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บทคดัย่อ 

โครงงานน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบรายการน าเท่ียว 

“เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการน า

เท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” ของผูสู้งวยั เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไป

ไดต่้อการท่ีจะน ารายการน าเท่ียวไปใชจ้ริง โดยการจดัท ารายการน าเท่ียวแลว้น าไปสอบถามความ

พึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นคุณค่าต่อ

ชุมชน และดา้นคุณค่าต่อนกัท่องเท่ียว 

จากการจดัท ารายการน าเท่ียวและน าไปสอบถามความพึงพอใจ ท าให้ไดผ้ลตอบรับจาก

กลุ่มเป้าหมายหรือผูสู้งวยัชาวไทยจ านวน 25 คน ซ่ึงสามารถแสดงผลได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจทั้ง 4 

ดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.68 ดา้นคุณค่าต่อชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และดา้นคุณค่าต่อนักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.24 

ค ำส ำคญั : รายการน าเท่ียว, ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร, ผูสู้งวยั   
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็นบริษทัท่ีท าการท่องเท่ียวโดยชุมชนและการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบ เป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีสนับสนุนชุมชนดว้ย “การท่องเท่ียว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิง

บวกต่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ใส่ใจเร่ืองของการรักษาวิถีชีวิตของคนไทยและ

ช่วยให้ชุมชนยืนหยดัในการด าเนินชีวิตอย่างย ัง่ยืน โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัทางการตลาด เป็น

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากวา่ชาวต่างชาติจะมีความสนใจในเร่ืองของการท่องเท่ียวรูปแบบ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินมากกวา่ชาวไทย และนอกจากน้ียงัมีก าลงัทรัพย ์หรือ ความสามารถในการใชจ่้าย

ทางการท่องเท่ียวท่ีสูง 

โดย บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเลก็ จึงมีจ านวนของพนกังานประจ าใน

ปริมาณไม่มาก ส่งผลให้พนักงานหน่ึงคนจะต้องรับผิดชอบหน้าท่ีหลายอย่างพร้อมกัน อาทิ 

มัคคุเทศก์ ออกแบบรายการน าเท่ียว ลงพื้นท่ีส ารวจชุมชน ติดต่อประสานงาน จัดท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ บญัชี เป็นตน้ ดงันั้น การท่ีจะออกแบบรายการน าเท่ียว เปิดช่องทางเพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของทางบริษทั จึงปฏิบติัไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี จาก

ปัญหาดงักล่าว ส่งผลให้ทางบริษทัมอบหมายหนา้ท่ีน้ีให้แก่นกัศึกษาฝึกงาน เป็นผูล้งมือปฏิบติัใน

การออกแบบรายการน าเท่ียว เปิดช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหม่

ทางการตลาดของทางบริษทั  

กลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดในท่ีน้ี ได้แก่ กลุ่มผูสู้งวยัชาวไทย เหตุผลหลกัท่ีทาง

ผูจ้ดัท าเลือกท่ีจะออกแบบรายการน าเท่ียวส าหรับผูสู้งวยัชาวไทยมาจากการท่ีในปัจจุบนักลุ่มผูสู้ง

วยัได้กลายมาเป็นประชากรหลกัของประเทศไทย พร้อมทั้งมีก าลงัทรัพยแ์ละเวลาส าหรับการ

ท่องเท่ียวท่ีสูง รวมถึงทางบริษทัยงัไม่มีรายการน าเท่ียวท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูสู้งวยัชาวไทย ทางผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงความส าคญัของกลุ่มเป้าหมายน้ี จึงไดอ้อกแบบ

รายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” เพื่อน าทรัพยากรภายในประเทศ

ท่ีมีอยู่แลว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการท าการเกษตรอยู่ทุก

ภูมิภาค ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรนั้นเต็มไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง เหมาะสมแก่ผูสู้งวยัท่ี

จ าเป็นจะต้องได้รับสารอาหารท่ีเหมาะสมแก่สภาพร่างกาย ด้วยเหตุน้ีทางผูจ้ ัดท า จึงได้น า
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การเกษตรมาเป็นหลกัส าหรับการออกแบบรายการน าเท่ียว  โดยท่ีผูสู้งวยัสามารถมัน่ใจได้ว่า 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการแปรรูปมานั้นมีความปลอดภยั 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบรายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋า

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”   

2) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียว

ชุมชนเกษตร” ของผูสู้งวยั 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1) ขอบเขตดา้นประชากร   

ผูสู้งวยัชาวไทย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 60 - 80 จ านวน 25 คน 

2) ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล 

3) ขอบเขตดา้นเวลา   

วนัท่ี 13 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

4) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

             4.1) คน้หาและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูสู้งวยัชาวไทยรวมถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต เช่น Google, Facebook และเวป็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

4.2) ค าปรึกษาจากเจา้ของบริษทั พนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

4.3) รายการน าเท่ียวของ  บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล 

             4.4) ความพึงพอใจของผูสู้งวยัชาวไทย ท่ีมีต่อรายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วน

วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”    

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ไดรั้บทราบถึงความสามารถในการออกแบบรายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋า

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”   
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2) ไดรั้บทราบถึงความพึงพอใจต่อรายการน าเท่ียว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียว

ชุมชนเกษตร” ของผูสู้งวยั 

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

โปรแกรมการท่องเท่ียว หรือ รายการน าเท่ียว หรือ ก าหนดการเดินทาง หมายถึง กิจกรรม

การเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละวนั ตั้ งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดท้ายตามจ านวนวนัท่ีจัด โดยมี

รายละเอียดระบุถึง วนั เวลา สถานท่ีพกัแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเท่ียว 

ก๊วน หมายถึง พรรคพวก กลุ่ม คณะ หมู่ เหล่า  

วยัเก๋า หมายถึง ผูสู้งวยั  เป็นบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชาย หญิง ซ่ึงแบ่งผูสู้งวยั

ออกป็น 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอายุตอนตน้ บุคคลท่ีมีอายุ 60-69 ปี ทั้งชาย หญิง และผูสู้งอายุตอนปลาย 

บุคคลท่ีมีอาย ุ70 ปี ข้ึนไปทั้งชาย หญิง 

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ี

หน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป 

และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น 

การเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ 

โอลิมปิก เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยม

เยอืนญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน  การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 

ชุมชน หมายถึง การท่ีคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีวตัถุประสงค์ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวม ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีดีผา่นการติดต่อส่ือสาร สามารถเรียนรู้ร่วมกนัภายใต้

บรรทดัฐาน จารีตประเพณีเดียวกนั เพื่อให้เกิดความเป็นพวกเดียวกนัในชุมชน แต่เม่ือชุมชนเร่ิมมี

พฒันาการและความเจริญเกิดข้ึน ชุมชนจึงจ าเป็นตอ้งมีองค์กร สถาบนัต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปแบบของ

ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 

การเกษตร หมายถึง การปฏิบติักบัท่ีดินเพื่อใหเ้กิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์การท า

ประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศยัความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และเงินทุน เพื่อใหพ้ืชและสตัวเ์จริญเติบโตใหผ้ลผลิตต่างๆ 

 

 



 

 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

การศึกษา : โครงงาน “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” ผูจ้ ัดท าได้

รวบรวมขอ้มูลจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานหรือช่วย

ใหโ้ครงงานส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

                        2.1 แนวคิดเร่ืองการจดัรายการน าเท่ียว  

                        2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

                        2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ 

                        2.4 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

                        2.5 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

                        2.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

                        2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 แนวคดิเร่ืองการจัดรายการนําเที่ยว 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) การจดัรายการน าเท่ียว หรือการจดัรวมผลิตภณัฑห์มายถึง

การจดัรวมสินคา้และบริการการท่องเท่ียวหลายๆ อย่างท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนัเพื่อตอบสนองกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายของธุรกิจการจดัรวมผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

2.1.1 ผู้ประกอบธุรกจิ (Supplier)  

รายเดียวกนัเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเอง เช่น hotel weekend package โรง 

แรมจดัรวมท่ีพกัอาหารและกิจกรรมพกัผอ่นอ่ืนๆ ไวส้ าหรับลูกคา้ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย 

2.1.2 ผู้ประกอบธุรกจิหลายรายร่วมกนัจัดรวมผลติภัณฑ์แล้วรวมขายเป็นผลติภัณฑ์เดยีว  

         (Single Product)   

ในราคาเหมาจ่าย ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายติุธรรมและท าให้ผลิตภณัฑ์

ขายง่ายกวา่การขายเด่ียว 
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2.1.3 ผู้ประกอบธุรกจิการจัดนําเท่ียว (Tour Operator) บริษัทตัวแทนจําหน่ายการท่องเที่ยว    

         (Travel Agent)  

เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภณัฑแ์ลว้จ าหน่ายเองโดยจ่ายค่านายหนา้ (Commission) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจนั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยให้ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี

ส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโตอยา่งไรกต็ามการจดัรายการน า

เท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน คือ 

2.1.4 การวางแผนการจัดรายการนําเที่ยว 

1) การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นตอ้ง

ก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหแ้น่นอนวา่เป็นใครในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจากอาชีพ

อาย ุการศึกษารายไดฯ้ลฯ 

2) การวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชม เป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการ

ท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการจะเขา้ชมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยตอ้งท าการศึกษาวา่ ทรัพยากร

ท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก าลงัอยู่ในความนิยมซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการวางแผน

เลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญั  

ดงัต่อไปน้ีคือ 

2.1) ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม 

2.2) มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร 

2.3) มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม 

              2.4) มีระยะทางไกลพอสมควร เน่ืองจากระยะทางไกล จะดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากกวา่และใหร้ายไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กวา่ดว้ย 

2.5) มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม 

2.6) มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้ าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว 

3) การวางแผนก าหนดวนัเดินทางเป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียวแต่

ไม่ควรนานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวนัหยดุหรือเทศกาลจะท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถ

ไปไดส้ะดวกแต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยดุ 
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4) การวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นการวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายการ

ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวา่จะรวมค่าใชจ่้ายอะไรไวบ้า้งและค่าใชจ่้ายอะไร

ไม่รวมไวบ้า้งเช่น ค่าอาหารจะใหมี้ก่ีม้ือแต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน เป็นตน้ 

5) การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือเร่ง

เร้าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเราแมว้า่เราจะมีการจดัรายการน าเท่ียวท่ีดี

แต่ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัยอ่มไร้ประโยชน์จึงตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วยนอกจากนั้น

ยงัเป็นท่ียอมรับกนัวา่แมร้ายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั นกัท่องจะเลือกซ้ือรายการน าเท่ียว

ท่ีมีระบบส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2.1.5 การดาํเนินการจัดรายการนําเที่ยว 

1) การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดั

รายการน าเท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน า

เท่ียว ประกอบดว้ย 

             1.1) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้

สามารถค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ 

             1.2) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผ่นพิมพว์ารสาร หรือ 

ส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ ท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

             1.3) รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหารผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึกเป็นตน้ 

             1.4) รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทางเช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตาราง

การเดินทางของการขนส่งค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

2) การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียวเป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีได้

วางแผนไวโ้ดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไวห้ยาบๆ ดงัน้ี 

2.1) ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง 

2.2) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ 

2.3) ความยากง่ายในการเดินทาง 
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             2.4) จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ี 

ระลึก 

2.5) มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ  

2.6) กิจกรรมการท่องเท่ียว 

3) การติดต่อกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าให้สามารถสัมผสั

กบัสถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ี รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดดียิ่งข้ึน 

ธุรกิจท่ีตอ้งติดต่อเจรจา ไดแ้ก่ 

              3.1) ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรม

ในจุดนั้นอาจเป็นโรงแรม บงักะโลรีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าห้องและจองห้องพกั

ดว้ย 

              3.2) อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่งก็

ตอ้งติดต่อกบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ากนัระหวา่งเดินทาง 

              3.3) จุดแวะชมระหว่างทางเม่ือส ารวจแลว้ว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไรถา้

หากจ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจองล่วงหนา้

กต็อ้งติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย 

              3.4) ยานพาหนะเดินทางเม่ือส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งใช้ยานพาหนะใดเดินทาง ซ่ึง

อาจจะตอ้งใช้  ยานพาหนะมากกว่าหน่ึงชนิดก็ไดน้อกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการ

เดินทาง เพื่อจะไดติ้ดต่อส ารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย 

4) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวเป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ี

ก าหนดไวโ้ดยผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดไ้ปส ารวจมาซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวสามารถ

เขียนไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่คือ 

              4.1) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวเป็นการเขียน

รายละเอียดรายการน าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวทราบวา่รายการน าเท่ียวน้ีมีการเดินทาง

ท่องเท่ียวก่ีวนั เร่ิมออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดยยานพาหนะใดออก

เดินทางเม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่เล้ียงม้ือใดบา้งจุดแวะพกัหรือจุด

แวะชมอยูท่ี่ไหน แต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร ซ่ึงอาจเขียนรายการน าเท่ียวได ้2 แบบ คือ 
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              4.1.1) การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียวพร้อมวนั

เดินทางไปและกลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว 

              4.1.2) การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอย่าง

ละเอียดซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ยๆ คือ (1) แบบOutline Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียว

ท่ีบอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอย่างไม่มีรายละเอียดและ (2) แบบDescriptive Itinerary เป็น

การเขียนรายการน าเท่ียวบอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งละเอียด ตามเวลาท่ีก าหนดอยา่ง

คร่าวๆ 

              4.2) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหวัหนา้ทวัร์เป็นการเขียนรายการ

น าเท่ียวอย่างละเอียดส าหรับหัวหน้าทัวร์โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อ

นักท่องเท่ียวมาเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการนัดหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์สถานท่ี

ฉุกเฉินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เช่น โรงพยาบาลโรงพกั บริษัทรถเช่า (ในกรณีเกิดรถเสีย) 

นอกจากนั้นยงัมีระยะเวลาท่ีชดัเจนวา่แต่ละจุดตอ้งใชเ้วลาเท่าไร สถานท่ีน าชมจุดพกักิจกรรมท่ีจะ

ท าหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะตอ้งติดต่อในกรณีฉุกเฉินดว้ย 

5) การเขียนระบุเง่ือนไขไว้ในรายการน าเท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดข้ึน 

นักท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผิดได้โดยระบุเง่ือนไขไวด้ังน้ี “หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้” 

2.1.6 การคดิราคารายการนําเท่ียว 

1) ปัจจยัก าหนดราคารายการน าเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว

แบบเหมาจ่าย ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั คือ 

              1.1) คุณภาพของรายการน าเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน า

เท่ียวถา้หากก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูงราคาก็มกัจะตอ้งสูงดว้ยเช่น การจดัรายการน าเท่ียว

ท่ีเลือกสถานท่ีดีมีท่ีพกัดียานพาหนะขนส่งดีรับประทานอาหารหรู เป็นตน้ 

              1.2) ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเท่ียวเป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะ

แปลกเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่งยอ่มท าให้สามารถก าหนดราคาสูงกว่าราคา

ทัว่ไปได ้เช่น จดัรายการน าเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวข่ีชา้งล่องแพ นัง่รถมา้ชมเมือง เป็นตน้  
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              1.3) สภาพการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาถา้หาก

ตลาดใดมีสภาพการแข่งขนัสูงการก าหนดราคาก็ไม่สามารถก าหนดสูงไดท้ั้งน้ีตอ้งค านึงถึงราคา

คู่แข่งขนั 

              1.4) ฤดูกาลถ้าจัดรายการน าเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว สินค้าหรือบริการ

ท่องเท่ียวมกัจะไม่ลดราคาให้ผูซ้ื้อมากนักเพราะถือว่าเป็นเวลาทองของการด าเนินธุรกิจ ท าให้

ตน้ทุนการจดัรายการน าเท่ียวสูงจึงตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย 

              1.5) ก าไรท่ีตอ้งการโดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบดว้ยตน้ทุนการ

ผลิต+ตน้ทุนการจดัการ+ก าไรถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูงกว่าคู่

แข่งขนั อาจขายรายการน าเท่ียวไม่ไดจึ้งมกัก าหนดอตัราก าไรอยูร่ะหวา่ง10-20% 

2) โครงสร้างราคารายการน าเท่ียวเป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน าเท่ียว

แบบเหมาจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ คือ 

                            2.1) ค่าขนส่ง เป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวไปยงัจุดหมาย

ปลายทางและกลบั ซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนักท่องเท่ียวจากสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่า

พาหนะขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียวค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย 

              2.2) ค่าท่ีพกัเป็นค่าพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายดว้ยอาจเป็นท่ี

พกัในโรงแรมเกสทเ์ฮาส์บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทลูกคา้เป้าหมาย 

              2.3) ค่าอาหารเป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือหรือบางม้ือ

กไ็ดโ้ดยอาจเล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหรากไ็ดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้เป้าหมายแต่ตอ้งแจง้

ไวใ้นรายการน าเท่ียววา่จะบริการอาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง 

              2.4) ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายในการบริการนกัท่องเท่ียวเช่น ค่า

เท่ียวชมเมืองค่าเขา้ชมสถานท่ีค่าเขา้ชมการแสดงค่าทิป ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศก์ ค่าประกนัภยั

เดินทาง ค่าเบด็เตลด็ เป็นตน้ 

              2.5) ค่าประกอบการและก าไรเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียว

แบบเหมาจ่ายพร้อมก าไรท่ีต้องการโดยปกติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดรายการน าเท่ียวจะ

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการ ส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผู ้

ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีตอ้งเขา้มาเส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียวโดยปกติมกัคิดในอตัรา10-

20% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัสภาพการแข่งขนัเป็นส าคญั 
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2.1.7 ประเภทของการจัดรวบรวมผลติภัณฑ์ 

        จ าแนกประเภทของการจดัรวมผลิตภณัฑอ์อกเป็น 

1) การผสมผลติภัณฑ์ 

              1.1) การจัดรวมผลิตภณัฑ์จากองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ได้แก่ท่ีพกั

อาหารการเดินทางและการขนส่งกิจกรรมการท่องเท่ียวการน าชมส่ิงบนัเทิงและจ าหน่ายในราคา

เหมาจ่ายท่ี เรียกวา่ All Inclusive Package 

              1.2) การจดัรวมผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวบางอยา่งเขา้ดว้ยกนัตามความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

              1.2.1) Escorted tour เป็นการจดัน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายไปตามเส้นทางท่ีก าหนดแต่

มีบางรายการท่องเท่ียวให้เลือกเดินทางไปเอง หรือรับประทานอาหารบางม้ือเองและใชร้ถโคช้ใน

การเดินทางเป็นส่วนใหญ่ 

                            1.2.2)  Fly-drive package หมายถึงการเ ดินทางไปกลับโดยรวมค่าโดยสาร

เคร่ืองบินและรถยนตเ์ช่าท่ีจุดหมายปลายทางเช่น สายการบิน Lufthansa จดัรวมผลิตภณัฑร่์วมกบั

บริษทัรถเช่า Avis เรียกว่า Fly drive classics ขายให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาไปประเทศเยอรมนีหรือออสเตรีย พร้อมทั้งรถเช่าอีก5 วนัหรือมากกว่าการ จดัรวม

ผลิตภณัฑแ์บบน้ีเหมาะส าหรับคนท่ีชอบจดัการเดินทางดว้ยตนเองในแหล่งท่องเท่ียว 

              1.2.3)  Fly-cruise package หมายถึงการเดินทางไปกลับโดยรวมค่าโดยสาร

เคร่ืองบินไปยงัท่าเรือท่ีเป็นจุดเร่ิมของการเดินทางโดยเรือส าราญ (Cruise) 

              1.2.4) Accommodation and meal package หมายถึงการจดัรวมท่ีพกัประเภทใดก็

ไดแ้ละอาหารบางม้ือในราคาเหมาจ่าย เช่น 

                   - American Plan (AP) หรือFull pension รวมค่าอาหาร3 ม้ือในค่าท่ีพกัแต่ละวนั 

                   - Modified American Plan (MAP) รวมค่าอาหาร 2 ม้ือในค่าท่ีพกัแต่ละวนั ลูกคา้

จดัหาม้ือกลางวนัเอง 

                   - Bed and Breakfast (B&B) รวมค่าอาหารเช้าแบบ Continental breakfast ในค่าท่ี

พกัแต่ละวนั บางท่ีเรียกวา่ Continental plan 
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              1.2.5) Event package การจดัรวมผลิตภณัฑเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือโอกาสพิเศษ เช่น 

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก นิยมจดัรวมค่าขนส่งค่าท่ีพกัค่าอาหารและค่าเขา้ชม 

              1.2.6) การจดัรวมผลิตภณัฑต์ามโปรแกรมความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์การเดินทางไปเล่นสกี เรือใบ ตีกอลฟ์ ท าอาหารและความสนใจพิเศษอ่ืนๆ 

              1.2.7) Entertainment package จัดรวมผลิตภณัฑ์เพื่อการพกัผ่อนให้แก่ลูกค้าใน

ทอ้งถ่ิน ไม่รวมท่ีพกัเช่น จดัรวมค่าอาหารค่าชมละครค่าเขา้ชมสวนสนุกและน าเท่ียวอ่ืนๆ 

2) ตลาดเป้าหมาย  

              2.1) กลุ่มลูกคา้ท่ีไดรั้บรางวลัในการท างานให้ไปท่องเท่ียว (Incentive package or 

tours) จะมีบริษทัตวักลางในการรับจดัทวัร์รางวลัโดยการติดต่อกบัผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว

ต่างๆ บริษัทเหล่าน้ีมีช่ือเรียกต่างๆ กันไป เช่น Full-service intensive companies, Specialized 

incentive travel planning firms, Corporate travel managers, Convention/Meeting planners และ 

Travel Agents จดัรวมผลิตภณัฑแ์ลว้เสนอขายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ 

              2.2) กลุ่มลูกคา้ผูม้าประชุม (Convention/Meeting packages) นิยมจดัรวมค่าท่ีพกั

ค่าอาหารค่าน าชมสถานท่ีหรือส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็ นตลาดท่ีมีอ านาจในการซ้ือ

สูงและเดินทางมาในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

              2.3) กลุ่มญาติหรือกลุ่มบุคคลท่ีมาจากเช้ือชาติภาษาศาสนาเดียวกัน (Affinity 

group package) เช่น การจดัทวัร์ให้แก่สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยั ชมรมสโมสรต่างๆ คนพิการ

และอ่ืนๆ 

              2.4)  ก ลุ่มครอบครัว  (Family vacation package) จัดกิจกรรมส าหรับเด็กใน

โปรแกรม Family weekend package 

2.5) กลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจกิจกรรมบางอยา่งเป็นพิเศษ (Special interest group)  

3) ช่วงระยะเวลา  

3.1) ช่วงสุดสปัดาห์(Weekend and minivacation package) 

3.2) วนัหยดุพกัผอ่น (Holiday package) 

3.3) ช่วงฤดูกาล (Seasonal package) 
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3.4) ช่วงก่อนและหลงัการประชุม (Pre and Post convention package) 

3.5) ระยะเวลาเฉพาะตามท่ีตอ้งการเช่น 1-2 สัปดาห์ 

3.6) ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Off-peak specials) 

4) การจัดการการเดินทาง  

             4.1) การเดินทางมาต่างประเทศส่วนตวั (Foreign Independent Tour: FIT) ส าหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาส่วนตวั (Free Individual Traveler: FIT) 

                           4.2) การเดินทางมาเป็นกลุ่มจ านวนคนน้อยสุดเท่าท่ีจะจดัได้ (Group Inclusive 

Tour: GIT) เดินทางตามรายการเป็นปกติ 

4.3) การเดินทางแบบเช่าเหมาล า (Charter Tour) 

4.4) การจดัการเดินทางในแต่ละจุดหมายปลายทาง 

                           4.4.1) ควรมีการวางแผนล่วงหนา้หลายๆ เดือน (อยา่งนอ้ย 6 เดือน) หรือ ตลอดทั้ง

ปีเพื่อจะไดมี้เวลาเพียงพอท่ีจะไม่มองขา้มส่ิงจ าเป็นไปหรือมีเวลาแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กระยะ

ของการวางแผน 

             4.4.2) ควรเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมายท่ีเลือกไวแ้ลว้เช่น กลุ่ม

ผูสู้งอาย ุกลุ่มครอบครัวกลุ่มนกัธุรกิจกิจกรรมพกัผอ่น อาจแตกต่างกนั 

                           4.4.3) ทุกส่วนประกอบของ Package ควรมีคุณภาพท่ีทดัเทียมกนั ในระดบัราคาท่ี

ตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

             4.4.4) ควรมีจุดดึงดูดใจ สร้างความน่าประทบัใจใหลู้กคา้ท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีให้มาซ้ือ

เช่นการแจกของขวญั หรือการใหF้ree cocktail แก่ลูกคา้วนัแรกท่ีเร่ิมมาพกัท่ีโรงแรม 

             4.4.5) ควรให้ลูกคา้มีโอกาสเลือกส่วนผสม คิดรวมภาษีทุกอย่างไวใ้นราคาเหมา

จ่ายราคาใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั และสามารถให้ขอ้มูลทุกอยา่งแก่ลูกคา้ไดเ้ช่น ค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีอาจ

เพิ่มข้ึนตลอดจนการมีนโยบายคืนเงินในกรณียกเลิกบางรายการในกรณีจ าเป็น แต่เร่ืองน้ีน่าจะเป็น

ทางเลือกสุดทา้ยเพราะลูกคา้ตอ้งการความพอใจมากกว่าเงินคืน ควรจดัผลิตภณัฑ ์หรือให้บริการ

อยา่งอ่ืนทดแทน 
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             4.4.6) ไม่ควรรวมอาหารทุกม้ือควรจดั 2 ม้ือต่อวนัในบางรายการเพื่อใหลู้กคา้ไดมี้

โอกาสเลือกเองบา้งและไม่ควรรวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วใ้นรายการอาหารเพราะผูท่ี้ไม่ด่ืมอาจไม่

พอใจแต่อาจรวมไวน์ฟรีไวใ้นรายการอาหารไดเ้ช่น Club Mediterranean package 

4.4.7) ไม่คิดรวมค่าทิปในราคาของ Package ลูกคา้จะเป็นผูพ้ิจารณาเอง 

4.4.8) ควรจดัเอกสารเพื่อใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ลูกคา้ 

4.4.9) การลดราคาPackage นิยมกระท าในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

ผูเ้ช่ียวชาญและนักวิชาการดา้นการท่องเท่ียวต่างให้ความหมายของการท่องเท่ียวไปตาม

ทศันคติท่ีหลากหลาย ดงัน้ี  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545)ได้กล่าวว่าการท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมี

ความหมายกวา้งขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจการเล่นกีฬาการติดต่อธุรกิจ

ตลอดจนการเยีย่มเยอืนญาติพี่นอ้ง 

สหพนัธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official 

Travel Organization หรือ IUOTO) (2006)ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่าจะตอ้งเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี คือ  

1) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

2) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

3) ตอ้งเป็นการเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือ หา

รายไดใ้นการเดินทางนั้น 

สมชาติ อู่อน้ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่าการท่องเท่ียว หมายถึง การ

เคล่ือนยา้ยของผูค้นจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึง ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและ

การเดินทางระหวา่งประเทศ นอกจากน้ีการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อ

การกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็นบัเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน โดยใน

หลกัเกณฑค์วามหมายก าหนดไดโ้ดยเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี 
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1) เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

2) เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

3) เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

องคก์ารท่องเท่ียวโลก ไดก้ าหนดความหมายของ การท่องเท่ียว ไวใ้นปีพ.ศ. 2506 ว่า คือ

การเดินทางท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี คือการเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ

ดว้ยความสมคัรใจ คือ การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆดว้ยความสมคัรใจ 

คือการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายไดก้ารท่องเท่ียว มีลกัษณะ

ส าคญั 4 ประการดงัน้ี 

1) การเคล่ือนท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของมนุษยสู่์ท่ีหมายต่างๆ รวมทั้งการหยุดพกั ณ ท่ี

เหล่านั้น 

2) องค์ประกอบของการท่องเท่ียวมี 2 ส่วนคือ การเดินทางสู่จุดหมาย และ การหยุดพกั

ประกอบกิจกรรม ณ จุดหมายนั้น 

3) การเดินทางและการหยดุพกัเกิดข้ึนนอกภูมิล าเนาและท่ีท างาน ดงัน้นั การท่องเท่ียวจึง

เป็นปัจจยัใหเ้กิดกิจกรรม ซ่ึงแตกต่างจากกิจวตัรของถ่ินท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางผา่นและแวะพกั 

4) การเดินทางสู่จุดหมายนั้น เป็นการเดินทางชัว่คราว ซ่ึงระยะสั้นๆ โดยมีความตั้งใจวา่จะ

กลบัภายใน 2-3 วนั 2-3 สัปดาห์หรือ2-3 เดือน ความตั้งใจในการเยอืนจุดหมายปลายทางมิไดเ้ป็นไป

เพื่อหลกัแหล่ง หรือ ประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวจึงเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 3 ประการ

คือ 

4.1) เป็นการเดินทางชัว่คราว 

4.2) เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ 

4.3) ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) อธิบายว่าการท่องเท่ียว เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั ทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อน 

ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท างานแต่ไม่ได้

เป็นการเดินทางเพื่อไปท างานหรือประกอบอาชีพเป็นหลกั 
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นิศา ชชักุล (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึง

ไปยงัจุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการ คือ การ

เดินทางการคา้งแรมและ การกินอาหารนอกบา้น 

จากค่านิยามต่าง ๆ ดงัท่ีไดร้วบรวมมาในขา้งตน้ น้ีสามารถสรุปไดว้า่การท่องเท่ียว คือ การ

เดินทางออกจากสภาพแวดล้อมปกติ เช่น บา้น ท่ีท างาน ไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นการชัว่คราวทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ ด้วยความสมัครใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

การศึกษา ธุรกิจ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนใด แต่ตอ้งไม่เป็นการไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากสถานท่ีท่ีไปถึง

นั้น 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอาย ุ

ชุติมา หฤทยั (2531) ผูสู้งอาย ุหมายถึง สภาวะท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีความอ่อนแอทาง

ร่างกายและจิตใจ อาจเจ็บป่วยหรือมีความพิการร่วมเป็นวยัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสู่ความเส่ือม

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรมส่ิงแวดลอ้มและโภชนาการ 

ประพิณ วฒันกิจ (2531) ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอายเุกิน 60 ปี เป็นวยัท่ีพน้จากการท างาน

ของทางราชการหรือทางระฐวิสาหกิจหรือส านกังานของเอกชนบางแห่ง โดยทัว่ไปผูท่ี้กา้วสู่วยัน้ีจะ

มีการเปล่ียนแปลงดา้นสรีรวิทยาอยา่งเห็นไดช้ดั 

ศรีธรรม ธนะภูมิ (2531) ผูสู้งอายหุมายถึง ผูท่ี้เร่ิมมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ภาวะชรามีความ

แตกต่างกนัในแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัการดูแลร่างกาย พนัธุกรรมและพฒันาการในอดีตวยัชรา เป็น

ระยะสุดทา้ยของชีวิต อาจยาวนาน 10-20 ปี หรือมากกวา่นั้นแตกต่างกนั ถา้มีการเตรียมตวัเตรียมใจ

ก่อนเขา้วยัน้ีล่วงหนา้มาตั้งแต่วยักลางคน ก็จะสามารถปรับตวัรับบทบาทวยัชราไดต้ามสมควรแก่

ฐานะ วยัสูงอายเุป็นวยัของการพกัผอ่นอยา่งเงียบสงบ มีพฒันาการจิตใจ และปรับตวัต่อสภาพต่างๆ

ในชีวิตไดอ้ยา่งภาคภูมิ  

2.4 แนวคดิการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

นิออน ศรีสมยง (2552) ไดอ้ธิบายความหมาย การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดงัน้ี การท่องเท่ียว

เชิงเกษตร คือ การท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการเกษตรเป็นทรัพยากรท่องเท่ียวหลกัสามารถดึงดูดความ

สนใจนกัท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในชุมชน ใหผู้ค้นใน

ทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างเต็มตวั ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

นบัวา่ เป็นหน่ึงในรูปแบบของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
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การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการคิดคน้เอาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศ มา

จดักิจกรรมหรือจดัเป็นรูปแบบทางการท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจและอยากเดินทาง

ไปเท่ียว การขยายเส้นทางการท่องเท่ียว และเป็นการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นการ

อนุรักษแ์ละการให้ความรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยซ่ึงการท่องเท่ียวและประเทศ

ไทย (ททท.) ไดจ้ าแนกประเภททรัพยากรทางการเกษตรออกเป็น 7 กิจกรรม ดงัน้ี 

1) การท านา การท านาปี/ปรัง การท านาหวา่นน ้าตม การท านาขั้นบนัได พิพิธภณัฑข์า้ว 

2) การท าสวนไมต้ดัดอก การท าสวนดอกไม้เพื่อตดัดอกขายทุกชนิด เช่น สวนกุหลาบ 

ฟาร์มกลว้ยไมส้วนดอกไมป้ระดบั นานาชนิด รวมถึงไร่ทานตะวนั 

3) การท าสวนผลไม ้การท าสวนผลไมทุ้กประเภท รวมทั้งการท าวนเกษตร การท าเกษตร

แผนใหม่และการท าสวนผสม 

4) การท าสวนผกั สวนครัว การปลูกพืชสวนครัวทุกประเภท รวมถึงการท าไร่ผกั  ไร่ถัว่ ไร่

ขา้วโพด เป็นตน้ 

5) การท าสวนสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมพืชผกั

สวนครัวขา้งบา้น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองส าอาง และเพื่อใชใ้นการแพทยแ์ผนไทย 

6) การท าฟาร์มปศุสัตวก์ารเล้ียงและการขยายพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจนานาชนิด อาทิ การเล้ียง

ไหม การท าฟาร์มผึ้ง การท าฟาร์มปลา การเล้ียงหอยแมลงภู่ เป็นตน้ 

7) งานเทศกาลผลิตภณัฑต่์างๆ การจดังานเพื่อส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 

เช่น มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั งานเทศกาลล าไย เทศกาลกินปลา เป็นตน้ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดใ้หค้  านิยามของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) ดงัน้ี

การจดัน าเท่ียวชมสถานท่ีท าการเกษตรกรรม แหล่งท าสวนผลไมแ้หล่งปลูกไมด้อกไมป้ระดับ 

แหล่งท าฟาร์ม เพื่อรับฟังการบรรยายถึงปัญหาและความส าเร็จในอาชีพเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (ม.ป.ป.) 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมายถึงการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว

ชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน

การเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณีและเป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดการ

เรียนรู้มาท า ใหเ้กิดประโยชน์ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อชุมชน และตวัเกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะ
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เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกบกัารท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อ

สภาพส่ิงแวดลอ้ม 

เกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2550) ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงเกษตร(Agrotourism) 

หมายถึง เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นการนา ทรัพยากรทางดา้นการเกษตร เช่น สวนเกษตรการ

ปลูกพืชสวนและ ฟาร์มปศุสัตว์มาจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อเป็นส่ิง

ดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมโดยนกัท่องเท่ียวจะไดช่ื้นชมความงามและพกัผอ่นหยอ่นใจเป็น

การสร้างโอกาสและรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรเจา้ของพื้นท่ีเกษตรนั้นๆ 

ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2544) อธิบายความหมายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรว่า เป็นการ

เดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตวแ์ละ

สัตว์เล้ียง เพื่อช่ืนชมควาสวยงาม ความส า เร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร อันได้ความรู้

ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

แห่งนั้น  

ศูนยป์ระสานงานการท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2546) ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรไว้ว่า การท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้ทั้ งความเพลิดเพลินและความรู้น ากลับไป

ประยกุตใ์ชห้รือประกอบอาชีพได ้เหนืออ่ืนใดถือไดห้วนกลบัไปคน้หา เรียนรู้ เขา้ใจ ภาคภูมิใจกบั

อาชีพเกษตรกรรมรากฐานของแผน่ดินไทยท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณค่าภายใตแ้นวคิด ปรัชญา องคค์วามรู้ 

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกษตรกรไทยอีกทั้งได้สัมผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท 

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีรูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ี

หลากหลาย ทั้งวิถีดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ท่ามกลางทศันียภาพท่ีสวยงาม บริหาร

จดัการโดยเกษตรหรือชุมชน ความประทับ ใจท่ีเกิดจากไดช้ม ชิม ซ้ือผลิตภณั ฑแ์ละมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความรู้ทกัษะและประสบการณ์แก่ผูม้าเท่ียว ทั้งยงัส่งผลให้เกิดรายไดแ้ก่

ชุมชน จากการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรผลิตภณัฑ์แปรรูป ค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่

นกัท่องเท่ียว 

Paresh V. Joshi&Milind B. Bhujbal (2012) ได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรว่า 

เป็นกิจกรรมท่ีด า เนินการในฟาร์ม เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ บนัเทิง การศึกษาหรือเพื่อความสนุกสนาน

กิจกรรมในฟาร์ม โรงบ่มไวน์ปศุสัตว ์วฒันธรรม การเก็บเก่ียวหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ ท่ีเป็น

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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Lamb (2008) ไดอ้ธิบายความหมายวา่ การท่องเท่ียวฟาร์มหรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็น

กระบวนการของการดึงดูดผู ้เข้าชมและนักเดินทางไปยงัพื้นท่ีทางการเกษตรโดยทั่ว ไปเพื่อ

การศึกษาและนนัทนาการ 

Przezborska (2005) ไดอ้ธิบายกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีเก่ียวขอ้ง

กับฟาร์มหรือการด าเนินการทางการเกษตร พืชสวน ประมงหรือการเกษตร (เทียบเท่ากับการ

ท่องเท่ียวในฟาร์ม) การท่องเท่ียวชนบทยงัสามารถก าหนดเป็นกิจกรรมท่องเท่ียว / พกัผ่อนหยอ่น

ใจ  

จากค านิยามของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรผูศึ้กษาวิจยัสามารถสรุปความหมายไดด้ังน้ี การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมายถึงการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

การเกษตรอีกทั้งยงัเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเกษตร สวนผกั สวนผลไมส้วน

ดอกไม้ โดยสถานท่ีแห่งน้ันมีความสวยงามของทัศนียภาพ และนักท่องเท่ียวเองก็ได้รับ

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเกษตรท่ีผา่นทางกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

2.5 แนวคดิการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เป็นกระบวนการจัดการ

ท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นผูด้  าเนินการวางแผน และก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นส่ิงส าคัญไปท่ีความย ัง่ยืนทั้ งทางด้านส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่าทุกคนในชุมชนคือเจา้ของทรัพยากร และเป็นผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินทั้งดา้นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 

ประเพณี รวมถึงทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเ้ป็นปัจจยัหรือตน้ทุนในการ

จดัการการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก่้อใหเ้กิดประโยชน์ต่อคนในทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงในปัจจุบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว และถูกคาดหวงัวา่จะเป็น

วิธีการจดัการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว โดยเนน้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ในการจกัการและสนบัสนุนหรืออ านวยความสะดวกต่อ

การด าเนินการทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกนักจ็ะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชน 

พจนา สวนศรี (2546) ไดมี้ความเห็นวา่เจตนารมณ์ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การใช้

การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่

ท่ีจะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนท่ีชุมชนก าลงัเผชิญอยู่เพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการ
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พัฒนาชุมชน และมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคม

วฒันธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง 

Fennell (1999) ไดเ้สนอแนวคิดการท่องเท่ียวท่ีไม่ช่วงชิงการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และวฒันธรรมของชุมชน หากแต่มุ่งตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยใีนชุมชนเท่าท่ีจ าเป็นท่ีส าคญัยงัตอ้งมีการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวร่วมกนั

กบัคนในชุมชน Fennellยงัไดเ้สนอคุณสมบติัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวชุมชนดงักล่าวว่า จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่  

1) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีผลก าไรตอบแทนมายงัครอบครัวของสมาชิกในชุมชนใน

ฐานะการเปิดให้เป็นท่ีพกัอาศยัของนักท่องเท่ียวในชุมชนนั้นๆโดยไม่ตอ้งผ่านนายหน้าใดๆอนั

จดัเป็นการสร้างรายไดท้างตรงแก่คนในชุมชน  

2) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีชุมชนไดรั้บประโยชน์โดยรวมอย่างแทจ้ริงไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างสาธารณูปโภคและการยกระดบัความเป็นอยูท่ี่มุ่งสร้าง " เพื่อสมาชิกในชุมชน" แต่ไม่ใช่ "เพื่อ

นกัท่องเท่ียว" 

3) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดดา้นสังคมและวฒันธรรมในชุมชน

อนัเน่ืองมาจากความพยายามน าความทนัสมยัแบบตะวนัตกเขา้มาสู่ชุมชน  

4) ต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างจิตส านึกในการเคารพและรักษาส่ิงแวดล้อม สังคม 

ตลอดจนวฒันธรรมในชุมชนใหเ้กิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว  

5) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีงามระหว่างประเทศ ทั้งในระดบั

นานาชาติ นานาภูมิภาค ท่ีลว้นอยูภ่ายใตน้านาวฒันธรรม โดยนยัน้ีการท่องเท่ียวชุมชนตอ้งเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีสอนให้นกัท่องเท่ียวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใน

สงัคม และไม่มองวา่ใคร "เจริญกวา่" และใคร "ดอ้ยกวา่" 

ชมพูนุท โมราชาติ (2551) กล่าวว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นการท่องเท่ียวเพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนต่างวฒันธรรม บนฐานของตน้ทุนทางธรรมชาติ วฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน มีการบริหารจดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียว

ท่ีย ัง่ยนื ชาวบา้นในชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการจดัการควบคุมด าเนิน

กิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ส าหรับผูท่ี้คิดจะน าแนวทางน้ีไปปฏิบติัจะตอ้ง
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ท าความเขา้ใจ ศึกษารายละเอียด แนวคิด หลกัการประสบการณ์จากการเรียนรู้ของชุมชนอ่ืนๆ เพื่อ

วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั หรือขยายผลการพฒันาต่อไป 

2.6 ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย (อา้งถึงในส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร , 2538) กล่าวว่า 

ทศันคติหรือความรู้สึกในทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเป็นความพึง

พอใจในการปฏิบติัต่อส่ิงนั้น โดยท่ีบุคคลจะมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ

ขั้นพื้นฐาน โดยมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผลสมัฤทธ์ิและส่ิงจูงใจ 

2.7 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

รูปท่ี 2.1 พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

ท่ีมา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผูสู้งอายุเป็นประเด็นท่ีถูกพูดถึงกนัมาก

ในช่วงหลายปีมาน้ี ซ่ึงประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(Aging Societies) แลว้ตั้งแต่ปี 2548 

และก าลงัจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ (Aged Societies) ภายในปี 2567 หรือในอีก 6 ปี

ขา้งหนา้ 

 

 

 

 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/
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รูปท่ี 2.2 สดัส่วนผูสู้งอายไุทยในแต่ละช่วงอาย ุ

ท่ีมา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/ 

อยา่งไรก็ดี พฤติกรรมผูสู้งอายแุต่ละช่วงอายกุอ็าจจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ท า ให้

สินคา้และบริการท่ีตอบโจทยห์รือเป็นท่ีนิยมส า หรับผูสู้งอายุก็น่าจะแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ

ดว้ย ดงันั้นอาจจะตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจซ่ึงสามารถ

สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
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รูปท่ี 2.3 พฤติกรรมของผูสู้งอาย ุ 

ท่ีมา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/ 

 

 

 

 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/
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อุไรวรรณ (2544) ได ้ศึกษา“การจดัการดา้นการส่ือความหมายและส่ิงอ านวยความ สะดวก

ของผูป้ระกอบการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร” พบว่า การ

จัดการพื้นท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรควรมีเจ้าหน้าท่ีน าชม เอกสาร แผ่นพับพื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีสามารถเดินชมได ้สถานท่ีติดต่อ การแสดงกิจกรรมการเกษตร ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ไดแ้ก่ หอ้งน ้า-หอ้งสุข น ้าด่ืม เส้นทางเท่ียวชมท่ีปลอดภยั สะดวก และเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 

ซ่ึงการจดัการควรด าเนินให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีการเกษตร เพื่อคงความเป็น ธรรมชาติและส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

เสาวลกัษณ์ ผาวนัดี (2557) ท าการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณีศึกษา กลุ่ม

สมุนไพรบา้นดงบงั หมู่ท่ี 6 ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบว่า

ผลการวิจยัพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกลุ่มสมุนไพรบา้นดงบงัไดท้ าใหมี้การ เปล่ียน

แปลงทิ่ีดีเกิดข้ึน 4 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร โดยมีการจดัฝึกอบรมความรู้และฝึกปฏิบติัการ จดัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้กบัสมาชิกดา้นพื้นท่ี มีการจดัเตรียมพื้นท่ีภายในกลุ่มสร้างเส้นทางการเดิน

ชมธรรมชาติในสวนสมุนไพร ติดป้ายแสดงจุดการใหบ้ริการ รวบรวมภูมิปัญญาสมุนไพร ไทยโดย

แสดงช่ือสรรพคุณ ของสมุนไพรในการรักษาโรค ด้านกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้และจัดหา

งบประมาณของกลุ่มมีการตั้ งจุดแสดงการสาธิตพืชสมุนไพรตั้ งแต่ขั้ นตอนการปลูก การ 

เจริญเติบโต การเก็บ การตาก รวมถึงการเพาะชากลา้ไมส้มุนไพร การผลิตยาสมุนไพรและอาหาร 

สมุนไพรเพื่อจ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียว และการเช่ือมเส้นทางการท่องเท่ียวของกลุ่มสมุนไพรดง 

บงักบ โรงพยาบาลอภยัภูเบศร 

ศิโรรัตน์ หอมนาน (2547) ไดศึ้กษาศกัยภาพการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่บา้น

รอบบริเวณ ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาห้วยฮองไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด า ริพบว่าหมู่บา้นรอบ

บริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮองไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีความพร้อมใน ระดบัมากใน 

ดา้นการเขา้ถึง มีความพร้อมในระดบัปานกลางในดา้นส่ิงดึงดูดใจ ความสามารถในการรองรับ

นกัท่องเท่ียว และพื้นท่ีในการบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว และมีความพร้อมในระดบันอ้ยในดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในแนวทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร นอกจากน้ียงั 

พบว่ากิจกรรมดา้นการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรเป็นกิจกรรมท่ีท ากนัโดยทัว่ไป และจาก

การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน (SWOT) แสดงให้เห็น จุดแขง็ จุดอ่อนของศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรอยา่งชดัเจน โดยมีจุดแขง็คือ เป็นหมู่บา้นรอบบริเวณศูนยฯ์ ท่ีมี กิจกรรมการส่งเสริมพฒันา

อาชีพการเกษตรและนอกการเกษตร ส่วนจุดอ่อน คือ อุปสรรคในการท าการเกษตร นอกจากน้ีก็ยงั
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มีในเร่ืองของโอกาส คือ วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบ และอุปสรรค คือ วิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

ยศวีร์  ยกุตะนนทั ์(2547) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว เก่ียวกบั

การท่องเท่ียวเกษตรเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  อ  าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเลียบ คลองมหาสวสัด์ิ  

อ  าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้จากการ ท่องเท่ียวเกษตร

ความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเกษตรของนกัท่องเท่ียวท่ีมี พื้นฐานแตกต่าง

กนัรวมทั้งปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยไดใ้ชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจาก นกัท่องเท่ียวจา นวน  

293 คน แล้วนา มาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

นักท่องเท่ียวท่ีท าการศึกษาเป็นหญิง ร้อยละ 60.41 มีอายุเฉล่ีย 36.39 ปี  มีระดับการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  ร้อยละ 65.53 เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 26.28 ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูใ่น กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 

44.72 ไม่มีประสบการณ์การท่องเท่ียวเกษตร ร้อยละ 60.07  ส าหรับความ พึงพอใจ ปรากฏว่า

นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในแหล่งท่องเท่ียวเกษตรทั้ง 4 แห่ง ตามล าดบั คือ กลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรมหาสวสัด์ิ  สวนผลไม ้สวนกลว้ยไม ้และนาบวั และมีความคิดเห็นว่า แหล่งท่องเท่ียว

เกษตรทั้ง 4 แห่ง มีประโยชน์มาก นอกจากนั้นยงั พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากในการ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บุคลากรของศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวเกษตรและค่าใช่จ่าย ในการท่องเท่ียว

เกษตร ส่วนปัญหาของนักท่องเท่ียวพบว่า มีปัญหาเก่ียวกับความสะดวก สะอาด และเอกสาร

เผยแพร่ 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ   

1) ช่ือสถานประกอบการ       บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล  

2) ท่ีตั้งสถานประกอบการ     ชั้น 8 ตึก Siam@Siam , 865 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่  

      เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

                                 โทรศพัท ์: 089 155 1084   

                                 E-mail : booking@siamrisetravel.com 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/siamrisetravel/ 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล 

ท่ีมา : https://www.google.com/maps/place/SiamRise+Travel/ 

mailto:booking@siamrisetravel.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 ประวัติความเป็นมา  

             SiamRise Travel คือหน่วยงานหรือแบรนด์ภายใต้การบริหารโดย Asian Rise 

Travel บริษทัน าเท่ียว หรือTour operator ท่ีมุ่งสร้าสรรคร์ายการน าเท่ียวเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม บริษทัได้

พฒันากิจกรรมร่วมกบัชุมชนพร้อมท าหน้าท่ีน าเสนอเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบชุมชนและการ

ท่องเท่ียวอยา่งรับผดิชอบส าหรับกลุ่มตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติจากประเทศยโุรป 

             เรามีความเช่ียวชาญในทวัร์ทางวฒันธรรมและการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบซ่ึงเป็น

บริษทัจดัการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเท่ียว (DMC - Destination Management 

Company) กิจกรรมแลประสบการณ์ทั้งหมดไดรั้บการสร้างสรรคร่์วมกบัคนในทอ้งถ่ินเพื่อพจิารณา

ถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน เราสนบั สนุนชุมชนผา่น “การท่องเท่ียว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิง

บวกในสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม เราใส่ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์วิถีชีวิต

ทอ้งถ่ินและช่วยใหชุ้มชนมีความย ัง่ยนืมากข้ึน เราน าเสนอความเป็นไทยในทอ้งถ่ินแก่นกัท่องเท่ียว

ผ่านการท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบบนพื้นฐานของวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่นกัเดินทางทุกคนจะเดินทางประเทศไทยเหมือนกนักบัจุดหมายปลายทางหลกัเร่ิมตน้จาก

กรุงเทพถึงเชียงใหม่และส้ินสุดทวัร์ท่ีชายหาดแสนผ่อนคลายในภูมิภาคทางใตต้ัวอย่าง เช่น ภูเก็ต 

เกาะสมุยหรือกระบ่ี ท าไมไม่ออกเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางเล็กๆหรือสถานท่ีท่ีคุณสามารถ

เห็นชีวิตในทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริงและคุณสามารถเป็นส่วนหน่ึงของพวกเขา 

             ทางบริษทัเช่ือมัน่อยา่งแทจ้ริงวา่การท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) หรือการท่องเท่ียว

อย่างรับผิดชอบ (RT) ถือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน โปรแกรมของทางบริษทัไดรั้บการ

ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและเป้าหมายการอนุรักษ์ ร้อยละของรายได้

จากโปรแกรมของทางบริษทัมีส่วนช่วยในกองทุนชุมชนเพื่อการพฒันาและอนุรักษ์ชุมชน การ

ท างานร่วมกนัช่วยให้ชาวบา้นจดัการกบัปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมเช่นการ

อนุรักษธ์รรมชาติการจดัการขยะและการอนุรักษว์ฒันธรรม 

             SiamRise Travel เป็นโครงการแรกของ Asian Rise Travel เสนอสมัผสัของทอ้งถ่ิน

ในประเทศไทยเช่ือมต่อระหว่างนกัท่องเท่ียมกลุ่ม Flashpackers และนกัเดินทางดว้ยการท่องเท่ียว

เชิงชุมชนขยายสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่องเท่ียวเชิงเกษตรวฒันธรรมและไลฟ์ สไตลใ์นประเทศ

ไทย บริษทัเป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีสนับสนุนชุมชนดว้ย “การท่องเท่ียว” เพื่อสร้างผลกระทบเชิง
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บวกต่อส่ิงแวดลอ้มการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ใส่ใจอย่างยิ่งท่ีจะรักษาวิถีชีวติของคนไทยและ

ช่วยใหชุ้มชนยนืหยดัในการด าเนินชีวิตอยา่งย ัง่ยนืยงัคงชอบท่ีจะออกไปส ารวจเส้น ทางใหม่ๆ และ

ออกไปเจอสงัคมวฒันธรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

             SiamRise Travel คน้พบในปี 2557 โดยคุณสุภางกะรัตนา หรือ คุณกู๊ดและคุณฝ้าย 

เราคือ “Flashpackers” ผูรั้กการเดินทางและพบปะผูค้นในทอ้งถ่ินทัว่เอเชียชอบท่ีจะออกไปส ารวจ

เส้นทางใหม่ๆ และออกไปเจอสงัคมวฒันธรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตนเองและเช่ือวา่การ

เดินทางคร้ังน้ีจะมอบประสบการณ์อนั มีค่าซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราไดแ้บ่งปันประสบการณ์ของ

เรากบั Flashpackers และนกัเดินทางท่ีไม่เหมือนใครทัว่โลก 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาวฒิุ ศุกางคะรัตน์  

Managing Director 

ปิยพรรณ ศุกางคะรัตน์  

Product and Operation Director 

เสาวคนธ์ คลา้ยวงผึ้ง 

Product and Operation adminidtrator 

แพรวพรรณ นาอุดม 

 Sales and marketing 

ณิชกมล อินทรสุวรรณ 

Trainee 

เพญ็นภา ทองสาย 

Trainee 

เพญ็พิชชา พลงาม 

Trainee 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาว ณิชกมล อินทรสุวรรณ ต าแหน่ง Operation  Trainee 

3.4.2 ลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

1) เป็นมคัคุเทศกอ์าสา น าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชนใหแ้ก่ชาวต่างชาติ  

2) ศึกษาและพฒันารายการน าเท่ียว  

3) ศึกษาและออกแบบรายการน าเท่ียว เพื่อน ามาเขียน Business Model Canvas 

                                     

              รูปท่ี 3.3 นกัศึกษา 

             ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

1) ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา คุณเสาวคนธ์ คลา้ยวงผึ้ง 

2) ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา Product and Operation Administrator 
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          รูปท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา 

         ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 13 มกรคม 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 (16 สัปดาห์)      

2) วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1)  สถานท่ีในการด าเนินการ บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล 

2) ตารางแสดงแผนการด าเนินงานทั้งหมด ดงัรายการต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กมุภาพนัธ ์
2563 

มีนาคม 
2563 

เมษายน 
2563 

พฤษภาคม 
2563 

ก าหนดหวัขอ้ส าหรับการศึกษาท าโครงงาน
และน าหวัขอ้ท่ีก าหนดปรึกษาอาจารย ์

    

ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน     
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลส าหรับการจดัท า
โครงงาน 

    

ปรับปรุง แก้ไขโครงงานจนกว่าจะผ่าน
ความเ ห็นชอบจาก เจ้าของบริษัทและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

น าเสนอโครงงาน     
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของผูจ้ดัท า 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

1) คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็   

3.8.2. ซอฟต์แวร์ (Software)  

1) โปรมแกรม Microsoft Word  

2) โปรแกรม Microsoft Power Point      

3) โปรแกรม Google Map 

4) โปรแกรม SPSS 

5) โปรแกรม Google form 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

4.1. ขั้นตอนการจัดรายการน าเท่ียว 
ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรปรึกษำกบัเจำ้ของบริษทัในส่วนของรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียว สถำนท่ี

ท่องเท่ียวและกิจกรรม ทำงผูจ้ดัท ำไดเ้ลือกรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียวในเชิงเกษตรเพรำะเน่ืองจำกวำ่
มีควำมเหมำะสมในเร่ืองของช่วงวยัท่ีตอ้งกำรสำรอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ท ำให้ผูสู้งวยั
กลุ่มเป้ำหมำย ไดเ้ห็นตน้ก ำเนิดของผลผลิตทำงกำรเกษตร กระบวนกำรแปรรูป และผลิตภณัฑท่ี์ต่อ
ยอดมำจำกผลผลิต ส่งผลใหผู้สู้งวยัสำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่อำหำรท่ีบริโภคนั้นมีควำมปลอดภยั 

โดยท ำกำรคน้หำสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงกำรเกษตรโดยชุมชนหรือส่งผลกระทบเชิงบวกกบั
ชุมชน กิจกรรม และออกแบบรูปแบบของกิจกรรม ให้มีควำมแตกต่ำงจำกกำรท่ีนักท่องเท่ียว
เดินทำงไปเอง จึงได้ออกมำเป็นรำยกำรน ำเ ท่ียวภำยในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัด
สมุทรสงครำม 
4.1.1 การจัดรายการน าเที่ยว 
 

 
รูปท่ี 4.1 เส้นทำงรำยกำรน ำเท่ียว 

ท่ีมำ : https://www.google.com/maps/ 
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1) ศึกษำสถำนท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม  
ศึกษำสถำนท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรม ท่ีตอ้งกำรจดัรำยกำรน ำเท่ียว โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยใน

กำรเขียนรำยกำรน ำเท่ียว เช่น เวป็ไซตท่์องเท่ียวต่ำงๆ และรำยกำรน ำเท่ียวของ บริษทั สยำมไรซ์ 
ทรำเวล 

เกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรเลือกแหล่งท่องเท่ียวทำงกำรเกษตร ใชว้ิธีเลือกโดยดูจำกควำม
เหมำะสมของควำมน่ำสนใจของสถำนท่ีท่องเท่ียว ,ระยะทำงของแต่ละสถำนท่ี ,เวลำ  
 
เหตุผลท่ีเลือกบ้านสวนแช่มช่ืนหรือวสิาหกจิชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านสวนแช่มช่ืน  

เพรำะเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงกำรเกษตรโดยชุมชน มีกำรท ำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเองโดย
มีเครือข่ำยเป็นสวนอ่ืนๆท่ีอยู่ภำยในชุมชน อำทิ สวนผลไมน้ำยตั้ม สวนล ำไยพวงทองปลอดสำร 
สวนกลว้ยไม ้เป็นตน้ ทั้งภำยในบำ้นสวนแช่มช่ืนและสวนสมำชิกในเครือข่ำย มีกำรเพำะปลูกผลไม้
ท่ีหลำกหลำย อำทิ มะพร้ำว มะม่วง หม่อน แกว้มงักร กลว้ย ล ำไย เป็นตน้ นอกจำกเพำะปลูกแลว้ยงั
ไดมี้กำรน ำผลไมเ้หล่ำนั้นมำท ำกำรแปรรูปเพื่อให้เห็นวำ่ผลไมน้ั้นสำมำรถน ำไปต่อยอดอยำ่งไรได้
บำ้ง อำทิ ท ำไข่หวำนน ้ำตำลสดมะพร้ำวอ่อน แยมและไอศกรีมท่ีท ำจำกมลัเบอร์ร่ี แกว้มงักรอบแหง้ 
เป็นตน้ นอกจำกกิจกรรมภำยในสวนแลว้ ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีสำมำรถเลือกหรือออกแบบรำยกำร
กิจกรรมท่ีตอ้งกำรท ำเองได ้อำทิ ท ำยำดมพิมเสนน ้ำสมุทรไพร ณ ร้ำนจีนแซต๊ึง (สมุนไพร) เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 4.2 บำ้นสวนแช่มช่ืน หรือ วิสำหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรบำ้นสวนแช่มช่ืน 

ท่ีมำ : https://www.facebook.com/Baansuanchamchuen/ 
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เหตุผลท่ีเลือกสวนผลไม้นายตั้ม  
เพรำะเป็นสวนสมำชิกในเครือข่ำยของบำ้นสวนแช่มช่ืน หรือ วิสำหกิจชุมชนเกษตรบำ้น

สวนแช่มช่ืน และมีกำรน ำหม่อนซ่ึงเป็นผลไมข้ึ้นช่ือของสวนมำท ำกำรแปรรูปท่ีหลำกหลำย ทั้งน ้ ำ
ผลไม ้แยมและไอศกรีม รวมถึงแกว้มงักรแปรรูปเป็นผลไมอ้บแห้ง ซ่ึงไม่สำมำรถเห็นไดบ่้อยมำก
นกั  

 
รูปท่ี 4.3 สวนผลไมน้ำยตั้ม 

ท่ีมำ : https://www.facebook.com/สวนผลไมน้ำยตั้มอ ำเภอบำ้นแพว้ 
เหตุผลท่ีเลือกร้านจีนแซตึ๊ง (สมุนไพร)  

เพรำะมีกิจกรรมท ำยำดม พิมเสนน ้ ำสมุนไพร ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมำะสมแก่ผูสู้งวยั 
นอกจำกจะได้ลงมือท ำแล้วยงัได้น ำกลับไปเป็นของท่ีระลึก โดยเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมใหแ้ก่ผูสู้งวยั 

 
รูปท่ี 4.4 ร้ำนจีนแซต๊ึง (สมุนไพร) 

ท่ีมำ : https://www.facebook.com/Jeansaetueng/ 
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เหตุผลท่ีเลือกโครงการอมัพวาชัยพฒันาอนุรักษ์  
เพรำะโครงกำรฯมุ่งเน้นด ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษว์ฒันธรรมวิถีชีวิตชำวชุมชนอมัพวำ 

เป็นอยำ่งแรก ดว้ยเลง็เห็นวำ่ กำรจะพฒันำใดๆ นั้น ควรจะพฒันำจำกฐำนทุนทำงสังคมท่ีชุมชนนั้น
มี กำรอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน จะกระท ำผ่ำนกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งรักษำ ส่งเสริมกิจกรรม ก่อเกิด
เป็น คุณค่ำข้ึนในสังคมเม่ือชุมชนเขำ้ใจในตวัตน เขำ้ใจในรำกฐำนกำรก่อเกิดของทอ้งถ่ิน รู้ซ้ึงใน
คุณค่ำของชุมชนตนเอง และร่วมกนัรักษำ มรดกทำงวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ จึงต่อยอดคุณค่ำท่ีมีนั้น
ให้เป็นมูลค่ำ เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นงำนท่ีทำงโครงกำรฯไดด้ ำเนินกำรส่งเสริม ดว้ยเห็นว่ำ คุณค่ำ
ในทำงวฒันธรรมจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ในกำรพฒันำเลย หำกไม่สำมำรถท ำใหเ้กิดเป็นมูลค่ำ 
หรือไม่สำมำรถประกอบเป็นอำชีพ เกิดเป็นรำยได ้ท่ีสำมำรถหล่อเล้ียงประชำชนใหมี้คุณภำพชีวิตท่ี
ดีข้ึนได ้

กำรใชป้ระโยชน์พื้นท่ีโครงกำรแบ่งกำรใชป้ระโยชน์พื้นท่ีและมีกำรจดักิจกรรม เช่ือมโยง
กำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีต่ำงๆภำยในโครงกำรและแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของอมัพวำ เป็น 5 ส่วน 
ประกอบดว้ย 
1. พื้นท่ีสวนชยัพฒันำนุรักษ ์

จดัพื้นท่ีสวนผลไมด้ั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสำนไม่ใชส้ำรเคมี มีกำรปลูกพนัธ์ุพืช
ทอ้งถ่ิน เช่น ล้ินจ่ีพนัธ์ุค่อม มะพร้ำวพนัธ์ุต่ำงๆ ผสมผสำนกบัพืชอ่ืน ๆ ตวัอยำ่งเช่น กล่วย ตะไคร้ 
มะปรำง ฯลฯ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญำและวิธีชีวิตทอ้งถ่ินอมัพวำในดำ้นกำร เกษตร 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรระหวำ่งเกษตรกรชำวสวน นกัวิชำกำร และ
ผูส้นใจ 
2. ลำนวฒันธรรมนำคะวะรังค ์และลำนสวนชยัพฒันำนุรักษ ์

เป็นลำนอเนกประสงคส์ ำหรับกำรจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เปิดโอกำสให้
ชุมชน และคนในท่องถ่ินเช่ำพื้นท่ีเพื่อจ ำหน่ำยหรือจดัแสดง สินคำ้ท่ีเป็นของทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรสร้ำงรำยได ้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. ร้ำนคำ้ชุมชนของโครงกำรฯ  

เป็นร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินและผลิตภณัฑ์ภทัรพฒัน์ของมูลนิธิชัยพฒันำโดยมี 
วตัถุประสงคเ์ป็นแกนกลำงในกำรส่งเสริมกำรตลำด และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์เช่ือมโยงหน่วยงำน
องคก์รต่ำงๆ รวมถึงผูบ้ริโภคให้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม และพฒันำผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้ำง
โอกำส และสร้ำงรำยไดใ้หก้บัชุมชน โดยมีเป้ำหมำยใหชุ้มชนมีควำมเขม้แขง็สำมำรถต่อยอดพฒันำ
สินคำ้/ผลิตภณัฑแ์ละ พฒันำธุรกิจของชุมชนดว้ยตน เองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืในระยะต่อไป 
 4. ร้ำนชำนชำลำ 

เป็นร้ำนจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม และอำหำรว่ำง โดยร้ำนชำนชำลำจะเป็นพื้นท่ีเปิดเช่ือมโยง
กิจกรรมริมคลองอมัพวำ ลำนวฒันธรรมนำคะวะรังคแ์ละพื้นท่ีสวน รวมทั้งจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์อง
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มูลนิธิชยัพฒันำ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ร้ำนชำนชำลำมีบทบำทในกำรส่งเสริมกิจกรรมคำ้ขำย ริม
คลองอัมพวำ โดย เปิดโอกำสให้นักท่องเท่ียวซ้ืออำหำรจำกเรือ และพื้นท่ีใกล้เคียงเข้ำมำ
รับประทำนในร้ำน เป็นหนำ้บำ้นท่ีอบอุ่น 
5. หอ้งนิทรรศกำรชยัพฒันำนุรักษ ์

เป็นพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศกำรเร่ืองรำวทำงวฒันธรรมชุมชนต่ำงๆหมุนเวียนให้สอด คลอ้ง
กบักำรจดังำนเทศกำล และกิจกรรมภำยในพื้นท่ีโครงกำรฯ เปิด โอกำสให้ชุมชน และผูส้นใจเขำ้
ร่วมจดันิทรรศกำร โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรใหค้วำมรู้ ควำมภำคภูมิใจแก่ชุมชน ส่งเสริม เผยแพร่
และประชำสมัพนัธ์ ควำมรู้ภูมิปัญญำ ของชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 

 
รูปท่ี 4.5 โครงกำรอมัพวำชยัพฒันำอนุรักษ ์

ท่ีมำ : https://www.facebook.com/search/top/?q=โครงกำรอมัพวำชยัพฒันำนุรักษ ์
 

เหตุผลท่ีเลือกวดัจุฬามณ ี 
เพรำะวดัจุฬำมณี อ ำเภออัมพวำ จ.สมุทรสงครำม ตั้ งอยู่บนทำงหลวงหมำยเลข 325 

(สมุทรสงครำม-บำงแพ) กิโลเมตร 34–35 ต ำบลบำงชำ้ง เป็นวดัโบรำณริมฝ่ังคลองอมัพวำต่อเน่ือง
กบัคลองผหีลอก วดัน้ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยำตอนปลำยรัชกำลสมเดจ็พระเจำ้ปรำสำททอง 
สนันิษฐำนวำ่ ทำ้วแกว้ผลึก (นอ้ย) นำยตลำดบำงชำ้ง ตน้วงศร์ำชินิกลุบำงชำ้งเป็นผูส้ร้ำงข้ึน บริเวณ
หลงัวดัเดิมเป็นนิวำสสถำนของคุณนำค (สมเด็จพระอมรินทรำมำตยพ์ระบรมรำชินีในรัชกำลท่ี  1) 
และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทรำมำตย ์พระบรมรำชินีในรัชกำลท่ี 2)สำมส่ิงท่ีอยูคู่่วดั ซ่ึง
เป็นไฮไลตท่ี์นกัท่องเท่ียวทุกคนไม่ควรพลำดเม่ือมำเยอืนวดัน้ี ไดแ้ก่ 
1. สงัขำรไม่เน่ำเป่ือยของหลวงพอ่เน่ือง โกวิท อดีตเจำ้อำวำส 
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2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนท่ีมีควำมสวยงำม โดยอุโบสถหลงัน้ีมีขนำดกวำ้ง 40 เมตร ยำว 80 เมตร ปู
พื้นดว้ยหินหยกสีเขียวจำกเมืองกำรำจี ประเทศปำกีสถำน ภำยประดิษฐำนพระประธำนบนฐำนสูง 
บำนหนำ้ต่ำงดำ้นนอกลงรักฝังมุกเป็นภำพตรำพระรำชลญัจกร ตั้งแต่รัชกำลท่ี 1 ถึงรัชกำลปัจจุบนั 
พระนำมำภิไธยของสมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ ์ตลอดจน
ภำพเคร่ืองอิสริยำภรณ์ชั้นต่ำงๆ นอกจำกน้ีบริเวณฝำผนงัโดยรอบพระอุโบสถ ยงัมีภำพจิตรกรรมฝำ
ผนงัเร่ืองรำวเก่ียวกบัพุทธประวติัและนิทำนชำดกท่ีประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยำ ศกัด์ิเจริญ 
ซ่ึงใชเ้วลำในกำรวำดนำนถึง 6 ปี 
3. องค์ท่ำนพ่อทำ้วเวสสุวรรณ หรือทำ้วเวสสุวณั ตำมควำมเช่ือของพระพุทธศำสนำท่ีมีส่ีภำค 
รวมทั้งคำถำขอพร 
- ร้ำนขำยขนมทองมว้นสูตรโบรำณท่ีสืบทอดวิธีกำรท ำมำแต่ดั้งเดิม ตั้งอยูบ่ริเวณถนนทำงเขำ้วดั 

นอกจำกน้ีแลว้ ยงัเป็นวดัท่ีไม่ไดมี้ผูค้นเดินทำงไปท่องเท่ียวตลอดมำกนกั ส่งผลใหผู้สู้งวยั
เดินชมรวมถึงท ำกิจกรรมภำยในวดัไดส้ะดวก ห้องสุขำเหมำะสม และมีระยะทำงท่ีใกลต่้อกำร
เดินทำงจำกโครงกำรอมัพวำชยัพฒันำอนุรักษม์ำยงัวดัจุฬำมณี 
 

 
รูปท่ี 4.6 วดัจุฬำมณี 

ท่ีมำ : http://109wat.com/2019/05/10/วดัจุฬำมณี/ 
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2) หำขอ้มูลและสถำนท่ีตั้งของโรงแรมท่ีจะเขำ้พกั  
เกณฑก์ำรพิจำรณำเลือกท่ีพกัใชว้ิธีเลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของ ระยะทำงจำกท่ีพกั

กบัสถำนท่ีท่องเท่ียว เวลำและควำมสะดวกสบำยหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในรีสอร์ท 
เหตุผลท่ีเลือก “Yao In Chan Resort”   

เน่ืองจำกโรงแรมนั้นตั้งอยูภ่ำยในจงัหวดัสมุทรสงครำม มีระยะทำงท่ีใกลโ้ครงกำรอมัพวำ
ชยัพฒันำอนุรักษ ์ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวในวนัท่ี 2  และยงัมีระยะทำงไม่ไกลจนเกินไปจำกบำ้น
สวนแช่มช่ืน หรือวิสำหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรบำ้นสวนแช่มช่ืน นอกจำกน้ีแลว้ภำยในรี
สอร์ทยงัมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบรรยำกำศท่ีเหมำะสมกบัผูสู้งวยั คือ มีเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชง้ำน
ง่ำยสะดวกสบำย ภำยในรีสอร์ทมีบรรยำกำศร่มร่ืน เน่ืองจำกมีกำรปลูกตน้ไมอ้ยู่ภำยในบริเวณ
โดยรอบของรีสอร์ท  
 

 
รูปท่ี 4.7 Yao In Chan Resort 

ท่ีมำ : https://www.facebook.com/yaoinchan/ 
3) กำรเขียนตำรำงระยะทำง  

คิดค ำนวณระยะทำงเบ้ืองต้นโดยใช้โปรแกรม Google   Map จำกสถำนท่ีต่ำงๆ ใน 
โปรแกรมน ำ เท่ียวจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง แล้วน ำมำคิดค ำนวณเป็นเวลำท่ีตอ้งใช้ในกำร
เดินทำง รวมถึงเวลำท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรท่องเท่ียวในแต่ละสถำนท่ี โดยคิดค ำนวณจ ำนวนระยะทำง
กบัเวลำท่ี จะตอ้งใชร้ะหว่ำงจุดต่อจุดอยำ่งง้ีตลอดไปจนครบตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด ( ยกตวัอยำ่ง 
เช่น รถตู ้หรือ รถโคช้ปรับอำกำศ คิดค ำนวณควำมเร็วต่อระยะท ำงท่ี 80 - 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
ดว้ยควำมเร็วท่ีไม่เกิน 90 ตำมกฎหมำยใหม่ท่ีกรมกำรขนส่งก ำหนด ข้ึนอยูก่บัสภำพเส้นท ำงำนและ
สภำพภูมิอำกำศ ) 
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4) ยำนพำหนะ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำเลือกท่ีพกัใช้วิธีเลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของระยะทำงและ

กลุ่มเป้ำหมำย 
เหตุผลในการเลือกยานพาหนะ 

รถตูป้รับอำกำศ เพรำะเน่ืองจำกว่ำเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กและระยะทำงในกำรเดินทำง
ไม่ไดไ้กลมำกหนกั รวมถึงมีควำมสะดวกสบำยเหมำะสมต่อกลุ่มผูสู้งวยั 

เรือหำงยำว เพรำะเน่ืองจำกว่ำเป็นยำนพำหนะท่ีทำงชุมชนจดัเตรียมไวใ้ชส้ ำหรับกำรน ำ
เท่ียวแต่เดิมอยูแ่ลว้ 

 

 
รูปท่ี 4.8   รถตูป้รับอำกำศ 15 ท่ีนัง่ 

ท่ีมำ : https://www.talaytrang.net/van/ 

 
รูปท่ี 4.9 เรือหำงยำว 
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ท่ีมำ : : https://www.facebook.com/Baansuanchamchuen/ 
4.2 การคดิราคาขายรายการน าเท่ียว 

กำรจดัรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำกว๊นวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 2 วนั 1 คืน ของ
บริษทั สยำมไรซ์ ทรำเวล โดยรถตูป้รับอำกำศ 15 ท่ีนัง่ โดยก ำหนดตวัอยำ่งในกำรคิดรำคำขำย
ส ำหรับกลุ่ม 6 ท่ำน 
4.2.1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 2 วนั 1 คืน   
- ค่ำรถตูป้รับอำกำศ                                    850                 บำท   
- ค่ำท่ีพกัมำตรฐำน                                      2,500             บำท  
- ค่ำจำ้งมคัคุเทศก ์1 คน                               400                บำท 
-ค่ำจำ้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์1 คน                       200                บำท 
 Fix Cost : 850+2,500+400+200 = 3,950 บำท  
 
4.2.2. ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 2 วนั 1 คืน  
- ค่ำเขำ้ชมบำ้นสวนแช่มช่ืน+กิจกรรม+อำหำรกลำงวนั(วนัแรก)                       884                บำท  
- ค่ำเขำ้ชมโครงกำรอมัพวำชยัอนุรักษ+์กิจกรรม                                                317                บำท  
- ค่ำเคร่ืองด่ืม+ของเสิร์ฟบนรถ                                                                           86                  บำท  
-ค่ำประกนัภยักำรเดินทำง                                                                                   30                  บำท  
Variable Cost : 884+317+86+30 = 1,317 บำท  
 
ดงันั้นค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด                                = Fix Cost + Variable Cost         
                                                                     = 3,950 + 1,317  
รำคำตน้ทุน / คน                                          = 5,267           บำท  
คิดก ำไร 1,732 / คน                                      = 5,267 + 1,732 
รำคำขำย / คน                                               = 6,999           บำท  
 

โดยส่วนใหญ่รำคำของรำยกำรน ำเท่ียวจะตั้งรำคำใหต้วัเลขดูน่ำสนใจ ดงันั้น ควำเหมำะสม
ในกำรเพิ่มรำคำ หรือลดรำคำเพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีน่ำสนใจยิง่ข้ึนและควำมสวยงำมของเลข ในกำรตั้ง
รำคำรำยกำรน ำท่องเท่ียวคร้ังน้ีจึงเป็น 6,999 บำท/ท่ำน ซ่ึงจะไดก้ ำไรเท่ำกบั 1,732 บำท/ ท่ำน 
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4.3 รายการน าเที่ยว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 2 วนั 1 คืน 
วนัที่ 1 

เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 
07.00 น. พบกนั ณ จุดนดัพบ  
07.30 น. ออกเดินทำงไปยงับ้ำนสวน

แช่มช่ืน  
-รถตู ้

09.00 น. เดินทำงถึงบำ้นสวนแช่มช่ืน -เวลำ สำมำรถยืดหยุ่นไดต้ำม
ควำมตอ้งกำรท่ีจะใช้เวลำใน
กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของนัก
ท่อง 
เท่ียว 

 นัง่เรือไปสวนผลไมน้ำยตั้ม -เรือหำงยำว (มีเส้ือชูชีพ) 
 เดินทำงถึงสวนผลไมน้ำยตั้ม  
 -เดินชมสวน 

-นั่งพักชิมผลไม้สด , ผลไม้
อบแห้ง , ขนมปังทำแยม , น ้ ำ
ผลไม ้ 

หม่อน ( ผลไมส้ด / แปรรูป) :  
น ้ ำผลไม้ , ไอศกรีม , แยม
ผลไม ้ 
แก้วมังกร (ผลไม้สด / แปร
รูป) : อบแหง้   

 นั่ ง เ รื อ  ไ ป ร้ ำ น จี น แ ซ ต๊ึ ง 
(สมุนไพร) 

 

 -ท ำยำดม พิมเสน ยำดม พิมเสนน ้ำสมุนไพร 
 นั่งเรือ นั่งกลบัไปยงับำ้นสวน

แช่มช่ืน 
 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ 
ร้ำนก๋วยเต๋ียวแช่มช่ืนชวนชม 

บริเวณใกลเ้คียงกับบำ้นสวน
แช่มช่ืน 

 -เดินชมสวน 
-ด่ืมน ้ำมะพร้ำวสด 
-ท ำ ไ ข่ ห ว ำ น น ้ ำ ต ำ ล ส ด
มะพร้ำวอ่อน 
   

มะพร้ำว (น ้ ำมะพร้ำวสด / 
แปรรูป) : ไข่หวำนน ้ ำตำลสด
มะพร้ำวอ่อน 
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 เ ดินทำง เข้ำ ท่ีพัก  ณ Yao In 

Chan 
 

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยั  
วนัที่ 2 

เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
08.30 น. ออกเดินทำงไปยังโครงกำร

อมัพวำชยัพฒันำอนุรักษ ์
 

09.00 น. เดินทำงถึงโครงกำรอมัพวำชยั
พฒันำอนุรักษ ์

 

 - ฟั ง บ ร ร ย ำ ยแนวท ำ งก ำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำรอมัพวำ ชยั
พฒันำนุรักษ ์ 
-เรียนรู้กำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
ชมพัน ธ์ุไม้ท้อง ถ่ินและพืช
สมุนไพร  
- ชิมและชมกำรท ำน ้ ำ ต ำล
มะพร้ำวดั้งเดิม เอกลกัษณ์ภูมิ
ปัญญำชำวอมัพวำ  
-ชมร้ำนภทัรพฒัน์ ส่งเสริมกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เลือกซ้ือสินคำ้ของโครงกำรฯ 
-ชมหอ้งนิทรรศกำรชุมชน ร้ำน
ชำนชำลำ และบรรยำกำศริมฝ่ัง
คลองอมัพวำ  
-เรียนท ำน ้ำม่วงช่ืนชำนชำลำ 
( สูตรน ้ ำพระรำชทำนจำก
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กมุำรี) 
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12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ 
ร้ำนชำนชำลำ 

ภำยในพื้นท่ีโครงกำรอมัพวำ
ชยัพฒันำอนุรักษ ์

 -เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ ของฝำก 
(เพิ่มเติม) 

 

 ออกเดินทำงไปยงัวดัจุฬำมณี  
 เดินทำงถึงวดัจุฬำมณี  
 สักกำระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภำยใน

บริเวณวดั 
 

 เดินทำงกลบักรุงเทพมหำนคร  
ตำรำงท่ี 4.1 รำยกำรน ำเท่ียว “เปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 

4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
งำนวิจัยในคร้ังน้ีมีกำรใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูล ซ่ึงเป็นข้อมูลในกำรวิจัยเชิง

ปริมำณ โดยรำยละเอียดในแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  

              ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรซ้ือโปรแกรมกำรท่องเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียว  
ชุมชนเกษตรของผูสู้งอำย ุ
              ส่วนท่ี 3 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรซ้ือโปรแกรมกำรท่องเท่ียวเปิดเส้นทำง
พำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตรของผูสู้งอำย ุ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถำมออนไลน์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมท่ีมีลกัษณะค ำถำมปลำยปิดและแบบสอบถำมท่ีมีลกัษณะค ำถำม
ปลำยเปิด ซ่ึงแบบสอบถำมลกัษณะค ำถำมปลำยปิดใชค้  ำขอ้มูลพื้นฐำนส่วนบุคคล เช่น เพศ อำยุ 
ระดบักำรศึกษำ รำยได ้อำชีพ สถำนะกำรท ำงำน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนโดยใชเ้กณฑค์วำมพึงพอใจ 
โดยใชว้ิธีค  ำนวณหำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งตำมสัดส่วนโดยเลือกใชสู้ตรค ำนวณของยำมำเน่ (Taro 
Yamane)โดยมี สเกล 5 ระดบัควำมพึงพอใจดงัน้ี 

มำกท่ีสุด       เท่ำกบั    5     คะแนน 
                                                   มำก               เท่ำกบั    4     คะแนน 

ปำนกลำง      เท่ำกบั    3     คะแนน 
 นอ้ย               เท่ำกบั    2     คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด       เท่ำกบั    1     คะแนน 
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณหาค่าสถิติเบ้ืองต้น 

1) ค่ำเฉล่ีย (Mean or Average) 
เป็นค่ำท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรหำผลรวมของค่ำขอ้มูลทุกจ ำนวน ท่ีเก็บรวบรวมได้

แลว้หำรดว้ยจ ำนวนขอ้มูลทั้งหมด ดงัสูตรต่อไปน้ี 

 
                                                                    X    คือ  ค่ำเฉล่ีย 

        X1   คือ  ค่ำของขอ้มูลตวัท่ี i 
                 n     คือ  จ ำนวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีมี 

2) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
เป็นค่ำท่ีใชว้ดักำรกระจำยของขอ้มูลท่ีจดัวำ่ดีท่ีสุด และนิยมใชม้ำกท่ีสุด มีสูตรกำร

ค ำนวณดงัน้ี 

 
 S.D.  คือ  ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

                                                                     X    คือ  ค่ำเฉล่ีย 
                   Xi     คือ  ค่ำของขอ้มูลทั้งหมดท่ีมี 
                    n      คือ  จ ำนวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีมี  

 
4.5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบอ้างองิ 

1) กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical Hypothesis Testing) 
              เป็นวิธีกำรท่ีจะใชต้รวจสอบขอ้สมมติท่ีผูว้ิจยัคำดเดำ หรือ ท่ีเรียกว่ำ สมมติฐำน

ทำงกำรวิจยั (Research Hypothesis) โดยใชค่้ำต่ำงๆท่ีค ำนวณไดจ้ำกขอ้มูลตวัอยำ่งท่ีเกบ็รวบรวมมำ
ได ้และควรจะมีกำรแปลงสมมติฐำนทำงกำรวิจยัใหเ้ป็นสมมติฐำนทำงสถิติ และเม่ือไดผ้ลของกำร
ทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ แลว้จึงสรุปเพื่อตอบสมมติฐำนทำงกำรวิจยัในกำรทดสอบสมมติฐำน
ทำงสถิติ มีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.1) กำรก ำหนดสมมติฐำนทำงสถิติ  
                                         ในกำรก ำหนดสมมติฐำนทำงสถิติ จะตอ้งก ำหนดสมมติฐำน 2 ประเภทคู่
กนั คือ 

1.1.1) สมมติฐำนหลกั (Null Hypothesis) ซ่ึงจะใชส้ัญลกัษณ์ H0 
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1.1.2) สมมติฐำนรอง (Alternative Hypothesis) ซ่ึงจะใชส้ัญลกัษณ์ H1หรือHa 
หมายเหตุ : ในกำรก ำหนดสมมติฐำนทั้ง 2 ประเภทจะตอ้งขดัแยง้กนั ถำ้ส่ิงท่ีเช่ือหรือคำด

ไวร้วมเคร่ืองหมำยเท่ำกับอยู่ด้วยให้ใส่ไวใ้น H0 แต่ถำ้ส่ิงท่ีเช่ือหรือคำดไวไ้ม่รวมเคร่ืองหมำย
เท่ำกบั คือ เป็นเคร่ืองหมำยไม่เท่ำกบั ( = ) หรือ มำกกวำ่ (>) หรือ นอ้ยกวำ่ (<) ใหใ้ส่ไวใ้น H1 

1.2) กำรก ำหนดเกณฑท่ี์จะใชใ้นกำรทดสอบ 
                           เป็นกำรก ำหนดระดบันัยส ำคญั a ซ่ึงในงำนวิจยัดำ้นสังคมศำสตร์มกัจะ

ก ำหนดให้ a =  0.05 นั่นคือผูว้ิจยัยอมให้มีโอกำสท่ีจะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั H0 เท่ำกบั 5% และ
โอกำสท่ีจะยอมรับสมมติฐำนหลกั H0 เท่ำกบั 95% 

1.3) กำรเลือกวิธีกำรทำงสถิติ/ตวัสถิติท่ีเหมำะสม 
              1.3.1) T-test ใชใ้นกำรทดสอบเก่ียวกบั ค่ำเฉล่ีย หรือสัดส่วน ส ำหรับขอ้มูลหน่ึง

กลุ่มหรือสองกลุ่ม 
              1.3.2) F-test ใชท้ดสอบสมมติฐำนเก่ียวกบัค่ำเฉล่ียส ำหรับขอ้มูลตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึน

ไป ซ่ึงกคื็อกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
1.4) ค ำนวณค่ำสถิติจำกขอ้มูลตวัอยำ่ง 

                           ค  ำนวณค่ำท่ีเรียกว่ำ ควำมน่ำจะเป็นหรือโอกำสในกำรยอมรับสมมติฐำน
หลกั H0 (ค่ำ Sig.) 

1.5) กำรตดัสินใจปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐำน 
                           โดยกำรน ำค่ำ Sig. มำเปรียบเทียบกับค่ำ a ท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงสรุปผลจะ

พิจำรณำ ดงัน้ี  
1.5.1) ถำ้ค่ำ Sig มีค่ำ สูงกวำ่ ค่ำ a จะตอ้ง ยอมรับ สมมติฐำนหลกั H0 
1.5.2) ถำ้ค่ำ Sig มีค่ำ ต ่ำกวำ่ ค่ำ a จะตอ้ง ปฏิเสธ สมมติฐำนหลกั H0 

4.5.3 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 
รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอำด และ รศ.ดร.บุญส่ง นิลแกว้ (2535)  มำตรำส่วนประมำณค่ำแบบ 5 

,4 ,3 ,2 ,1 ส ำหรับค ำตอบ Positive Scale มำกท่ีสุด,มำก,ปำนกลำง,นอ้ย,นอ้ยท่ีสุด ตำมล ำดบั เกณฑ์
สรุประดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่                          สรุประดบั 
                                                  4.51 - 5.00                         มำกท่ีสุด 
                                                  3.51 - 4.50                         มำก 
                                                  2.51 - 3.50                         ปำนกลำง 
                                                  1.51 - 2.50                         นอ้ย 
                                                  1.00 - 1.50                         นอ้ยท่ีสุด 
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4.6 ตารางและสรุปผล 
ผูจ้ดัท ำไดน้ ำขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ำกกลุ่มตวัอยำ่งมำประมวลวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติตำม

วตัถุประสงค์ของโครงงำน เพื่อวดัควำมพึงพอใจ และน ำเสนอในรูปแบบตำรำง ประกอบกำร
อธิบำยโดยแบ่งผลกำรวิเครำะห์ ออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

4.6.1 ขอ้มูลลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำม 
4.6.2 ขอ้มูลคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจต่อโปรแกรม

กำรท่องเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร โดยรวมและจ ำแนกออกเป็น 4 ดำ้น 
ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน และดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว  

4.6.3 ขอ้มูลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ กบั คะแนน
เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจของทั้ง 4 ดำ้น 

4.6.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 11 44.00 
หญิง 14 56.00 
รวม 25 100.0 

ตำรำงท่ี 4.2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
จำกตำรำงท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อย

ละ 44.00 และเพศหญิงร้อยละ 56.00 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

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 

ตำรำงท่ี 4.3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำย ุ
จำกตำรำงท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอำยุ 60-63 ปี 

มำกท่ีสุด คิด เป็นร้อยละ 36.00 รองลงมำเป็นผูท่ี้มีอำยุ 68-71 ปี กบั 72-75ปี คิดเป็นร้อยละ 24.00 
เท่ำกนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำย ุ64-67 ปี มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.00 และผูท่ี้มีอำย ุ76-80 ปี ไม่
มีจ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 5 20.00 

มธัยมศึกษำตอนตน้(ม.3) 4 16.00 
มธัยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. 5 20.00 

อนุปริญญำ/ปวส. 4 16.00 
ตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป 6 24.00 

อ่ืนๆ 1 4.00 
รวม 25 100.0 

ตำรำงท่ี 4.4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
จำกตำรำงท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีระดบักำรศึกษำ

ตั้ งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมำเป็นผู ้ท่ีมีระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ กบั มธัยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ำกนั และ มธัยมศึกษำ
ตอนตน้(ม.3) กับ อนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 16.00 เท่ำกัน ตำมล ำดับ โดยกลุ่มท่ีมีระดบั
กำรศึกษำอ่ืนๆมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
อาชีพก่อนเกษียณ จ านวน ร้อยละ 

รับรำชกำร 5 20.00 
งำนภำคเอกชน 2 8.00 
รัฐวิสำหกิจ 1 4.00 
เจำ้ของธุรกิจ 6 24.00 

อ่ืนๆ 11 44.00 
รวม 25 100.0 

ตำรำง 4.5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอำชีพ 
จำกตำรำงท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอำชีพอ่ืนๆ มำก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมำเป็นผูท่ี้มีอำชีพเจำ้ของธุรกิจ, รับรำชกำร, งำนภำคเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 24.00, 20.00 และ8.00 ตำมล ำดบั โดยกลุ่มท่ีมีอำชีพรัฐวิสำหกิจ มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 4.00  
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รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ 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 
มำกกวำ่ 30,000 บำท 7 28.00 

รวม 25 100.0 
ตำรำง 4.6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมรำยได ้

จำกตำรำงท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีรำยได1้0,000-
15,000บำท มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมำเป็นผูท่ี้มีรำยไดม้ำกกว่ำ 30,000 บำท และ ต ่ำ
กว่ำ 10,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 28.00, 16.00 ผูท่ี้มีรำยได้15,000-20,000 บำท กบั 25,000-30,000 
บำท คิดเป็นร้อยละ 8.00 เท่ำกนั ตำมล ำดบั โดยกลุ่มท่ีมีรำยได ้20,000-25,000 บำท มีนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 4.00 
 

สถานะการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ท ำงำน 14 56.00 

ไม่ไดท้ ำงำน 11 44.00 
รวม 25 100.0 

ตำรำงท่ี 4.7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมสถำนะกำรท ำงำน 
จำกตำรำงท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีสถำนะกำร

ท ำงำนวำ่ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และผูท่ี้มีสถำนะกำรท ำงำนวำ่ไม่ไดท้ ำงำน คิดเป็นร้อยละ 
44.00 
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4.6.2 ข้อมูลคะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 
 

ความพงึพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วน
วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 

x S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ดำ้นผลิตภณัฑ ์ 3.90 0.45 มำก 
ดำ้นรำคำ 3.68 0.75 มำก 
ดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน 4.23 0.51 มำก 
ดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว 4.24 0.39 มำก 

รวม 4.01 0.32 มาก 
ตำรำง 4.8 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจโดยรวม 
จำกตำรำงท่ี 4.8 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีมีควำมพึงพอใจ

ต่อดำ้นผลิตภณัฑ์ ดำ้นรำคำ ดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน และดำ้นคุณค่ำต่อนักท่องเท่ียว ในระดบัท่ีมำก 
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.01 
 
ความพงึพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วน

วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 
x S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
สถำนท่ีท่องเท่ียวมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ 4.20 0.50 มำก 
กิจกรรมมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ 3.84 0.55 มำก 
ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม 3.96 0.79 มำก 
ระยะเวลำในกำรท่องเท่ียว 3.76 0.72 มำก 
ระยะเวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรม 3.72 0.74 มำก 

รวม 3.90 0.45 มาก 
ตำรำงท่ี 4.9 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจดำ้นผลิตภณัฑ ์

จำกตำรำงท่ี 4.9 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญั
ดำ้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกลุ่ม
ตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ มำกท่ีสุด โดย
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 รองลงมำเป็น ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม, กิจกรรมมีควำมเหมำะสมและ
น่ำสนใจและระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวคิดเป็นค่ำเฉล่ีย 3.96, 3.84 และ 3.76 ตำมล ำดับ โดย
ระยะเวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรม มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.72 
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ความพงึพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วน
วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 

x S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านราคา 
ควำมเหมำะสมของรำคำ 3.68 0.75 มำก 

รวม 3.68 0.75 มาก 
ตำรำงท่ี 4.10 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจดำ้นรำคำ 
จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญั

ด้ำนรำคำ โดยรวมในระดับมำกโดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.68 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำกลุ่ม
ตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมของรำคำ ในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 
 
ความพงึพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วน

วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 
x S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านคุณค่าต่อชุมชน 
เป็นกำรช่วยสนบัสนุนในกำรน ำเอำวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนมำ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

4.20 0.65 มำก 

เป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหเ้กิดกำรกระจำยรำยไดสู่้ชุมชน 4.32 0.63 มำก 
เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื 4.32 0.63 มำก 
ชำวบำ้นภำยในชุมชนไดใ้ชค้วำมรู้ควำมสำมำรถใหเ้กิด
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4.28 0.68 มำก 

เป็นโปรแกรมท่ีเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของ
ชุมชนและนกัท่องเท่ียว 

4.28 0.61 มำก 

เป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงอำชีพ
ทอ้งถ่ิน 

4.20 0.71 มำก 

เป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงกำร
กลบัมำท ำงำนท่ีบำ้น 

4.04 0.79 มำก 

รวม 4.23 0.51 มาก 
ตำรำงท่ี 4.11 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน 

จำกตำรำงท่ี 4.11 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญั
ดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.23 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่
กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อเป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหเ้กิดกำรกระจำยรำยไดสู่้ชุมชนและ
เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยืน มำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.32 
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เท่ำกนั รองลงมำเป็น ชำวบำ้นภำยในชุมชนไดใ้ชค้วำมรู้ควำมสำมำรถใหเ้กิดประโยชนท์ั้งต่อตนเอง
และผูอ่ื้น, เป็นโปรแกรมท่ีเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชนและนักท่องเท่ียว, เป็น
กำรช่วยสนบัสนุนในกำรน ำเอำวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเป็นโปรแกรมท่ี
ส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงอำชีพทอ้งถ่ิน คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.28, 4.28, 4.20 และ 4.20 
ตำมล ำดบั โดยเป็นโปรแกรมท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงกำรกลบัมำท ำงำนท่ีบำ้น มีนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.04 
 
ความพงึพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางพาก๊วน

วยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 
x S.D. 

ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านคุณค่าต่อนักท่องเท่ียว 
ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท่องเท่ียว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

4.32 0.48 มำก 

ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนกำร
ท่องท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน 

4.16 0.47 มำก 

ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้พิ่มพนูควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตร 4.20 0.50 มำก 
ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดบ้ริโภควตัถุดิบท่ีปลอดภยัและส่งผลดี
ต่อสุขภำพ 

4.36 0.49 มำก 

เป็นโปรแกรมท่ีเกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของ
ชุมชนและนกัท่องเท่ียว 

4.16 0.75 มำก 

รวม 4.24 0.39 มาก 
ตำรำงท่ี 4.12 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบัควำมพึงพอใจดำ้นคุณค่ำต่อ

นกัท่องเท่ียว 
จำกตำรำงท่ี 4.12 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญั

ดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.24 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดบ้ริโภควตัถุดิบท่ีปลอดภยั
และส่งผลดีต่อสุขภำพ มำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.36 รองลงมำเป็น ช่วยใหน้กัท่องเท่ียว
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน,  ช่วยให้นักท่องเท่ียวไดเ้พิ่มพูน
ควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรและช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนกำรท่องท่ียว
เชิงเกษตรโดยชุมชน คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.32, 4.20 และ 4.16 ตำมล ำดบั โดยเป็นโปรแกรมท่ีเกิด
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชนและนกัท่องเท่ียว มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.16 
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4.6.3 ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับ คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของทั้ง 4 ด้าน  
 
ส่วนที่ 1 เพศ 
 

เพศ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ชาย 3.82 0.53 11 -0.76 0.457 -0.52 0.24 
หญิง 3.96 0.39 14 

ตำรำงท่ี 4.13 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑข์องประชำชนเพศชำยและเพศ
หญิง 

จำกตำรำงท่ี 4.13 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กัน ท่ีระดับนัยส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อด้ำน
ผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่ำงกนั โดยเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.96 และ
3.82 ตำมล ำดบั 
 

เพศ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ชาย 3.91 0.83 11 1.38 0.180 -0.20 1.02 
หญิง 3.50 0.65 14 

ตำรำงท่ี 4.14 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นรำคำของประชำชนเพศชำยและเพศหญิง 
จำกตำรำงท่ี 4.14 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นรำคำ 
ไม่แตกต่ำงกัน โดยเพศชำยมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำเพศหญิง คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.91 และ3.50 
ตำมล ำดบั 
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เพศ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ชาย 4.14 0.57 11 -0.79 0.437 -0.59 0.26 
หญิง 4.31 0.46 14 

ตำรำงท่ี 4.15 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของประชำชนเพศชำยและ
เพศหญิง 

จำกตำรำงท่ี 4.15 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำ
ต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกนั โดยเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.31 และ
4.14 ตำมล ำดบั 
 

เพศ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ชาย 4.18 0.34 11 -0.66 0.517 -0.43 0.22 
หญิง 4.29 0.43 14 

ตำรำงท่ี 4.16 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียวของประชำชนเพศ
ชำยและเพศหญิง 

จำกตำรำงท่ี 4.16 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งเพศชำย และเพศหญิง มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำ
ต่อนกัท่องเท่ียว ไม่แตกต่ำงกนัโดยเพศหญิงมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.29 
และ4.18 ตำมล ำดบั 
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ส่วนที่ 2 อายุ 
 

อายุ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

60-63 ปี 3.86 0.53 9 1.01 0.408 
64-67 ปี 4.20 0.54 4 
68-71 ปี 3.93 0.27 6 
72-75 ปี 3.70 0.39 6 
76-80 ปี 0 0 0 
รวม 3.90 0.45 25 

ตำรำงท่ี 4.17 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.17 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในอำยุต่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำมพึง
พอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยขอ้กลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีช่วงอำยุระหว่ำง 64-67 ปี มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 
รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 68-71 ปี และ60-63 ปี คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.93 และ 3.86 ตำมล ำดบั โดย
ช่วงอำยุ 72-75 ปี มีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.70 และไม่มีช่วงอำยุ 76-80 ปี ตอบ
แบบสอบถำม    
 

อายุ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

60-63 ปี 3.56 0.88 9 0.30 0.825 
64-67 ปี 3.50 0.58 4 
68-71 ปี 3.83 0.75 6 
72-75 ปี 3.83 0.75 6 
76-80 ปี 0 0 0 
รวม 3.68 0.75 25 

ตำรำงท่ี 4.18 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นรำคำของกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆ 



54 
 

 

จำกตำรำงท่ี 4.18 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นรำคำ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีช่วงอำยุระหว่ำง 68-71 ปี และ 72-75 ปี มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.83 เท่ำกนั รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 60-63 ปี คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.56 ตำมล ำดบั 
โดยช่วงอำย ุ64-67 ปี มีค่ำเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.50 และไม่มีช่วงอำย ุ76-80 ปี ตอบ
แบบสอบถำม    
 

อายุ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

60-63 ปี 4.44 0.31 9 3.53 0.033 
64-67 ปี 4.61 0.51 4 
68-71 ปี 3.83 0.47 6 
72-75 ปี 4.07 0.54 6 
76-80 ปี 0 0 0 
รวม 4.23 0.51 25 

ตำรำงท่ี 4.19 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.19 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.23 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีช่วงอำยุระหว่ำง 64-67 ปี มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 4.61 รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 60-63 ปี และ 72-75 ปี คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.44 และ 4.07 
ตำมล ำดบั โดยช่วงอำยุ 68-71 ปี มีค่ำเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.83 และไม่มีช่วงอำยุ 
76-80 ปี ตอบแบบสอบถำม    
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อายุ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

60-63 ปี 4.27 0.53 9 0.79 0.515 
64-67 ปี 4.35 0.30 4 
68-71 ปี 4.03 0.08 6 
72-75 ปี 4.33 0.37 6 
76-80 ปี 0 0 0 
รวม 4.24 0.39 25 

ตำรำงท่ี 4.20 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อ
นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.20 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำยตุ่ำงๆทั้ง 4 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
4.24 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีช่วงอำยรุะหว่ำง 64-67 ปี มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.35 รองลงมำเป็นช่วงอำยุ 72-75 ปี และ60-63 ปี คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.33 และ
4.27 ตำมล ำดบั โดยช่วงอำย ุ68-71 ปี มีค่ำเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.03 และไม่มีช่วง
อำย ุ76-80 ปี ตอบแบบสอบถำม   
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ส่วนที่ 3 ระดับการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ประถมศึกษา 4.12 0.27 5 1.96 0.131 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3) 

4.20 0.43 4 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.6)/ปวช. 

3.48 0.30 5 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.75 0.38 4 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 

3.90 0.56 6 

อ่ืนๆ 4.20 NaN(0) 1 
รวม 3.90 0.45 25 

ตำรำงท่ี 4.21 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.21 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6 
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
3.90 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนตน้(ม.3) และ
อ่ืนๆ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 เท่ำกนั รองลงมำเป็นประถมศึกษำ, ตั้งแต่ปริญญำ
ตรีข้ึนไป และอนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.12, 3.90 และ3.75 ตำมล ำดบั โดยระดบั
มธัยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.48   
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ระดับ
การศึกษา 

Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ประถมศึกษา 4.20 0.45 5 1.66 0.192 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3) 

3.50 1.00 4 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.6)/ปวช. 

3.20 0.45 5 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.25 0.50 4 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 

4.00 0.89 6 

อ่ืนๆ 4.00 NaN(0) 1 
รวม 3.68 0.75 25 

ตำรำงท่ี 4.22 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นรำคำของกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.22 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6 
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นรำคำ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีระดบักำรศึกษำ ประถมศึกษำ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 เท่ำกนั รองลงมำเป็นตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป และอ่ืนๆเท่ำกนั, มธัยมศึกษำ
ตอนตน้(ม.3) และอนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00, 3.50 และ3.25 ตำมล ำดบั โดยระดบั
มธัยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช. มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.20 
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ระดับ
การศึกษา 

Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ประถมศึกษา 4.11 0.41 5 1.20 0.348 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3) 

4.39 0.32 4 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.6)/ปวช. 

4.29 0.40 5 

อนุปริญญา/
ปวส. 

4.43 0.52 4 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 

3.93 0.67 6 

อ่ืนๆ 5.00 NaN(0) 1 
รวม 4.23 0.75 25 

ตำรำงท่ี 4.23 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.23 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6 
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 4.23 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีระดบักำรศึกษำ อ่ืนๆ มีมำกท่ีสุด โดยคิด
เป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 5.00 รองลงมำเป็นอนุปริญญำ/ปวส., มธัยมศึกษำตอนตน้(ม.3), มธัยมศึกษำตอน
ปลำย(ม.6)/ปวช.และประถมศึกษำ คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.43, 4.39, 4.29 และ4.11 ตำมล ำดบั โดย
ระดบัตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.93   
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ระดับ
การศึกษา 

Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ประถมศึกษา 4.20 0.20 5 1.39 0.272 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.3) 

4.35 0.41 4 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.6)/ปวช. 

4.36 0.38 5 

อนุปริญญา/
ปวส. 

4.10 0.42 4 

ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึน้ไป 

4.07 0.41 6 

อ่ืนๆ 5.00 NaN(0) 1 
รวม 4.24 0.39 25 

ตำรำงท่ี 4.24 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อ
นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.24 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มระดบักำรศึกษำต่ำงๆทั้ง 6 
กลุ่ม มีควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนักท่องเท่ียว ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.24 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีระดบักำรศึกษำ อ่ืนๆ มีมำกท่ีสุด 
โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 5.00 รองลงมำเป็นมธัยมศึกษำตอนปลำย(ม.6)/ปวช., มธัยมศึกษำตอนตน้
(ม.3), ประถมศึกษำ และอนุปริญญำ/ปวส. มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.36, 4.35, 4.20 และ4.10 ตำมล ำดบั 
โดยระดบัตั้งแต่ปริญญำตรีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.07 
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ส่วนที่ 4 อาชีพ 
 

อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

รับราชการ 3.88 0.64 5 0.96 0.452 
งาน

ภาคเอกชน 
3.80 0.28 2 

รัฐวสิาหกจิ 3.80 NaN(0) 1 
เจ้าของธุรกจิ 3.63 0.46 6 

อ่ืนๆ 4.07 0.36 11 
รวม 3.90 0.45 25 

ตำรำงท่ี 4.25 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.25 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำชีพ อ่ืนๆ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.07 
รองลงมำเป็นรับรำชกำร, งำนเอกชนและรัฐวิสำหกิจ เท่ำกนั คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.88 และ3.80 
ตำมล ำดบั โดยอำชีพเจำ้ของธุรกิจ มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.63 
 

อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

รับราชการ 3.80 0.84 5 0.92 0.470 
งาน

ภาคเอกชน 
3.00 0.00 2 

รัฐวสิาหกจิ 3.00 NaN(0) 1 
เจ้าของธุรกจิ 4.00 0.89 6 

อ่ืนๆ 3.64 0.67 11 
รวม 3.68 0.75 25 

ตำรำงท่ี 4.26 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นรำคำของกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
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จำกตำรำงท่ี 4.26 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นรำคำ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.63 เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำชีพเจำ้ของธุรกิจ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 
รองลงมำเป็นรับรำชกำร และอ่ืนๆคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.80 และ3.64 ตำมล ำดบัโดยอำชีพงำน
เอกชน และรัฐวิสำหกิจ มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.00 เท่ำกนั 
 

อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

รับราชการ 4.23 0.65 5 0.23 0.921 
งาน

ภาคเอกชน 
3.93 0.10 2 

รัฐวสิาหกจิ 4.29 NaN(0) 1 
เจ้าของธุรกจิ 4.19 0.69 6 

อ่ืนๆ 4.31 0.43 11 
รวม 4.23 0.51 25 

ตำรำงท่ี 4.27 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของ
กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.27 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.23 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำชีพอ่ืนๆ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.31 
รองลงมำเป็นรัฐวิสำหกิจ,  รับรำชกำรและเจำ้ของธุรกิจ คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.29, 4.23 และ4.19 
ตำมล ำดบัโดยอำชีพงำนภำคเอกชน มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.93 
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อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

รับราชการ 4.04 0.43 5 0.71 0.596 
งาน

ภาคเอกชน 
4.00 0.00 2 

รัฐวสิาหกจิ 4.40 NaN(0) 1 
เจ้าของธุรกจิ 4.30 0.49 6 

อ่ืนๆ 4.33 0.35 11 
รวม 4.24 0.39 25 

ตำรำงท่ี 4.28 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อ
นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 

จำกตำรำงท่ี 4.28 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มอำชีพต่ำงๆทั้ง 5 กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
4.24 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีอำชีพรัฐวิสำหกิจ มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 4.40 รองลงมำเป็น อ่ืนๆ, เจำ้ของธุรกิจ และรับรำชกำร คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.33, 4.30 และ
4.04 ตำมล ำดบั โดยอำชีพงำนภำคเอกชนมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 
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ส่วนที่ 5 รายได้ 
 

อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

4.10 0.38 4 1.02 0.435 

10,000-
15,000 บาท 

4.04 0.30 9 

15,000-
20,000 บาท 

3.50 0.14 2 

20,000-
25,000 บาท 

3.40 NaN(0) 1 

25,000-
30,000 บาท 

3.70 0.14 2 

มากกว่า 
30,000 บาท 

3.83 0.67 7 

รวม 3.90 0.45 25 
ตำรำงท่ี 4.29 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม

ตวัอยำ่งในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆ 
จำกตำรำงท่ี 4.29 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ

ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.10 รองลงมำเป็น10,000-15,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 25,000-30,000 บำท 
และ15,000-20,000 บำท คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.04, 3.83, 3.70 และ3.50 ตำมล ำดับ โดยรำยได้ 
20,000-25,000 บำท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.40 
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อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

3.25 0.50 4 1.54 0.225 

10,000-
15,000 บาท 

3.89 0.78 9 

15,000-
20,000 บาท 

3.00 0.00 2 

20,000-
25,000 บาท 

3.00 NaN 1 

25,000-
30,000 บาท 

4.50 0.71 2 

มากกว่า 
30,000 บาท 

3.71 0.76 7 

รวม 3.68 0.75 25 
ตำรำงท่ี 4.30 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นรำคำของกลุ่ม

ตวัอยำ่งในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆ 
จำกตำรำงท่ี 4.30 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ

ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆทั้ง  กลุ่ม มีควำม
พึงพอใจต่อดำ้นรำคำ ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.63 เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได ้25,000-30,000 บำท มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
4.50 รองลงมำเป็น 10,000-15,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท และต ่ำกว่ำ 10,000 บำท คิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.89, 3.71 และ3.25 ตำมล ำดบั โดยรำยได ้15,000-20,000 บำท และ20,000-25,000 
บำท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.00 เท่ำกนั  
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อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

4.39 0.66 4 0.96 0.466 

10,000-
15,000 บาท 

4.19 0.25 9 

15,000-
20,000 บาท 

4.14 0.20 2 

20,000-
25,000 บาท 

4.57 NaN(0) 1 

25,000-
30,000 บาท 

3.57 0.20 2 

มากกว่า 
30,000 บาท 

4.37 0.71 7 

รวม 4.23 0.51 25 
ตำรำงท่ี 4.31 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของกลุ่ม

ตวัอยำ่งในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆ 
จำกตำรำงท่ี 4.31 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ

ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 
4.23 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได ้20,000-25,000 บำท มีมำกท่ีสุด โดยคิด
เป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.57 รองลงมำเป็น ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 10,000-15,000 
บำท และ15,000-20,000 บำท คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.39, 4.37, 4.19 และ4.14 ตำมล ำดบั โดยรำยได ้
25,000-30,000 บำท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.57 
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อาชีพ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ F 

value prob 

ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

4.35 0.41 4 2.25 0.091 

10,000-
15,000 บาท 

4.24 0.22 9 

15,000-
20,000 บาท 

3.70 0.42 2 

20,000-
25,000 บาท 

5.00 NaN(0) 1 

25,000-
30,000 บาท 

4.00 0.00 2 

มากกว่า 
30,000 บาท 

4.29 0.45 7 

รวม 4.24 0.39 25 
ตำรำงท่ี 4.32 แสดงผลกำรทดสอบเพื่อเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อคุณค่ำดำ้นคุณค่ำต่อ

นกัท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยำ่งในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆ 
จำกตำรำงท่ี 4.32 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ

ทำงเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มรำยไดต่้ำงๆทั้ง 6 กลุ่ม มี
ควำมพึงพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่ำงกนั โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.24 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยขอ้ โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีรำยได ้20,000-25,000 บำท มีมำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 5.00 รองลงมำเป็น ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท, มำกกว่ำ 30,000 บำท, 10,000-15,000 บำท และ
25,000-30,000 บำท คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.35, 4.29, 4.24 และ4.00 ตำมล ำดบั โดยรำยได1้5,000-
20,000 บำท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.70 
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ส่วนที่ 6 สถานะการท างาน 
 

สถานะ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ท างาน 3.84 0.41 14 -0.66 0.518 -0.50 0.26 
ไม่ท างาน 3.96 0.51 11 

ตำรำงท่ี 4.33 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นผลิตภณัฑข์องผูท่ี้ท ำงำนและไม่ไดท้ ำงำน 
จำกตำรำงท่ี 4.33 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงสถำนะกำรท ำงำน ท ำงำนและไม่ท ำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อด้ำนผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่ำงกัน โดยสถำนะไม่ท ำงำนมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำท ำงำน คิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.96 และ3.84 ตำมล ำดบั 
 

สถานะ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ท างาน 3.71 0.73 14 -0.25 0.802 -0.56 0.71 
ไม่ท างาน 3.64 0.81 11 
ตำรำงท่ี 4.34 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นรำคำของผูท่ี้ท ำงำนและไม่ไดท้ ำงำน 

จำกตำรำงท่ี 4.34 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงสถำนะกำรท ำงำน ท ำงำนและไม่ท ำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อดำ้นรำคำ ไม่แตกต่ำงกนั โดยสถำนะท ำงำนมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำไม่ท ำงำน คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 
เท่ำกบั 3.71 และ3.64 ตำมล ำดบั 
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สถานะ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ท างาน 4.17 0.57 14 -0.67 0.511 -0.57 0.29 
ไม่ท างาน 4.31 0.42 11 

ตำรำงท่ี 4.35 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชนของผูท่ี้ท ำงำนและไม่ได้
ท ำงำน 

จำกตำรำงท่ี 4.35 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงสถำนะกำรท ำงำน ท ำงำนและไม่ท ำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อชุมชน ไม่แตกต่ำงกนั โดยสถำนะไม่ท ำงำนมีค่ำเฉล่ียมำกกวำ่ท ำงำน คิดเป็น
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.31 และ4.17 ตำมล ำดบั 
 

สถานะ Mean S.D. n สถิติที่ใช้ทดสอบ t ช่วงความเช่ือมั่น 95% 

value prob ต ่าสุด สูงสุด 

ท างาน 4.24 0.42 14 0.04 0.968 -0.32 0.33 
ไม่ท างาน 4.24 0.37 11 

ตำรำงท่ี 4.36 แสดงผลกำรทดสอบควำมพงึพอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียวของผูท่ี้ท ำงำนและ
ไม่ไดท้ ำงำน 

จำกตำรำงท่ี 4.36 ผลกำรทดสอบดว้ยค่ำสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงสถำนะกำรท ำงำน ท ำงำนและไม่ท ำงำน มีควำมพึง
พอใจต่อดำ้นคุณค่ำต่อนกัท่องเท่ียว ไม่แตกต่ำงกนั  โดยสถำนะท ำงำนและไม่ท ำงำนมีค่ำเฉล่ียไม่
แตกต่ำงกนั คิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.24 เท่ำกนั 
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4.7 สรุปผลความพงึพอใจทั้ง 4 ด้าน 
 

4.7.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
              พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญัดำ้นผลิตภณัฑ์ 

โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.90 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วน
ใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ มำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 4.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรของคุณนิออน ศรีสมยง (2552) ท่ีกล่ำว
ไว ้วำ่กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ กำรท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมกำรเกษตรเป็นทรัพยำกรท่องเท่ียวหลกั
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจนกัท่องเท่ียว กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นกำรคิดคน้เอำทรัพยำกรทำงกำร
ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นประเทศ มำจดักิจกรรมหรือจดัเป็นรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียว
มีควำมสนใจและอยำกเดินทำงไปเท่ียว 

               แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร
นั้นมีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีควำมเหมำะสมและน่ำสนใจ ส ำหรับผูสู้งวยั 

 
4.7.2 ด้านราคา 
              พบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ใหค้วำมส ำคญัดำ้นรำคำ โดยรวม

ในระดบัมำกโดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจ
ต่อควำมเหมำะสมของรำคำ ในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.68 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบั
ควำมพึงพอใจของคุณดิเรก ฤกษส์ำหร่ำย (2538) ท่ีกล่ำวไวว้่ำ โดยท่ีบุคคลจะมีควำมรู้สึกพึงพอใจ
หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัควำมตอ้งกำรขั้นพื้นฐำน โดยมีควำมเก่ียวขอ้งกนัอย่ำงใกลชิ้ดกบัผลสัมฤทธ์ิ
และส่ิงจูงใจ 

              แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร
เป็นโปรแกรมท่ีมีรำคำเหมำะสมต่อบริกำรท่ีไดรั้บ ทั้งแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม ท่ีพกั และส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกอ่ืนๆ  

 
4.7.3 ด้านคุณค่าต่อชุมชน 
              พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญัด้ำนคุณค่ำต่อ

ชุมชน โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.23 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกลุ่มตวัอยำ่ง
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนและเป็น
โปรแกรมท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรท่องเท่ียวอย่ำงย ัง่ยืน มำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.32 
เท่ำกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรของคุณนิออน ศรีสมยง (2552) ท่ีกล่ำวไวว้ำ่ 
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กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีเป้ำหมำยหลกัเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในชุมชนซ่ึงรูปแบบ
กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรนบัวำ่ เป็นหน่ึงในรูปแบบของกำรท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 

              แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร
เป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหเ้กิดกำรกระจำยรำยไดสู่้ชุมชน เน่ืองจำกชำวบำ้นในชุมชนไดรั้บรำยไดจ้ำก
กำรท่องเท่ียวอยำ่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนของคุณชมพูนุท โมรำ
ชำติ (2551) ท่ีกล่ำวไวว้่ำ กำรท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นกำรท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ชำวบำ้นในชุมชนตอ้ง
เขำ้มำมีส่วนร่วมและเป็นผูมี้บทบำทหลกัในกำรจดักำรควบคุมด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเท่ียว เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนเอง 

              แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร
เป็นโปรแกรมท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรท่องเท่ียวอย่ำงย ัง่ยืน เน่ืองจำกชำวบำ้นเป็นผูค้วบคุม
ด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเท่ียว จึงท ำให้สำมำรถบริหำรทรัพยำกรทำงกำรท่องเท่ียวไดเ้หมำะสมต่อ
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนกัท่องเท่ียวของแต่ละชุมชน 

 
4.7.4 ด้านคุณค่าต่อนักท่องเท่ียว 
              พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ให้ควำมส ำคญัด้ำนคุณค่ำต่อ

นักท่องเท่ียว โดยรวมในระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.24 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกลุ่ม
ตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดบ้ริโภควตัถุดิบท่ีปลอดภยัและส่งผลดี
ต่อสุขภำพ มำกท่ีสุด โดยคิดเป็นค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.36 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ผูสู้งอำยขุองคุณชุติมำ หฤทยั (2531) ท่ีกล่ำวไวว้ำ่ ผูสู้งวยั เป็นวยัท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงสู่ควำมเส่ือม
ทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจ จะมำกหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรมส่ิงแวดลอ้มและโภชนำกำร 

              แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร
เป็นรำยกำรน ำเท่ียวท่ีช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดบ้ริโภควตัถุดิบท่ีปลอดภยัและส่งผลดีต่อสุขภำพ ซ่ึง
เป็นกำรช่วยชะลอควำมเส่ือมทำงดำ้นร่ำงกำยและจิตใจใหก้บัผูสู้งวยั 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.1.1 ข้อดขีองการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

                            1) ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำมำเก่ียวกบักำรเป็นมคัคุเทศกแ์ละกำรจดัรำยกำรน ำเท่ียว 

มำใชใ้นกำรท ำงำน 

              2) ไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติั รับผดิชอบงำนท่ีไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน 

              3) ไดฝึ้กพฒันำทกัษะกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย 

4) ไดฝึ้กพฒันำทกัษะกำรคิดสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ 

                           5) ไดฝึ้กกำรท ำงำนเป็นทีม ส่งผลให้ไดพ้ฒันำทกัษะกำรยอมรับควำมคิดเห็นของ

ผูอ่ื้นและน ำควำมคิดเห็นของทุกคนมำปรับใชร่้วมกนั 

6) ไดฝึ้กทกัษะทำงดำ้นภำษำ ท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้นสถำนกำรณ์จริงได ้

              7) ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมองคก์รรูปแบบหน่ึง ซ่ึงถำ้หำกในอนำคตไดท้ ำงำนร่วมกบั

องคก์รท่ีมีวฒันธรรมองคก์รรูปแบบเดียวกนัก็จะส่งผลใหส้ำมำรถปรับตวัเขำ้กบัวฒันธรรมองคก์ร

นั้นไดไ้ม่มำกกน็อ้ย 

5.1.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

              1) ขำดกำรจดัสรรเวลำในกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม ส่งผลให้รับผิดชอบงำนไดไ้ม่มี

ประสิทธิภำพ ต่อระยะเวลำท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 

              2) ขำดควำมมัน่ใจในตนเอง ส่งผลให้ไม่มีควำมเช่ือมัน่ในควำมคิดเก่ียวกบังำนท่ี

ตนเองรับผิดชอบ 

3) ขำดควำมช ำนำญทกัษะทำงดำ้นภำษำ ส่งผลใหน้ ำเท่ียวไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภำพ 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) ควรมีกำรจดัสรรเวลำในกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ 

2) ควรสร้ำงควำมมัน่ใจและมีเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง 

3) ควรพฒันำทกัษะทำงดำ้นภำษำอยำ่งต่อเน่ือง 

5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

โครงงำนเปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร เป็นกำรจดัรำยกำรน ำเท่ียวเชิง

เกษตร เส้นทำงสมุทรสำคร-สมุทรสงครำม ตั้งแต่กำรศึกษำถึงรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียวท่ีเหมำะสม

ต่อกลุ่มเป้ำหมำย กำรรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม และท่ีพกั กำรเขียนตำรำง

ระยะทำง กำรเลือกยำนพำหนะท่ีเหมำะสม กำรคิดรำคำขำยรำยกำรน ำเท่ียว รวมไปถึงควำมพึง

พอใจของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีต่อรำยกำรน ำเท่ียว  

หลงัจำกกำรศึกษำขอ้มูล ผูจ้ดัท ำไดน้ ำมำเรียบเรียงจดัท ำรำยกำรน ำเท่ียวในช่ือโครงงำน 

“เปิดเส้นทำงพำก๊วนวยัเก๋ำท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” เพื่อท่ีจะน ำเสนอให้กบัทำง บริษทั สยำมไรซ์ 

ทรำเวล โดยโครงงำนน้ีเป็น 1 ในรำยกำรน ำเท่ียวท่ีทำงผูจ้ ัดท ำ จัดท ำข้ึนภำยในรูปแบบธุรกิจ

(Business Model Canvas) เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยกำรน ำเท่ียว ไวใ้ชร้องรับกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใหม่ทำง

กำรตลำดของทำง บริษทั สยำมไรซ์ ทรำเวล ซ่ึงกคื็อ กลุ่มผูสู้งวยัชำวไทย 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

1) สำมำรถเอำควำมพึงพอใจจำกกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมไปบูรณำกำรกบักำรจดั

รำยกำรน ำเท่ียวในคร้ังต่อไปได ้ 

2) โครงงำนน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรเท่ำนั้น นอกจำกน้ียงัมี

สถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรอีกมำกมำย ซ่ึงสำมำรถน ำมำจดัท ำรำยกำรน ำเท่ียวเพิ่มไดอี้ก 

3) สำมำรถน ำรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนมำใชส้ ำหรับกำรออกแบบรำยกำรน ำ

เท่ียวได ้เพื่อให้มีรูปแบบทำงกำรท่องเท่ียวท่ีหลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

นกัท่องเท่ียวไดห้ลำกหลำยประเภทเช่นเดียวกนั 
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โครงงานน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง

ความสามารถในการออกแบบรายการน าเท่ียว “เปิด

เส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”และ

เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการน าเท่ียว “เปิด

เส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” ของผู ้

สูงวยั เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปไดต่้อการท่ีจะท า

รายการน าเท่ียวไปใชจ้ริง โดยการจดัท ารายการน า

เ ท่ี ยวแล้วน าไปสอบถามความพึ งพอใจจาก

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นคุณค่าต่อชุมชน และดา้น

คุณค่าต่อนกัท่องเท่ียว 

จากการจดัท ารายการน าเท่ียวและน าไป

สอบถามความพึงพอใจ ท าให้ได้ผลตอบรับจาก

กลุ่มเป้าหมายหรือผูสู้งวยัชาวไทยจ านวน 25 คน ซ่ึง

สามารถแสดงผลได ้ดงัน้ี ความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านผลิตภัณฑ์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 

ดา้นคุณค่าต่อชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และ ดา้น

คุณค่าต่อนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

ค าส าคัญ : รายการน าเท่ียว, ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร 

 

Abstract 

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. 

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  

บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็นบริษทัท่ีท า

การท่องเท่ียวโดยชุมชนและการท่องเท่ียวอย่าง

รับผิดชอบ เป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีสนบัสนุนชุมชน

ดว้ย “การท่องเท่ียว”   เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก

ต่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ใส่ใจ

เร่ืองของการรักษาวิถีชีวิตของคนไทยและช่วยให้

ชุมชนยืนหยดัในการด าเนินชีวิตอย่างย ัง่ยืน โดย

กลุ่มเป้าหมายหลกัทางการตลาด เป็นนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เน่ืองจากว่าชาวต่างชาติจะมีความ

สนใจในเร่ืองของการท่องเท่ียวรูปแบบวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินมากกว่าชาวไทย และนอกจากน้ียงัมีก าลงั

ทรัพย์ หรือ ความสามารถในการใช้จ่ายทางการ

ท่องเท่ียวท่ีสูง 

โดย บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล เป็นองคก์ร

ท่ีมีขนาดเล็ก จึงมีจ านวนของพนักงานประจ าใน

ปริมาณไม่มาก ส่งผลให้พนักงานหน่ึงคนจะต้อง

รับผิดชอบหน้า ท่ีหลายอย่ า งพ ร้อมกัน  อา ทิ  

มคัคุเทศก์ ออกแบบรายการน าเท่ียว ลงพื้นท่ีส ารวจ

ชุมชน ติดต่อประสานงาน จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 

บญัชี เป็นตน้ ดงันั้น การท่ีจะออกแบบรายการน า

เท่ียว เปิดช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของทางบริษทั 

จึงปฏิบติัไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี จากปัญหาดงักล่าว ส่งผล

ให้ทางบริษัทมอบหมายหน้าท่ีน้ีให้แก่นักศึกษา

ฝึกงาน เป็นผูล้งมือปฏิบติัในการออกแบบรายการ

น า เ ท่ียว เปิดช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดของ

ทางบริษทั  

กลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดในท่ีน้ี 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งวยัชาวไทย เหตุผลหลกัท่ีทางผูจ้ดัท า

เลือกท่ีจะออกแบบรายการน าเท่ียวส าหรับผูสู้งวยั

ชาวไทยมาจากการท่ีในปัจจุบนักลุ่มผูสู้งวยัไดก้ลาย

มาเป็นประชากรหลกัของประเทศไทย พร้อมทั้งมี

ก าลังทรัพย์และเวลาส าหรับการท่องเท่ียวท่ีสูง 

รวมถึงทางบริษทัยงัไม่มีรายการน าเท่ียวท่ีเหมาะสม

และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูสู้งวยั

ชาวไทย ทางผู ้จัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

กลุ่มเป้าหมายน้ี จึงได้ออกแบบรายการน าเท่ียว 

“เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 

เพื่อน าทรัพยากรภายในประเทศท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ี

มีการท าการเกษตรอยูทุ่กภูมิภาค ซ่ึงผลผลิตทางการ

เกษตรนั้ นเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการท่ีสูง 

เหมาะสมแก่ผูสู้งวยัท่ีจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บสารอาหาร

ท่ีเหมาะสมแก่สภาพร่างกาย ดว้ยเหตุน้ีทางผูจ้ดัท า 

จึงไดน้ าการเกษตรมาเป็นหลกัส าหรับการออกแบบ

รายการน าเท่ียว โดยท่ีผูสู้งวยัสามารถมัน่ใจได้ว่า 

ผลผ ลิตทางการ เกษตรและผลิตภัณฑ์ ท่ี ผ่ าน

กระบวนการแปรรูปมานั้นมีความปลอดภยั 

 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

เกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวทางการเกษตร ใชวิ้ธีเลือกโดยดูจากความ

เหมาะสมของ ความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียว , 

ระยะทางของแต่ละสถานท่ี , เวลา  

 

เหตุผลท่ีเลือกบ้านสวนแช่มช่ืนหรือวิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนแช่มช่ืน  

เพราะเป็นสถานท่ี ท่องเ ท่ียวทางการ

เกษตรโดยชุมชน มีการท าเส้นทางการท่องเท่ียวเอง

โดยมีเครือข่ายเป็นสวนอ่ืนๆท่ีอยูภ่ายในชุมชน อาทิ 

สวนผลไม้นายตั้ม สวนล าไยพวงทองปลอดสาร 

สวนกลว้ยไม้ เป็นตน้ ทั้งภายในบา้นสวนแช่มช่ืน



 

 

และสวนสมาชิกในเครือข่าย มีการเพาะปลูกผลไมท่ี้

หลากหลาย อาทิ มะพร้าว มะม่วง หม่อน แกว้มงักร 

กลว้ย ล าไย เป็นตน้ นอกจากเพาะปลูกแลว้ยงัไดมี้

การน าผลไมเ้หล่านั้นมาท าการแปรรูปเพื่อใหเ้ห็นว่า

ผลไมน้ั้นสามารถน าไปต่อยอดอย่างไรไดบ้า้ง อาทิ 

ท าไข่หวานน ้ าตาลสดมะพร้าวอ่อน แยมและ

ไอศกรีมท่ีท าจากมลัเบอร์ร่ี แกว้มงักรอบแห้ง เป็น

ตน้ นอกจากกิจกรรมภายในสวนแลว้ ยงัมีกิจกรรม

อ่ืนๆท่ีสามารถเลือกหรือออกแบบรายการกิจกรรม

ท่ีตอ้งการท าเองได ้อาทิ ท ายาดมพิมเสนน ้ าสมุทร

ไพร ณ ร้านจีนแซต๊ึง (สมุนไพร) เป็นตน้ 

 

เหตุผลท่ีเลือกสวนผลไม้นายต้ัม  

เพราะเป็นสวนสมาชิกในเครือข่ายของ

บา้นสวนแช่มช่ืน หรือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรบา้น

สวนแช่มช่ืน และมีการน าหม่อนซ่ึงเป็นผลไมข้ึ้น

ช่ือของสวนมาท าการแปรรูปท่ีหลากหลาย ทั้งน ้ า

ผลไม ้แยมและไอศกรีม รวมถึงแกว้มงักรแปรรูป

เป็นผลไมอ้บแหง้ ซ่ึงไม่สามารถเห็นไดบ่้อยมากนกั  

 

เหตุผลท่ีเลือกร้านจีนแซต๊ึง (สมุนไพร)  

เพราะมีกิจกรรมท ายาดม พิมเสนน ้ า

สมุนไพร ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมแก่ผูสู้งวยั 

นอกจากจะไดล้งมือท าแลว้ยงัไดน้ ากลบัไปเป็นของ

ท่ีระลึก โดยเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูสู้งวยั 

 

เหตุผลท่ีเลือกโครงการอัมพวาชัยพฒันาอนุรักษ์  

เพราะโครงการฯมุ่งเน้นด าเนินงานด้าน

การอนุรักษ์วฒันธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนอัมพวา 

เป็นอยา่งแรก ดว้ยเล็งเห็นว่า การจะพฒันาใดๆ นั้น 

ควรจะพฒันาจากฐานทุนทางสังคมท่ีชุมชนนั้นมี 

การอนุรักษ์วฒันธรรมชุมชน จะกระท าผ่านการ

เรียนรู้ พร้อมทั้งรักษา ส่งเสริมกิจกรรม ก่อเกิดเป็น 

คุณค่าข้ึนในสังคมเม่ือชุมชนเขา้ใจในตวัตน เขา้ใจ

ในรากฐานการก่อเกิดของทอ้งถ่ิน รู้ซ้ึงในคุณค่าของ

ชุมชนตนเอง  และ ร่วมกัน รักษา  มรดกทาง

วฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ จึงต่อยอดคุณค่าท่ีมีนั้นให้เป็น

มูลค่า เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นงานท่ีทางโครงการฯ

ได้ด าเนินการส่งเสริม ด้วยเห็นว่า คุณค่าในทาง

วฒันธรรมจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ในการพฒันา

เลย หากไม่สามารถท าให้เกิดเป็นมูลค่าหรือไม่

สามารถประกอบเป็นอาชีพ เ กิดเป็นรายได้ท่ี

สามารถหล่อเล้ียงประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

เหตุผลท่ีเลือกวดัจุฬามณี  

เพราะวัด จุฬามณี  อ า เภออัมพวา  จ .

สมุทรสงคราม ตั้ งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 

(สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34–35 ต าบลบาง

ช้าง เป็นวดัโบราณริมฝ่ังคลองอมัพวาต่อเน่ืองกับ

คลองผีหลอก วดัน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

สันนิษฐานว่า ทา้วแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบาง

ชา้ง ตน้วงศร์าชินิกุลบางชา้งเป็นผูส้ร้างข้ึน บริเวณ

หลังวดัเดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาค (สมเด็จ

พระอมรินทรามาตยพ์ระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 1) 

และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ 

พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2) 

สามส่ิงท่ีอยูคู่่วดั ซ่ึงเป็นไฮไลตท่ี์นกัท่องเท่ียวทุกคน

ไม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนวดัน้ี ไดแ้ก่ 

1. สังขารไม่เน่าเป่ือยของหลวงพ่อเน่ือง โกวิท อดีต

เจา้อาวาส 



 

 

2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนท่ีมีความสวยงาม โดย

อุโบสถหลงัน้ีมีขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปู

พื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศ

ปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง 

บานหนา้ต่างดา้นนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระ

ราชลญัจกร ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลปัจจุบนั พระ

น าม า ภิ ไ ธ ยขอ งสม เ ด็ จพ ร ะน า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ตลอดจนภาพเคร่ืองอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ นอกจากน้ี

บริ เวณฝาผนังโดยรอบพระอุ โบสถ ย ังมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัและ

นิทานชาดกท่ีประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา 

ศกัด์ิเจริญ ซ่ึงใชเ้วลาในการวาดนานถึง 6 ปี 

3. องค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวณั 

ตามความเช่ือของพระพุทธศาสนาท่ีมีส่ีภาค รวมทั้ง

คาถาขอพร 

- ร้านขายขนมทองม้วนสูตรโบราณท่ีสืบทอด

วิธีการท ามาแต่ดั้งเดิม ตั้งอยูบ่ริเวณถนนทางเขา้วดั 

นอกจากน้ีแลว้ ยงัเป็นวดัท่ีไม่ไดมี้ผูค้นเดินทางไป

ท่องเท่ียวตลอดมากนัก ส่งผลให้ผู ้สูงวัยเดินชม

รวมถึงท ากิจกรรมภายในวดัได้สะดวก ห้องสุขา

เหมาะสม และมีระยะทางท่ีใกลต่้อการเดินทางจาก

โครงการอมัพวาชยัพฒันาอนุรักษม์ายงัวดัจุฬามณี 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการออกแบบ

รายการน า เ ท่ียว  “ เ ปิด เส้นทางพาก๊วนวัย เ ก๋ า

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”   

2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจต่อรายการน าเท่ียว 

“เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 

ของผูสู้งวยั 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้รับทราบถึงความสามารถในการออกแบบ

รายการน า เ ท่ียว  “ เ ปิด เส้นทางพาก๊วนวัย เ ก๋ า

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร”   

2. ไดรั้บทราบถึงความพึงพอใจต่อรายการน าเท่ียว 

“เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 

ของผูสู้งวยั 

 

วธีิด าเนินการ 

ผูจ้ดัท าได้ท าการปรึกษากับเจ้าของบริษทัในส่วน

ของรูปแบบทางการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวและ

กิจกรรม ทางผู ้จัดท าได้เ ลือกรูปแบบทางการ

ท่องเท่ียวในเชิงเกษตรเพราะเน่ืองจากว่ามีความ

เหมาะสมในเร่ืองของช่วงวยัท่ีตอ้งการสารอาหารท่ี

มีคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้ผูสู้งวยักลุ่มเป้าหมาย 

ได้ เ ห็นต้นก า เ นิดของผลผลิตทางการ เกษตร 

กระบวนการแปรรูป และผลิตภณัฑท่ี์ต่อยอดมาจาก

ผลผลิต ส่งผลให้ผูสู้งวยัสามารถมัน่ใจไดว้่าอาหาร

ท่ีบริโภคนั้ นมีความปลอดภัย โดยท าการค้นหา

สถานท่ีท่องเท่ียวทางการเกษตรโดยชุมชนหรือ

ส่งผลกระทบเชิงบวกกับชุมชน กิจกรรม และ

ออกแบบรูปแบบของกิจกรรม ให้มีความแตกต่าง

จากการท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเอง จึงไดอ้อกมา

เป็นรายการน าเท่ียวภายในจงัหวดัสมุทรสาครและ

จงัหวดัสมุทรสงคราม  

   



 

 

รายการน าเที่ยว “เปิดเส้นทางพาก๊วนวยัเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 2 วนั 1 คืน 

วนัที่ 1 

เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 
07.00 น. พบกนั ณ จุดนดัพบ  
07.30 น. ออกเดินทางไปยงับ้านสวนแช่ม

ช่ืน  
-รถตู ้

09.00 น. เดินทางถึงบา้นสวนแช่มช่ืน -เวลา สามารถยืดหยุน่ไดต้ามความ
ตอ้งการท่ีจะใชเ้วลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของนกัท่อง 
เท่ียว 

 นัง่เรือไปสวนผลไมน้ายตั้ม -เรือหางยาว (มีเส้ือชูชีพ) 
 เดินทางถึงสวนผลไมน้ายตั้ม  
 -เดินชมสวน 

-นัง่พกัชิมผลไมส้ด , ผลไมอ้บแห้ง 
, ขนมปังทาแยม , น ้าผลไม ้ 

หม่อน ( ผลไมส้ด / แปรรูป) :  
น ้าผลไม ้, ไอศกรีม , แยมผลไม ้ 
แก้วมังกร (ผลไม้สด / แปรรูป) : 
อบแหง้   

 นัง่เรือ ไปร้านจีนแซต๊ึง (สมุนไพร)  
 -ท ายาดม พิมเสน ยาดม พิมเสนน ้าสมุนไพร 
 นัง่เรือ นัง่กลบัไปยงับา้นสวนแช่ม

ช่ืน 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน
ก๋วยเต๋ียวแช่มช่ืนชวนชม 

บริเวณใกลเ้คียงกบับา้นสวนแช่ม
ช่ืน 

 -เดินชมสวน 
-ด่ืมน ้ามะพร้าวสด 
-ท าไข่หวานน ้ าตาลสดมะพร้าว
อ่อน 
   
 

มะพร้าว (น ้ามะพร้าวสด / แปรรูป) 
: ไข่หวานน ้าตาลสดมะพร้าวอ่อน 

 เดินทางเขา้ท่ีพกั ณ Yao In Chan  
 พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 2 

เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
08.30 น. ออกเดินทางไปยงัโครงการอมัพวา

ชยัพฒันาอนุรักษ ์
 

09.00 น. เ ดินทางถึงโครงการอัมพวาชัย
พฒันาอนุรักษ ์

 

 -ฟังบรรยายแนวทางการด าเนินงาน
โครงการอมัพวา ชยัพฒันานุรักษ ์ 
-เรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ ชม
พนัธุ์ไมท้อ้งถ่ินและพืชสมุนไพร  
-ชิมและชมการท าน ้ าตาลมะพร้าว
ดั้ งเดิม เอกลักษณ์ภูมิปัญญาชาว
อมัพวา  
-ชมร้านภัทรพัฒน์  ส่งเสริมการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และเลือก
ซ้ือสินคา้ของโครงการฯ 
-ชมหอ้งนิทรรศการชุมชน ร้านชาน
ชาลา และบรรยากาศริมฝ่ังคลอง
อมัพวา  
-เรียนท าน ้าม่วงช่ืนชานชาลา 
(สูตรน ้ าพระราชทานจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน
ชานชาลา 

ภายในพื้นท่ีโครงการอัมพวาชัย
พฒันาอนุรักษ ์

 - เ ลื อก ซ้ื อผ ลิตภัณฑ์  ขอ งฝ าก 
(เพิ่มเติม) 

 

 ออกเดินทางไปยงัวดัจุฬามณี  
 เดินทางถึงวดัจุฬามณี  
 สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในบริเวณ

วดั 
 

 เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร  



 

 

สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

โครงงานเ ปิด เส้นทางพาก๊วนวัย เ ก๋ า

ท่องเท่ียวชุมชนเกษตร เป็นการจดัรายการน าเท่ียว

เชิงเกษตร เส้นทางสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 

ตั้ งแต่การศึกษาถึงรูปแบบทางการท่องเ ท่ียวท่ี

เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมขอ้มูลของ

แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม และท่ีพกั การเขียนตาราง

ระยะทาง การเลือกยานพาหนะท่ีเหมาะสม การคิด

ราคาขายรายการน าเท่ียว รวมไปถึงความพึงพอใจ

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรายการน าเท่ียว  

หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ผูจ้ดัท าไดน้ ามา

เรียบเรียงจดัท ารายการน าเท่ียวในช่ือโครงงาน “เปิด

เส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเท่ียวชุมชนเกษตร” 

เพื่อท่ีจะน าเสนอให้กบัทาง บริษทั สยามไรซ์ ทรา

เวล โดยโครงงานน้ีเป็น 1 ในรายการน าเท่ียวท่ีทาง

ผู ้จัดท า จัดท าข้ึนภายในรูปแบบธุรกิจ(Business 

Model Canvas) เพื่อเป็นการเพิ่มรายการน าเท่ียว ไว้

ใชร้องรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ทางการตลาดของ

ทาง บริษทั สยามไรซ์ ทราเวล ซ่ึงก็คือ กลุ่มผูสู้งวยั

ชาวไทย 

 

ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

1) สามารถเอาความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

แบบสอบถามไปบูรณาการกับการจัดรายการน า

เท่ียวในคร้ังต่อไปได ้ 

2) โครงงานน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอีกมากมาย ซ่ึงสามารถน ามา

จดัท ารายการน าเท่ียวเพิ่มไดอี้ก 

3) สามารถน ารูปแบบทางการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน

มาใช้ส าหรับการออกแบบรายการน าเ ท่ียวได้ 

เพื่อให้มีรูปแบบทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียว

ไดห้ลากหลายประเภทเช่นเดียวกนั 
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เข้า ถึงได้จาก http://libdoc.dpu.ac.th/the 

sis/Anan ya.Pa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libdoc.dpu.ac.th/the


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

บันทึกการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

ประวติัผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวติัผู้จัดท า 

 

                      ช่ือ-นามสกุล : ณิชกมล อินทรสุวรรณ 

                      รหสันกัศึกษา : 5904400103 

                      ภาควิชา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

                      คณะ : ศิลปศาสตร์ 

                      ท่ีอยูปั่จจุบนั : 289 หมู่บา้นคู่ขวญัหรรษา 6 หมู่ 8  

                            ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน  

                            จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 



 

 

 

                 

 

                          -        :                    

                                   : 5904400103 

                              :                                     

                          :            

                                      : 289                      6      8  

                                                           

                                             74110 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



