเที่ยว
รวม
4.24 0.39
มาก
ตำรำงที่ 4.12 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยว
จำกตำรำงที่ 4.12 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญ
ด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้บริ โภควัตถุดิบที่ปลอดภัย
และส่ งผลดีต่อสุ ขภำพ มำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 รองลงมำเป็ น ช่วยให้นกั ท่องเที่ยว
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิ งเกษตรโดยชุ มชน, ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เพิ่มพูน
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตรและช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสนับสนุนกำรท่องที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.32, 4.20 และ 4.16 ตำมลำดับ โดยเป็ นโปรแกรมที่เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชุมชนและนักท่องเที่ยว มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.16
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4.6.3 ข้ อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับ คะแนนเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 ด้ าน
ส่ วนที่ 1 เพศ
เพศ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.76 0.457
-0.52
0.24

3.82
0.53
11
ชาย
3.96
0.39
14
หญิง
ตำรำงที่ 4.13 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ของประชำชนเพศชำยและเพศ
หญิง
จำกตำรำงที่ 4.13 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ ระดับนัย สำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัว อย่ำงเพศชำย และเพศหญิ ง มี ควำมพึงพอใจต่ อด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 และ
3.82 ตำมลำดับ
เพศ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
1.38
0.180
-0.20
1.02

3.91
0.83
11
ชาย
3.50
0.65
14
หญิง
ตำรำงที่ 4.14 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนรำคำของประชำชนเพศชำยและเพศหญิง
จำกตำรำงที่ 4.14 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนรำคำ
ไม่ แ ตกต่ ำ งกัน โดยเพศชำยมี ค่ ำ เฉลี่ ย มำกกว่ำ เพศหญิ ง คิ ด เป็ นค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กับ 3.91 และ3.50
ตำมลำดับ
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เพศ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.79 0.437
-0.59
0.26

4.14
0.57
11
ชาย
4.31
0.46
14
หญิง
ตำรำงที่ 4.15 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของประชำชนเพศชำยและ
เพศหญิง
จำกตำรำงที่ 4.15 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำ
ต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกัน โดยเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 และ
4.14 ตำมลำดับ
เพศ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.66 0.517
-0.43
0.22

4.18
0.34
11
ชาย
4.29
0.43
14
หญิง
ตำรำงที่ 4.16 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยวของประชำชนเพศ
ชำยและเพศหญิง
จำกตำรำงที่ 4.16 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำ
ต่อนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่ำงกันโดยเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
และ4.18 ตำมลำดับ
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ส่ วนที่ 2 อายุ
อายุ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
1.01
0.408

3.86
0.53
9
60-63 ปี
4.20
0.54
4
64-67 ปี
3.93
0.27
6
68-71 ปี
3.70
0.39
6
72-75 ปี
0
0
0
76-80 ปี
รวม
3.90
0.45
25
ตำรำงที่ 4.17 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ อำยุต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.17 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในอำยุต่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 เมื่อพิจำรณำ
เป็ นรำยข้อกลุ่มตัวอย่ำงที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 64-67 ปี มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20
รองลงมำเป็ นช่วงอำยุ 68-71 ปี และ60-63 ปี คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 และ 3.86 ตำมลำดับ โดย
ช่วงอำยุ 72-75 ปี มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และไม่มีช่วงอำยุ 76-80 ปี ตอบ
แบบสอบถำม
อายุ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.30
0.825

3.56
0.88
9
60-63 ปี
3.50
0.58
4
64-67 ปี
3.83
0.75
6
68-71 ปี
3.83
0.75
6
72-75 ปี
0
0
0
76-80 ปี
รวม
3.68
0.75
25
ตำรำงที่ 4.18 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนรำคำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ อำยุต่ำงๆ
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จำกตำรำงที่ 4.18 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำยุต่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนรำคำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 เมื่อพิจำรณำ
เป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 68-71 ปี และ 72-75 ปี มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 เท่ำกัน รองลงมำเป็ นช่วงอำยุ 60-63 ปี คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 ตำมลำดับ
โดยช่วงอำยุ 64-67 ปี มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 และไม่มีช่วงอำยุ 76-80 ปี ตอบ
แบบสอบถำม
อายุ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
3.53
0.033

4.44
0.31
9
60-63 ปี
4.61
0.51
4
64-67 ปี
3.83
0.47
6
68-71 ปี
4.07
0.54
6
72-75 ปี
0
0
0
76-80 ปี
รวม
4.23
0.51
25
ตำรำงที่ 4.19 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำยุต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.19 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำยุต่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 เมื่อ
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 64-67 ปี มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.61 รองลงมำเป็ นช่ วงอำยุ 60-63 ปี และ 72-75 ปี คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.44 และ 4.07
ตำมลำดับ โดยช่วงอำยุ 68-71 ปี มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และไม่มีช่วงอำยุ
76-80 ปี ตอบแบบสอบถำม
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อายุ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.79
0.515

4.27
0.53
9
60-63 ปี
4.35
0.30
4
64-67 ปี
4.03
0.08
6
68-71 ปี
4.33
0.37
6
72-75 ปี
0
0
0
76-80 ปี
รวม
4.24
0.39
25
ตำรำงที่ 4.20 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำยุต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.20 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำยุต่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.24 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 64-67 ปี มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 รองลงมำเป็ นช่วงอำยุ 72-75 ปี และ60-63 ปี คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33 และ
4.27 ตำมลำดับ โดยช่วงอำยุ 68-71 ปี มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 และไม่มีช่วง
อำยุ 76-80 ปี ตอบแบบสอบถำม
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ส่ วนที่ 3 ระดับการศึกษา
ระดับ
Mean
S.D.
n
สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
การศึกษา
value
prob
4.12
0.27
5
1.96
0.131
ประถมศึกษา
4.20
0.43
4
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3)
3.48
0.30
5
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.6)/ปวช.
3.75
0.38
4
อนุปริญญา/
ปวส.
3.90
0.56
6
ตั้งแต่ ปริญญา
ตรีขนึ้ ไป
4.20
NaN(0)
1
อื่นๆ
รวม
3.90
0.45
25
ตำรำงที่ 4.21 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ ระดับกำรศึกษำต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.21 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.90 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น(ม.3) และ
อื่นๆ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 เท่ำกัน รองลงมำเป็ นประถมศึกษำ, ตั้งแต่ปริ ญญำ
ตรี ข้ ึนไป และอนุ ปริ ญญำ/ปวส. คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.12, 3.90 และ3.75 ตำมลำดับ โดยระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.48

57

ระดับ
Mean
S.D.
n
สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
การศึกษา
value
prob
4.20
0.45
5
1.66
0.192
ประถมศึกษา
3.50
1.00
4
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3)
3.20
0.45
5
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.6)/ปวช.
3.25
0.50
4
อนุปริญญา/
ปวส.
4.00
0.89
6
ตั้งแต่ ปริญญา
ตรีขนึ้ ไป
4.00
NaN(0)
1
อื่นๆ
รวม
3.68
0.75
25
ตำรำงที่ 4.22 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนรำคำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ ระดับกำรศึกษำต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.22 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนรำคำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68
เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำ ประถมศึกษำ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.20 เท่ำกัน รองลงมำเป็ นตั้งแต่ปริ ญญำตรี ข้ ึนไป และอื่นๆเท่ำกัน, มัธยมศึกษำ
ตอนต้น(ม.3) และอนุปริ ญญำ/ปวส. คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00, 3.50 และ3.25 ตำมลำดับ โดยระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.20
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ระดับ
Mean
S.D.
n
สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
การศึกษา
value
prob
4.11
0.41
5
1.20
0.348
ประถมศึกษา
4.39
0.32
4
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3)
4.29
0.40
5
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.6)/ปวช.
4.43
0.52
4
อนุปริญญา/
ปวส.
3.93
0.67
6
ตั้งแต่ ปริญญา
ตรีขนึ้ ไป
5.00
NaN(0)
1
อื่นๆ
รวม
4.23
0.75
25
ตำรำงที่ 4.23 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.23 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.23 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำ อื่นๆ มีมำกที่สุด โดยคิด
เป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 รองลงมำเป็ นอนุปริ ญญำ/ปวส., มัธยมศึกษำตอนต้น(ม.3), มัธยมศึกษำตอน
ปลำย(ม.6)/ปวช.และประถมศึกษำ คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.43, 4.39, 4.29 และ4.11 ตำมลำดับ โดย
ระดับตั้งแต่ปริ ญญำตรี ข้ ึนไป มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.93

59

ระดับ
Mean
S.D.
n
สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
การศึกษา
value
prob
4.20
0.20
5
1.39
0.272
ประถมศึกษา
4.35
0.41
4
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3)
4.36
0.38
5
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.6)/ปวช.
4.10
0.42
4
อนุปริญญา/
ปวส.
4.07
0.41
6
ตั้งแต่ ปริญญา
ตรีขนึ้ ไป
5.00
NaN(0)
1
อื่นๆ
รวม
4.24
0.39
25
ตำรำงที่ 4.24 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.24 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มระดับกำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำ อื่นๆ มีมำกที่สุด
โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 รองลงมำเป็ นมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช., มัธยมศึกษำตอนต้น
(ม.3), ประถมศึกษำ และอนุ ปริ ญญำ/ปวส. มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36, 4.35, 4.20 และ4.10 ตำมลำดับ
โดยระดับตั้งแต่ปริ ญญำตรี ข้ ึนไป มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.07
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ส่ วนที่ 4 อาชีพ
อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.96
0.452

3.88
0.64
5
รับราชการ
3.80
0.28
2
งาน
ภาคเอกชน
3.80
NaN(0)
1
รัฐวิสาหกิจ
3.63
0.46
6
เจ้ าของธุรกิจ
4.07
0.36
11
อื่นๆ
รวม
3.90
0.45
25
ตำรำงที่ 4.25 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ อำชีพต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.25 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 เมื่อ
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชี พ อื่นๆ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07
รองลงมำเป็ นรับรำชกำร, งำนเอกชนและรัฐวิสำหกิจ เท่ำกัน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.88 และ3.80
ตำมลำดับ โดยอำชีพเจ้ำของธุรกิจ มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63
อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.92
0.470

3.80
0.84
5
รับราชการ
3.00
0.00
2
งาน
ภาคเอกชน
3.00
NaN(0)
1
รัฐวิสาหกิจ
4.00
0.89
6
เจ้ าของธุรกิจ
3.64
0.67
11
อื่นๆ
รวม
3.68
0.75
25
ตำรำงที่ 4.26 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนรำคำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ อำชีพต่ำงๆ
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จำกตำรำงที่ 4.26 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนรำคำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63 เมื่อพิจำรณำ
เป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ มีอำชี พเจ้ำของธุ รกิ จ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00
รองลงมำเป็ นรับรำชกำร และอื่นๆคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 และ3.64 ตำมลำดับโดยอำชี พงำน
เอกชน และรัฐวิสำหกิจ มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.00 เท่ำกัน
อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.23
0.921

4.23
0.65
5
รับราชการ
3.93
0.10
2
งาน
ภาคเอกชน
4.29
NaN(0)
1
รัฐวิสาหกิจ
4.19
0.69
6
เจ้ าของธุรกิจ
4.31
0.43
11
อื่นๆ
รวม
4.23
0.51
25
ตำรำงที่ 4.27 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.27 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 เมื่อ
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชี พอื่นๆ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31
รองลงมำเป็ นรัฐวิสำหกิจ, รับรำชกำรและเจ้ำของธุรกิจ คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29, 4.23 และ4.19
ตำมลำดับโดยอำชีพงำนภำคเอกชน มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93
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อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.71
0.596

4.04
0.43
5
รับราชการ
4.00
0.00
2
งาน
ภาคเอกชน
4.40
NaN(0)
1
รัฐวิสาหกิจ
4.30
0.49
6
เจ้ าของธุรกิจ
4.33
0.35
11
อื่นๆ
รวม
4.24
0.39
25
ตำรำงที่ 4.28 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.28 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.24 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพรัฐวิสำหกิจ มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.40 รองลงมำเป็ น อื่นๆ, เจ้ำของธุรกิจ และรับรำชกำร คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33, 4.30 และ
4.04 ตำมลำดับ โดยอำชีพงำนภำคเอกชนมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00
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ส่ วนที่ 5 รายได้
อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
1.02
0.435

4.10
0.38
4
ต่ากว่า
10,000 บาท
4.04
0.30
9
10,00015,000 บาท
3.50
0.14
2
15,00020,000 บาท
3.40
NaN(0)
1
20,00025,000 บาท
3.70
0.14
2
25,00030,000 บาท
3.83
0.67
7
มากกว่า
30,000 บาท
รวม
3.90
0.45
25
ตำรำงที่ 4.29 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ รำยได้ต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.29 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดี ยว (ANOVA) ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มรำยได้ต่ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90
เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 รองลงมำเป็ น10,000-15,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 25,000-30,000 บำท
และ15,000-20,000 บำท คิ ด เป็ นค่ำเฉลี่ ย เท่ ำกับ 4.04, 3.83, 3.70 และ3.50 ตำมลำดับ โดยรำยได้
20,000-25,000 บำท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.40
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อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
1.54
0.225

3.25
0.50
4
ต่ากว่า
10,000 บาท
3.89
0.78
9
10,00015,000 บาท
3.00
0.00
2
15,00020,000 บาท
3.00
NaN
1
20,00025,000 บาท
4.50
0.71
2
25,00030,000 บาท
3.71
0.76
7
มากกว่า
30,000 บาท
รวม
3.68
0.75
25
ตำรำงที่ 4.30 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนรำคำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ รำยได้ต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.30 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มรำยได้ต่ำงๆทั้ง กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อด้ำนรำคำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63 เมื่อพิจำรณำ
เป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ 25,000-30,000 บำท มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.50 รองลงมำเป็ น 10,000-15,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท และต่ ำ กว่ำ 10,000 บำท คิ ด เป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89, 3.71 และ3.25 ตำมลำดับ โดยรำยได้ 15,000-20,000 บำท และ20,000-25,000
บำท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.00 เท่ำกัน
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อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
0.96
0.466

4.39
0.66
4
ต่ากว่า
10,000 บาท
4.19
0.25
9
10,00015,000 บาท
4.14
0.20
2
15,00020,000 บาท
4.57
NaN(0)
1
20,00025,000 บาท
3.57
0.20
2
25,00030,000 บาท
4.37
0.71
7
มากกว่า
30,000 บาท
รวม
4.23
0.51
25
ตำรำงที่ 4.31 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกลุม่ รำยได้ต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.31 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดี ยว (ANOVA) ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มรำยได้ต่ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.23 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ 20,000-25,000 บำท มีมำกที่สุด โดยคิด
เป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 รองลงมำเป็ น ต่ำกว่ำ 10,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 10,000-15,000
บำท และ15,000-20,000 บำท คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39, 4.37, 4.19 และ4.14 ตำมลำดับ โดยรำยได้
25,000-30,000 บำท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57
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อาชีพ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ F
value
prob
2.25
0.091

4.35
0.41
4
ต่ากว่า
10,000 บาท
4.24
0.22
9
10,00015,000 บาท
3.70
0.42
2
15,00020,000 บาท
5.00
NaN(0)
1
20,00025,000 บาท
4.00
0.00
2
25,00030,000 บาท
4.29
0.45
7
มากกว่า
30,000 บาท
รวม
4.24
0.39
25
ตำรำงที่ 4.32 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มรำยได้ต่ำงๆ
จำกตำรำงที่ 4.32 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดี ยว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มรำยได้ต่ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 เมื่อ
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ 20,000-25,000 บำท มีมำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ย
เท่ ำกับ 5.00 รองลงมำเป็ น ต่ ำ กว่ำ 10,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 10,000-15,000 บำท และ
25,000-30,000 บำท คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35, 4.29, 4.24 และ4.00 ตำมลำดับ โดยรำยได้15,00020,000 บำท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70
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ส่ วนที่ 6 สถานะการทางาน
สถานะ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.66 0.518
-0.50
0.26

3.84
0.41
14
ทางาน
3.96
0.51
11
ไม่ ทางาน
ตำรำงที่ 4.33 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนผลิตภัณฑ์ของผูท้ ี่ทำงำนและไม่ได้ทำงำน
จำกตำรำงที่ 4.33 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสถำนะกำรทำงำน ทำงำนและไม่ทำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนผลิ ตภัณฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยสถำนะไม่ทำงำนมี ค่ำเฉลี่ ยมำกกว่ำทำงำน คิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 และ3.84 ตำมลำดับ
สถานะ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.25 0.802
-0.56
0.71

3.71
0.73
14
ทางาน
3.64
0.81
11
ไม่ ทางาน
ตำรำงที่ 4.34 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนรำคำของผูท้ ี่ทำงำนและไม่ได้ทำงำน
จำกตำรำงที่ 4.34 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสถำนะกำรทำงำน ทำงำนและไม่ทำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนรำคำ ไม่แตกต่ำงกัน โดยสถำนะทำงำนมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำไม่ทำงำน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.71 และ3.64 ตำมลำดับ
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สถานะ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
-0.67 0.511
-0.57
0.29

4.17
0.57
14
ทางาน
4.31
0.42
11
ไม่ ทางาน
ตำรำงที่ 4.35 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชนของผูท้ ี่ทำงำนและไม่ได้
ทำงำน
จำกตำรำงที่ 4.35 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสถำนะกำรทำงำน ทำงำนและไม่ทำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกัน โดยสถำนะไม่ทำงำนมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทำงำน คิดเป็ น
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.31 และ4.17 ตำมลำดับ
สถานะ

Mean

S.D.

n

สถิติที่ใช้ ทดสอบ t ช่ วงความเชื่ อมั่น 95%
value prob
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
0.04
0.968
-0.32
0.33

4.24
0.42
14
ทางาน
4.24
0.37
11
ไม่ ทางาน
ตำรำงที่ 4.36 แสดงผลกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยวของผูท้ ี่ทำงำนและ
ไม่ได้ทำงำน
จำกตำรำงที่ 4.36 ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นอิสระต่อ
กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงสถำนะกำรทำงำน ทำงำนและไม่ทำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนคุณค่ำต่อนักท่องเที่ยว ไม่แตกต่ำงกัน โดยสถำนะทำงำนและไม่ทำงำนมีค่ำเฉลี่ยไม่
แตกต่ำงกัน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 เท่ำกัน
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4.7 สรุปผลความพึงพอใจทั้ง 4 ด้ าน
4.7.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญด้ำนผลิ ตภัณฑ์
โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วน
ใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมเหมำะสมและน่ ำสนใจ มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.20 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคุณนิออน ศรี สมยง (2552) ที่กล่ำว
ไว้ ว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ กำรท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมกำรเกษตรเป็ นทรัพยำกรท่องเที่ยวหลัก
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจนักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นกำรคิดค้นเอำทรัพยำกรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นประเทศ มำจัดกิจกรรมหรื อจัดเป็ นรู ปแบบทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อให้นกั ท่องเที่ยว
มีควำมสนใจและอยำกเดินทำงไปเที่ยว
แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
นั้นมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ สำหรับผูส้ ู งวัย
4.7.2 ด้ านราคา
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ ให้ควำมสำคัญด้ำนรำคำ โดยรวม
ในระดับมำกโดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจ
ต่อควำมเหมำะสมของรำคำ ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจของคุณดิเรก ฤกษ์สำหร่ ำย (2538) ที่กล่ำวไว้ว่ำ โดยที่บุคคลจะมีควำมรู ้สึกพึงพอใจ
หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน โดยมีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์
และสิ่ งจูงใจ
แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
เป็ นโปรแกรมที่มีรำคำเหมำะสมต่อบริ กำรที่ได้รับ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ที่พกั และสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกอื่นๆ
4.7.3 ด้ านคุณค่ าต่ อชุมชน
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ ตอบแบบสอบถำมในครั้ งนี้ ให้ควำมสำคัญด้ำนคุณค่ำต่อ
ชุมชน โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง
ส่ ว นใหญ่ มี ค วำมพึ ง พอใจต่ อ เป็ นโปรแกรมที่ ช่ ว ยให้เ กิ ด กำรกระจำยรำยได้สู่ ชุ ม ชนและเป็ น
โปรแกรมที่ ช่วยสนับสนุ นให้เกิ ดกำรท่องเที่ ยวอย่ำงยัง่ ยืน มำกที่ สุด โดยมี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.32
เท่ำกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคุณนิออน ศรี สมยง (2552) ที่กล่ำวไว้วำ่
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กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเป้ำหมำยหลักเพื่อเป็ นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนซึ่งรู ปแบบ
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับว่ำ เป็ นหนึ่งในรู ปแบบของกำรท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
เป็ นโปรแกรมที่ช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน เนื่องจำกชำวบ้ำนในชุมชนได้รับรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวอย่ำงแท้จริ ง และสอดคล้องกับแนวคิดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของคุณชมพูนุท โมรำ
ชำติ (2551) ที่กล่ำวไว้ว่ำ กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นกำรท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน ชำวบ้ำนในชุมชนต้อง
เข้ำมำมีส่วนร่ วมและเป็ นผูม้ ีบทบำทหลักในกำรจัดกำรควบคุมดำเนิ นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนเอง
แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
เป็ นโปรแกรมที่ ช่วยสนับสนุ นให้เกิ ดกำรท่องเที่ ยวอย่ำงยัง่ ยืน เนื่ องจำกชำวบ้ำนเป็ นผูค้ วบคุม
ดำเนิ นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว จึงทำให้สำมำรถบริ หำรทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวได้เหมำะสมต่อ
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
4.7.4 ด้ านคุณค่ าต่ อนักท่ องเที่ยว
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ ตอบแบบสอบถำมในครั้ งนี้ ให้ควำมสำคัญด้ำนคุณค่ำต่อ
นักท่องเที่ยว โดยรวมในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้บริ โภควัตถุดิบที่ปลอดภัยและส่ งผลดี
ต่อสุ ขภำพ มำกที่สุด โดยคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผูส้ ู งอำยุของคุณชุติมำ หฤทัย (2531) ที่กล่ำวไว้วำ่ ผูส้ ู งวัย เป็ นวัยที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสู่ ควำมเสื่ อม
ทำงด้ำนร่ ำงกำยและจิตใจ จะมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั พันธุกรรมสิ่ งแวดล้อมและโภชนำกำร
แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร
เป็ นรำยกำรนำเที่ยวที่ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้บริ โภควัตถุดิบที่ปลอดภัยและส่ งผลดีต่อสุ ขภำพ ซึ่ ง
เป็ นกำรช่วยชะลอควำมเสื่ อมทำงด้ำนร่ ำงกำยและจิตใจให้กบั ผูส้ ู งวัย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1) ได้นำควำมรู ้ที่ได้ศึกษำมำเกี่ยวกับกำรเป็ นมัคคุเทศก์และกำรจัดรำยกำรนำเที่ยว
มำใช้ในกำรทำงำน
2) ได้เรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิ รับผิดชอบงำนที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน
3) ได้ฝึกพัฒนำทักษะกำรทำงำนที่หลำกหลำย
4) ได้ฝึกพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ส่ิ งใหม่
5) ได้ฝึกกำรทำงำนเป็ นทีม ส่ งผลให้ได้พฒั นำทักษะกำรยอมรับควำมคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่นและนำควำมคิดเห็นของทุกคนมำปรับใช้ร่วมกัน
6) ได้ฝึกทักษะทำงด้ำนภำษำ ที่สำมำรถนำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริ งได้
7) ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กรรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งถ้ำหำกในอนำคตได้ทำงำนร่ วมกับ
องค์กรที่มีวฒั นธรรมองค์กรรู ปแบบเดียวกันก็จะส่ งผลให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร
นั้นได้ไม่มำกก็นอ้ ย
5.1.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1) ขำดกำรจัดสรรเวลำในกำรทำงำนที่เหมำะสม ส่ งผลให้รับผิดชอบงำนได้ไม่มี
ประสิ ทธิภำพ ต่อระยะเวลำที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด
2) ขำดควำมมัน่ ใจในตนเอง ส่ งผลให้ไม่มีควำมเชื่อมัน่ ในควำมคิดเกี่ยวกับงำนที่
ตนเองรับผิดชอบ
3) ขำดควำมชำนำญทักษะทำงด้ำนภำษำ ส่ งผลให้นำเที่ยวได้ไม่เต็มประสิ ทธิภำพ
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ควรมีกำรจัดสรรเวลำในกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิภำพ
2) ควรสร้ำงควำมมัน่ ใจและมีเชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถของตนเอง
3) ควรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอย่ำงต่อเนื่อง
5.3 สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
โครงงำนเปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร เป็ นกำรจัดรำยกำรนำเที่ยวเชิง
เกษตร เส้นทำงสมุทรสำคร-สมุทรสงครำม ตั้งแต่กำรศึกษำถึงรู ปแบบทำงกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม
ต่ อ กลุ่ ม เป้ ำ หมำย กำรรวบรวมข้อ มู ล ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรม และที่ พ กั กำรเขี ย นตำรำง
ระยะทำง กำรเลือกยำนพำหนะที่เหมำะสม กำรคิดรำคำขำยรำยกำรนำเที่ยว รวมไปถึงควำมพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อรำยกำรนำเที่ยว
หลังจำกกำรศึกษำข้อมูล ผูจ้ ดั ทำได้นำมำเรี ยบเรี ยงจัดทำรำยกำรนำเที่ยวในชื่ อโครงงำน
“เปิ ดเส้นทำงพำก๊วนวัยเก๋ ำท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” เพื่อที่จะนำเสนอให้กบั ทำง บริ ษทั สยำมไรซ์
ทรำเวล โดยโครงงำนนี้ เ ป็ น 1 ในรำยกำรนำเที่ ย วที่ ทำงผูจ้ ัดทำ จัด ทำขึ้ น ภำยในรู ปแบบธุ รกิ จ
(Business Model Canvas) เพื่อเป็ นกำรเพิม่ รำยกำรนำเที่ยว ไว้ใช้รองรับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยใหม่ทำง
กำรตลำดของทำง บริ ษทั สยำมไรซ์ ทรำเวล ซึ่งก็คือ กลุ่มผูส้ ู งวัยชำวไทย
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
1) สำมำรถเอำควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมไปบูรณำกำรกับกำรจัด
รำยกำรนำเที่ยวในครั้งต่อไปได้
2) โครงงำนนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของสถำนที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ยงั มี
สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมำกมำย ซึ่งสำมำรถนำมำจัดทำรำยกำรนำเที่ยวเพิ่มได้อีก
3) สำมำรถนำรู ปแบบทำงกำรท่องเที่ยวรู ปแบบอื่นมำใช้สำหรับกำรออกแบบรำยกำรนำ
เที่ยวได้ เพื่อให้มีรูปแบบทำงกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
นักท่องเที่ยวได้หลำกหลำยประเภทเช่นเดียวกัน
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บทคัดย่อ

Abstract

โครงงานนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสามารถในการออกแบบรายการนาเที่ยว “เปิ ด
เส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”และ
เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการนาเที่ยว “เปิ ด
เส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร” ของผู ้
สู งวัย เพื่อให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ต่อการที่จะทา
รายการนาเที่ยวไปใช้จริ ง โดยการจัด ทารายการนา
เที่ ย วแล้ ว น าไปสอบถามความพึ ง พอใจจาก
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านคุณค่าต่อชุมชน และด้าน
คุณค่าต่อนักท่องเที่ยว

The purpose of this research was to study
about the ability toward designing in itinerary
which named “The New Route of Agritourism in
the Local Community forSenior Citizens.” Also, the
satisfaction of elders toward the itinerary named
“The New Route of Agritourism in the Local
Community forSenior Citizens” was conducted.

จากการจัดทารายการนาเที่ ยวและน าไป
สอบถามความพึ ง พอใจ ท าให้ไ ด้ผ ลตอบรั บ จาก
กลุ่มเป้าหมายหรื อผูส้ ู งวัยชาวไทยจานวน 25 คน ซึ่ง
สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ งด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
ด้านคุณค่าต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ ด้าน
คุณค่าต่อนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
คาสาคัญ : รายการนาเที่ยว, ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

In order to research the possibility for
adapting the agritourism program into the reality, an
agritourism program was produced and evaluated
for satisfaction bya target group. The evaluation
was divided into According to the production of
agritourism program and the satisfaction survey, the
responses were collected from 25 Thai elderly. The
overall satisfaction to ward 4 fields was rated at
ahigh level. The average of products was at 3.90%;
the average of price was at 3.68%; the average of
community was at 4.23%; and the average of tourist
values was at 4.24%.
Keywords : Itinerary, Tourism of the agricultural
community, Senior Citizens

ที่มาของปัญหา
บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็ นบริ ษทั ที่ทา
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ เป็ นกิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุนชุมชน
ด้วย “การท่องเที่ยว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อสิ่ งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ใส่ ใจ
เรื่ องของการรักษาวิถีชีวิตของคนไทยและช่ วยให้
ชุ ม ชนยืน หยัด ในการด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งยัง่ ยืน โดย
กลุ่มเป้ าหมายหลักทางการตลาด เป็ นนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ เนื่ อ งจากว่ า ชาวต่ า งชาติ จ ะมี ค วาม
สนใจในเรื่ องของการท่องเที่ยวรู ปแบบวัฒนธรรม
ท้องถิ่ นมากกว่าชาวไทย และนอกจากนี้ ยงั มีกาลัง
ทรั พ ย์ หรื อ ความสามารถในการใช้จ่ า ยทางการ
ท่องเที่ยวที่สูง
โดย บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็ นองค์กร
ที่ มีขนาดเล็ก จึ งมี จานวนของพนักงานประจ าใน
ปริ มาณไม่ม าก ส่ งผลให้พนักงานหนึ่ งคนจะต้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ห ลายอย่ า งพร้ อ มกั น อาทิ
มัคคุเทศก์ ออกแบบรายการนาเที่ยว ลงพื้นที่สารวจ
ชุมชน ติดต่อประสานงาน จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์
บัญชี เป็ นต้น ดังนั้น การที่จะออกแบบรายการนา
เที่ยว เปิ ดช่ องทางเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของทางบริ ษทั
จึงปฏิบตั ิได้อย่างไม่เต็มที่ จากปัญหาดังกล่าว ส่ งผล
ให้ ท างบริ ษ ัท มอบหมายหน้า ที่ น้ ี ให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา
ฝึ กงาน เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิในการออกแบบรายการ
น าเที่ ย ว เปิ ดช่ อ งทางเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายใหม่ทางการตลาดของ
ทางบริ ษทั
กลุ่ ม เป้ า หมายใหม่ ท างการตลาดในที่ น้ ี
ได้แก่ กลุ่มผูส้ ู งวัยชาวไทย เหตุผลหลักที่ทางผูจ้ ดั ทา
เลือกที่จะออกแบบรายการนาเที่ยวสาหรับผูส้ ู งวัย
ชาวไทยมาจากการที่ในปัจจุบนั กลุ่มผูส้ ู งวัยได้กลาย

มาเป็ นประชากรหลักของประเทศไทย พร้อมทั้งมี
ก าลัง ทรั พ ย์แ ละเวลาส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ สู ง
รวมถึงทางบริ ษทั ยังไม่มีรายการนาเที่ยวที่เหมาะสม
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ ู งวัย
ชาวไทย ทางผู ้จัด ท าเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของ
กลุ่ ม เป้ า หมายนี้ จึ ง ได้อ อกแบบรายการน าเที่ ย ว
“เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
เพื่อนาทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่
มีการทาการเกษตรอยูท่ ุกภูมิภาค ซึ่ งผลผลิตทางการ
เกษตรนั้น เต็ม ไปด้ว ยคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ สู ง
เหมาะสมแก่ผสู ้ ู งวัยที่จาเป็ นจะต้องได้รับสารอาหาร
ที่เหมาะสมแก่สภาพร่ างกาย ด้วยเหตุน้ ี ทางผูจ้ ดั ทา
จึงได้นาการเกษตรมาเป็ นหลักสาหรับการออกแบบ
รายการนาเที่ ยว โดยที่ ผูส้ ู งวัยสามารถมัน่ ใจได้ว่า
ผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า น
กระบวนการแปรรู ปมานั้นมีความปลอดภัย

แนวคิดในการทาโครงงาน
เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาการเลื อ กแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตร ใช้วิธีเลือกโดยดูจากความ
เหมาะสมของ ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ,
ระยะทางของแต่ละสถานที่ , เวลา

เหตุผลที่เลือกบ้ านสวนแช่ มชื่ นหรื อวิสาหกิจชุ มชน
ท่ องเที่ยวเชิงเกษตรบ้ านสวนแช่ มชื่ น
เพราะเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางการ
เกษตรโดยชุมชน มีการทาเส้นทางการท่องเที่ยวเอง
โดยมีเครื อข่ายเป็ นสวนอื่นๆที่อยูภ่ ายในชุมชน อาทิ
สวนผลไม้น ายตั้ม สวนล าไยพวงทองปลอดสาร
สวนกล้วยไม้ เป็ นต้น ทั้งภายในบ้านสวนแช่ มชื่ น

และสวนสมาชิกในเครื อข่าย มีการเพาะปลูกผลไม้ที่
หลากหลาย อาทิ มะพร้าว มะม่วง หม่อน แก้วมังกร
กล้วย ลาไย เป็ นต้น นอกจากเพาะปลูกแล้วยังได้มี
การนาผลไม้เหล่านั้นมาทาการแปรรู ปเพื่อให้เห็นว่า
ผลไม้น้ นั สามารถนาไปต่อยอดอย่างไรได้บา้ ง อาทิ
ท าไข่ ห วานน้ าตาลสดมะพร้ า วอ่ อ น แยมและ
ไอศกรี มที่ทาจากมัลเบอร์ รี่ แก้วมังกรอบแห้ง เป็ น
ต้น นอกจากกิจกรรมภายในสวนแล้ว ยังมีกิจกรรม
อื่นๆที่สามารถเลือกหรื อออกแบบรายการกิจกรรม
ที่ตอ้ งการทาเองได้ อาทิ ทายาดมพิมเสนน้ าสมุทร
ไพร ณ ร้านจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร) เป็ นต้น

เหตุผลที่เลือกสวนผลไม้ นายตั้ม
เพราะเป็ นสวนสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยของ
บ้านสวนแช่ มชื่ น หรื อ วิสาหกิ จชุมชนเกษตรบ้าน
สวนแช่ มชื่ น และมี การนาหม่อนซึ่ งเป็ นผลไม้ข้ ึน
ชื่ อของสวนมาทาการแปรรู ปที่ หลากหลาย ทั้งน้ า
ผลไม้ แยมและไอศกรี ม รวมถึงแก้วมังกรแปรรู ป
เป็ นผลไม้อบแห้ง ซึ่งไม่สามารถเห็นได้บ่อยมากนัก

เหตุผลที่เลือกร้ านจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร)
เพราะมี กิ จ กรรมท ายาดม พิ ม เสนน้ า
สมุนไพร ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ ผูส้ ู งวัย
นอกจากจะได้ลงมือทาแล้วยังได้นากลับไปเป็ นของ
ที่ระลึก โดยเป็ นกิจกรรมที่เสริ มสร้างประสบการณ์
ที่เหมาะสมให้แก่ผสู ้ ู งวัย

เป็ นอย่างแรก ด้วยเล็งเห็นว่า การจะพัฒนาใดๆ นั้น
ควรจะพัฒนาจากฐานทุ นทางสังคมที่ ชุม ชนนั้นมี
การอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมชุ ม ชน จะกระท าผ่า นการ
เรี ยนรู ้ พร้อมทั้งรักษา ส่ งเสริ มกิจกรรม ก่อเกิดเป็ น
คุณค่าขึ้นในสังคมเมื่อชุมชนเข้าใจในตัวตน เข้าใจ
ในรากฐานการก่อเกิดของท้องถิ่น รู ้ซ้ ึงในคุณค่าของ
ชุ มชนตนเอง และร่ วมกั น รั ก ษา มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีอยูแ่ ล้ว จึงต่อยอดคุณค่าที่มีน้ นั ให้เป็ น
มูลค่า เศรษฐกิ จชุมชนจึงเป็ นงานที่ทางโครงการฯ
ได้ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ด้ว ยเห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า ในทาง
วัฒนธรรมจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ในการพัฒนา
เลย หากไม่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด เป็ นมู ล ค่ า หรื อ ไม่
สามารถประกอบเป็ นอาชี พ เกิ ด เป็ นรายได้ ที่
สามารถหล่อเลี้ยงประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

เหตุผลที่เลือกวัดจุฬามณี
เพราะวั ด จุ ฬ ามณี อ าเภออั ม พวา จ.
สมุ ท รสงคราม ตั้งอยู่บ นทางหลวงหมายเลข 325
(สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34–35 ตาบลบาง
ช้าง เป็ นวัดโบราณริ มฝั่ งคลองอัมพวาต่อเนื่ องกับ
คลองผีหลอก วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
ตอนปลายรั ช กาลสมเด็ จ พระเจ้ า ปราสาททอง
สันนิ ษฐานว่า ท้าวแก้วผลึ ก (น้อย) นายตลาดบาง
ช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุลบางช้างเป็ นผูส้ ร้างขึ้น บริ เวณ
หลัง วัด เดิ ม เป็ นนิ ว าสสถานของคุ ณ นาค (สมเด็จ
พระอมริ นทรามาตย์พระบรมราชิ นีในรัชกาลที่ 1)
และคุ ณบุ ญ รอด (สมเด็จพระศรี สุ ริ เยนทรามาตย์
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2)

เหตุผลที่เลือกโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์

สามสิ่ งที่อยูค่ ู่วดั ซึ่งเป็ นไฮไลต์ที่นกั ท่องเที่ยวทุกคน
ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้ ได้แก่

เพราะโครงการฯมุ่ งเน้นดาเนิ นงานด้าน
การอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ชาวชุ ม ชนอัม พวา

1. สังขารไม่เน่าเปื่ อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีต
เจ้าอาวาส

2. อุ โ บสถจตุ ร มุ ข หิ น อ่ อ นที่ มี ค วามสวยงาม โดย
อุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปู
พื้ น ด้ว ยหิ น หยกสี เ ขี ย วจากเมื อ งการาจี ประเทศ
ปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสู ง
บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็ นภาพตราพระ
ราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบนั พระ
น า ม า ภิ ไ ธ ย ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ และพระบรมวงศานุ ว งศ์
ตลอดจนภาพเครื่ องอิสริ ยาภรณ์ช้ นั ต่างๆ นอกจากนี้
บริ เวณฝาผนั ง โดยรอบพระอุ โ บสถ ยัง มี ภ าพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
นิ ทานชาดกที่ ประณี ต ฝี มื อของจิ ตรกรหญิ งนิ ตยา
ศักดิ์เจริ ญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี
3. องค์ท่ านพ่อ ท้าวเวสสุ วรรณ หรื อ ท้าวเวสสุ ว ณ
ั
ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีสี่ภาค รวมทั้ง
คาถาขอพร
- ร้ า นขายขนมทองม้ว นสู ต รโบราณที่ สื บ ทอด
วิธีการทามาแต่ด้ งั เดิม ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนทางเข้าวัด
นอกจากนี้ แล้ว ยังเป็ นวัดที่ไม่ได้มีผูค้ นเดินทางไป
ท่ อ งเที่ ย วตลอดมากนัก ส่ ง ผลให้ ผู ้สู ง วัย เดิ น ชม
รวมถึ งท ากิ จ กรรมภายในวัด ได้ส ะดวก ห้อ งสุ ข า
เหมาะสม และมีระยะทางที่ใกล้ต่อการเดินทางจาก
โครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์มายังวัดจุฬามณี

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสามารถในการออกแบบ
รายการน าเที่ ย ว “เปิ ดเส้ น ทางพาก๊ ว นวั ย เก๋ า
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”

2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ รายการน าเที่ ยว
“เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
ของผูส้ ู งวัย

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้รั บ ทราบถึ ง ความสามารถในการออกแบบ
รายการน าเที่ ย ว “เปิ ดเส้ น ทางพาก๊ ว นวั ย เก๋ า
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
2. ได้รับทราบถึงความพึงพอใจต่อรายการนาเที่ยว
“เปิ ดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋ าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร”
ของผูส้ ู งวัย

วิธีดาเนินการ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการปรึ กษากับเจ้าของบริ ษทั ในส่ วน
ของรู ปแบบทางการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและ
กิ จ กรรม ทางผู ้จ ั ด ท าได้ เ ลื อ กรู ปแบบทางการ
ท่ อ งเที่ ย วในเชิ ง เกษตรเพราะเนื่ อ งจากว่ า มี ค วาม
เหมาะสมในเรื่ องของช่วงวัยที่ตอ้ งการสารอาหารที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ ทาให้ผูส้ ู งวัยกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ เ ห็ น ต้ น ก าเนิ ด ของผลผลิ ต ทางการเกษตร
กระบวนการแปรรู ป และผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจาก
ผลผลิต ส่ งผลให้ผูส้ ู งวัยสามารถมัน่ ใจได้ว่าอาหาร
ที่ บ ริ โ ภคนั้น มี ค วามปลอดภัย โดยท าการค้น หา
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางการเกษตรโดยชุ ม ชนหรื อ
ส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกกั บ ชุ ม ชน กิ จ กรรม และ
ออกแบบรู ปแบบของกิ จกรรม ให้มีความแตกต่าง
จากการที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเอง จึงได้ออกมา
เป็ นรายการนาเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการนาเที่ยว “เปิ ดเส้ นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่ องเที่ยวชุมชนเกษตร” 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1
เวลา
07.00 น.
07.30 น.
09.00 น.

12.00 น.

กิจกรรม
หมายเหตุ
พบกัน ณ จุดนัดพบ
ออกเดิ น ทางไปยัง บ้า นสวนแช่ ม -รถตู ้
ชื่น
เดินทางถึงบ้านสวนแช่มชื่น
-เวลา สามารถยืดหยุน่ ได้ตามความ
ต้องการที่จะใช้เวลาในการทา
กิจกรรมต่างๆ ของนักท่อง
เที่ยว
นัง่ เรื อไปสวนผลไม้นายตั้ม
-เรื อหางยาว (มีเสื้ อชูชีพ)
เดินทางถึงสวนผลไม้นายตั้ม
-เดินชมสวน
หม่อน ( ผลไม้สด / แปรรู ป) :
-นัง่ พักชิมผลไม้สด , ผลไม้อบแห้ง น้ าผลไม้ , ไอศกรี ม , แยมผลไม้
, ขนมปังทาแยม , น้ าผลไม้
แก้วมังกร (ผลไม้ส ด / แปรรู ป ) :
อบแห้ง
นัง่ เรื อ ไปร้านจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร)
-ทายาดม พิมเสน
ยาดม พิมเสนน้ าสมุนไพร
นัง่ เรื อ นัง่ กลับไปยังบ้านสวนแช่ม
ชื่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน บริ เวณใกล้เคียงกับบ้านสวนแช่ ม
ก๋ วยเตี๋ยวแช่มชื่นชวนชม
ชื่น
-เดินชมสวน
มะพร้าว (น้ ามะพร้าวสด / แปรรู ป)
-ดื่มน้ ามะพร้าวสด
: ไข่หวานน้ าตาลสดมะพร้าวอ่อน
-ท าไข่ ห วานน้ าตาลสดมะพร้ า ว
อ่อน

เดินทางเข้าที่พกั ณ Yao In Chan
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เวลา
07.00 น.
08.30 น.
09.00 น.

12.00 น.

กิจกรรม
หมายเหตุ
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปยังโครงการอัมพวา
ชัยพัฒนาอนุรักษ์
เดิ น ทางถึ ง โครงการอั ม พวาชั ย
พัฒนาอนุรักษ์
-ฟังบรรยายแนวทางการดาเนินงาน
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
-เรี ย นรู ้ ก ารท าเกษตรอิ น ทรี ย ์ ชม
พันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่นและพืชสมุนไพร
-ชิ มและชมการทาน้ าตาลมะพร้ าว
ดั้ง เดิ ม เอกลัก ษณ์ ภู มิ ปั ญ ญาชาว
อัมพวา
-ชมร้ า นภัท รพัฒ น์ ส่ ง เสริ มการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน และเลื อก
ซื้อสิ นค้าของโครงการฯ
-ชมห้องนิทรรศการชุมชน ร้านชาน
ชาลา และบรรยากาศริ ม ฝั่ ง คลอง
อัมพวา
-เรี ยนทาน้ าม่วงชื่นชานชาลา
(สู ต รน้ า พระราชทานจากสมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน ภายในพื้ น ที่ โ ครงการอัม พวาชัย
ชานชาลา
พัฒนาอนุรักษ์
-เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ งฝ า ก
(เพิ่มเติม)
ออกเดินทางไปยังวัดจุฬามณี
เดินทางถึงวัดจุฬามณี
สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริ เวณ
วัด
เดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร

สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
โครงงานเปิ ดเส้ น ทางพาก๊ ว นวั ย เก๋ า
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตร เป็ นการจัดรายการนาเที่ยว
เชิ ง เกษตร เส้ น ทางสมุ ท รสาคร-สมุ ท รสงคราม
ตั้ง แต่ ก ารศึ ก ษาถึ ง รู ปแบบทางการท่ อ งเที่ ย วที่
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้ าหมาย การรวบรวมข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และที่พกั การเขียนตาราง
ระยะทาง การเลือกยานพาหนะที่เหมาะสม การคิด
ราคาขายรายการนาเที่ยว รวมไปถึงความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการนาเที่ยว
หลังจากการศึกษาข้อมูล ผูจ้ ดั ทาได้นามา
เรี ยบเรี ยงจัดทารายการนาเที่ยวในชื่อโครงงาน “เปิ ด
เส้ น ทางพาก๊ ว นวัย เก๋ าท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเกษตร”
เพื่อที่จะนาเสนอให้กบั ทาง บริ ษทั สยามไรซ์ ทรา
เวล โดยโครงงานนี้ เป็ น 1 ในรายการนาเที่ยวที่ทาง
ผู ้จ ัด ท า จัด ท าขึ้ น ภายในรู ป แบบธุ ร กิ จ (Business
Model Canvas) เพื่อเป็ นการเพิ่มรายการนาเที่ยว ไว้
ใช้รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของ
ทาง บริ ษทั สยามไรซ์ ทราเวล ซึ่ งก็คือ กลุ่มผูส้ ู งวัย
ชาวไทย

เพื่อให้มีรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน
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