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คํานํา
เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ ร ะดับชาติ ส าขาการศึก ษาและสาขา
ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ
ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ไดแ ก สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา
จิต วิทยาชุมชน จิต วิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีก ารศึก ษา พัฒนศึก ษา การศึก ษาตลอดชีวิต และ
การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ หลักสูตรและการสอน
และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอก ได แ ก คณะครุศ าสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ กาญจนบุ รี มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยดวย โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด
ในวั น เสาร ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห อ งประชุ ม หลวงพ อ วั ด ไร ขิ ง อุ ป ถั ม ภ ชั้ น 5 อาคารศึ ก ษา 3
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี
ผลงานวิจัย และได รับทุน วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุน อื่น ๆ ทั้ง จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย บัณ ฑิต ระดับบัณฑิต ศึก ษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย
สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และนําไปใชประโยชนอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื้ อ หาภายในเล ม เอกสารฯ ประกอบด ว ยสรุ ป รายงานวิ จั ย ของคณาจารย บั ณ ฑิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม
สาขาวิชาตาง ๆ
การจั ด ทํ า เอกสารครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว ง โดยได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากทุ ก ฝ า ย
และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติ สาขาการศึกษา
และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ
ใชเปน แนวทางในการสง เสริมและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึก ษา
ในโอกาสตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร)
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ABSTRACT
The objectives of this research were to: 1) study the potential of developing Phetchaburi
College of Agriculture and Technology as a sustainable agro-tourism centre; and 2) investigate the
recommended solutions to the development of Phetchaburi College of Agriculture and Technology as a
sustainable agro-tourism centre. The samples of the study consisted of: 1) forty members of the
college administrators and teaching staff; 2) two hundred students; 3) thirty-two tourists, 4) nine
other members of the community: public officials, a community leader, and an academic
representative. The research methods utilized were three questionnaires regarding the potential of
sustainable agro-tourism and the recommended solutions, and a focus group discussion schedule.
The questionnaires were used to collect data from the administrators and teaching staff, students, and
the tourists. The other members of the community participated in the focus group discussion.
The collected data was analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, and content analysis.
The findings of the study were as follows:
1. The overall potential of developing Phetchaburi College of Agriculture and
Technology as an agro-tourism centre was found to be at a high level. The aspects of area,
management and activity were at a high level whereas the organization aspect was at a moderate
level. The overall problems and obstacles to developing the college as a sustainable agro-tourism
centre were: lack of sufficient water and consumption systems; lack of knowledge and understanding
of sustainable agro-tourism, and lack of readiness of college members to facilitate the development.
2. The recommendations for developing Phetchaburi College of Agriculture and
Technology as a sustainable agro-tourism centre were: establishing sufficient water and consumption
systems; development of knowledge and understanding of sustainable agro-tourism for members of
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staff students, people in the community and the tourist; and the attractive development of the college
grounds.
Key words: sustainable agro-tourism/ potential of tourism/ Phetchaburi College of Agriculture and
Technology
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืนในกรอบนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหงชาติฉ บับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นั้น ครอบคลุมถึง การพัฒนาอุต สาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
ประเทศไทยเปน สมาชิก หนึ่ ง ของประชาคมอาเซี ยนและกํา ลัง กา วเขา สูประชาคมอาเซียนในป 2558
เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพดานการทองเที่ยวของประเทศไทย พบวา ไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวอยูในระดับสูง เนื่องจากมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่อุดม
สมบูรณและมีความหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งคงไวซึ่งอัตลักษณในแตละพื้นที่ สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติไดเปนอยางมาก ทําใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นได
จากจํานวนนัก ทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวไทยในชวง
ป 2548-2553 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.51 จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 11.51 ลานคน ในป 2548 เปน
15.84 ลานคนในป 2553 แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมานักทองเที่ยวใหความสนใจ
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง (กรมการทองเที่ยว, 2554: 1; สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: ฉ-ช)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประไทยเปนอยางมาก กอใหเกิดการสรางงานและการกระจายรายไดไปสู
ภูมิภาคและทองถิ่น ดังนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 5 ปขางหนาตามแผนยุทธศาสตรก าร
พัฒนาการทองเที่ยวของไทย พ.ศ. 2555-2559 จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ มีขีด ความสามารถในการแขงขัน ดานการทองเที่ยวในระดับโลก สามารถสรางรายไดและ
กระจายรายไดโดยคํานึงถึงความเปนธรรม สมดุลและยั่งยืน โดยกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตรคือ
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว 2) การพัฒนาและฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน 3) การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว 4) การสราง
ความเชื่อมั่น และสง เสริมการทองเที่ยวและ และ 5) การสง เสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ
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ภาคประชาชน และองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, 2554: 1-2, 25-26)
การทอ งเที่ย วเชิง เกษตร เป น การท องเที่ ยวอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี กิ จ กรรมการเกษตรหรื อ
ทรัพ ยากรการท องเที่ยวที่จ ะสามารถดึง ดูด ความสนใจของนัก ท องเที่ย วได หากมีก ารจัด ระบบการ
ใหบริการไวร องรับนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน การทองเที่ยวเชิง เกษตรนับเปนการทองเที่ยวที่มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบทซึ่งมีความผูกพันกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมาอยางยาวนาน การพัฒนาสงเสริมใหพื้นที่เกษตรไดจัดกิจกรรมตางๆ ดานการทองเที่ยว
เพื่อใหผูมาเยี่ยมชมเกิด ความประทับใจ เพลิด เพลิ น ไดรับความรู และนํามาซึ่ง รายได จึ ง นับเปน อี ก
ทางเลือกหนึ่ง ที่ควรมีการพิจ ารณาดําเนิน การในพื้น ที่ที่ส ามารถพัฒนาใหเปน แหลง ทองเที่ยวได เปน
สงเสริมการบูรณาการองคความรู การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปพรอม ๆ กันอยางยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเกิดขึ้นไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งพื้นที่ทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน โดยการยึดหลักการอนุรักษและจัดการที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (มนสิชา อินทจักร, 2552: 5-6; บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2548: 222-223) ไดแก
การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม กระบวนการศึกษาหาความรู การสงเสริมการตลาด
การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการสรางจิตสํานึกแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรีนับเปนพื้นที่สําคัญอีกพื้นที่หนึ่งของกลุมภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด ไดแก
ราชบุ รี สุ พ รรณบุ รี นครปฐม กาญจนบุ รี เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ,
2554: 5, 8) เพชรบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ มีเนื้อที่
ประมาณ 3.89 ลานไร ประชากรสวนใหญ (รอยละ 66.20) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการถือครอง
พื้น ที่เปน ที่ดิน ทําการเกษตรรอยละ 29.70 ของพื้นที่ทั้งหมด เพชรบุรียัง มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้ง
ทางดานประวัติศ าสตรแ ละทางธรรมชาติ ที่สําคัญ ซึ่ง เปน ที่รูจัก อยางแพรหลายของนัก ทองเที่ยว อาทิ
พระรามราชนิเวศน อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี ชายหาดเจาสําราญ หาดชะอํา ชายหาดหัวหิน และ
ถ้ําเขาหลวง มีทรั พยากรปา ไม ห ลายแหง เช น ปาสงวนแห ง ชาติ อุท ยานแห ง ชาติ แ กง กระจาน และ
วนอุทยานชะอํา เปนตน (petchaburi.go.th, 2555; thaitambon.com, 2555) นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียัง
เปน ที่ตั้ง ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซึ่ง ตั้ง อยูที่ห มู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
มีอาณาเขตติด ตอกั บอํา เภอหัวหิ น จั ง หวั ด ประจวบคีรีขั น ธ อยูห างจากตั วจัง หวัด เพชรบุรี มาทางใต
ประมาณ 64 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ 190 กิโลเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีนับเปน
สถานศึกษาที่มีความสําคัญอยางมากแหงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไดจัดการเรียนการสอนใหกับ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกลเคียงในระดับอนุปริญญา มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรทางดาน
การเกษตรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของวิทยาลัยคือ ภูมิรู ภูมิธรรม นอมนําปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ดําเนินการ 4,620 ไร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี , 2555: 1-2)
ซึ่ง ประกอบไปดวยพื้นที่เพาะปลูก พืชเกษตร เชน สั บปะรด ผัก ปลอดสารพิษ ฟารมโคนม อางเก็บน้ํา
สวนกลวยไม และแวดลอมดวยพื้นที่ธรรมชาติ และภูเขา ซึ่งมีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญของจังหวัด โดยสามารถบูรณาการใหเปนทั้งสถานศึกษาของเยาวชน แหลง
เรียนรูของชุมชน แหลงทองเที่ยวซึ่งสามารถสรางรายได พัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน
ไดอยางยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิ ง เกษตรที่ มี คุณ ภาพและได มาตรฐาน เพื่ อ ให ส อดคล องกั บแผนพัฒ นาประเทศ แผนยุท ธศาสตร
การพัฒนาการทองเที่ยวของไทย พ.ศ. 2555-2559 ดังกลาวขางตน และเพื่อการสงเสริมการสรางรายได
ทางดานการทองเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนในการศึกษา
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปนการนอมนําแนวพระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุก ตใชอยางเหมาะสมและกอใหเกิด การพัฒนาอยางยั่ง ยืนในพื้น ที่ดัง กลาว ใหครอบคลุมถึง เรื่อง
การจัดการดานองคกรหรือบุคลากร ดานสิ่งแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการ
บริก าร โดยการอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรของวิทยาลัย ประชาชน องคกรภาครัฐ และเอกชน
จึงสมควรทําการศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยแหงนี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน
ตอไป
วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 เพื่อ ศึก ษาศัก ยภาพในการพั ฒ นาวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุ รีใ หเ ปน แหล ง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน
2.2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรอยางยั่งยืน
วิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้เปน การศึก ษารายกรณี (case study) เนื่องจากการวิจัยประเภทนี้เหมาะ
สําหรับการศึกษาเชิงลึกกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ (ฺBryman, 1988; Denscombe, 2003; Cohen, Manion
and Morrison, 2000; Rubin and Babbie, 2000; Brewerton and Millward, 2001; Holiday, 2000;
ฉวีวรรณ บุญคุม, 2549: 75-76) เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการเก็บรวมรวมขอมูลหลายวิธีดวยการ
สอบถามและสนทนากลุม ซึ่งจะชวยใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือมากขึ้น (Sarantakos, 1989) ประชากรใน
การศึกษาคือ ผูบริหารและอาจารยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จํานวน 44 คน นักศึกษา
ของวิทยาลัย จํานวน 365 คน (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี , 2555: 3) กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมนี้ดวยวิธีก ารเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีแ ละมอรแกนที่ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 และ 200 คน ตามลําดับ เลือก
ตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย ในการศึกษายังไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชม
งาน “ดื่มนม ชมวัว ทัวรเกษตร” ที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในเดือน
กัน ยายน 2555 จํานวน 32 คน เลือกตัวอยางดว ยวิธีก ารเลือกแบบบัง เอิ ญ ในขั้ น ตอนสุด ทายของ
การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมจากผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน
และตัวแทนจากชุมชน จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว รวม 3 ฉบับ และประเด็นในการสนทนากลุม การสรางและพัฒนาเครื่องมือไดตรวจสอบ
ความตรง (validity) โดยผูทรงคุณ วุฒิ และนําแบบสอบถามนัก ศึกษาไปทดลองใชเพื่อหาคาความเที่ยง
(reliability) กอนนําไปใชจริง การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหาเป นราย
ประเด็น
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษา พบวา ศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีใหเปน
แหลง ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนอยูในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
3 ดานไดแก ดานพื้นที่ ดานการจัดการ และดานกิจกรรม ตามลําดับ สวนดานองคกรมีศักยภาพอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีปญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
อยางยั่ง ยืนคือ การขาดแคลนแหลงน้ําใช บุคลากรยัง ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิง
เกษตรอยางยั่งยืน และขาดความพรอมในการจัดการการทองเที่ยว สําหรับแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนคือ การจัดหาแหลงน้ําอยางเพียงพอ การสรางความรูความ
เขาใจใหกับบุคลากรของวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธวิทยาลัยใหเ ปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยว
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1.1 ควรมีการวิจัยตอยอดจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน การศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยว
เชิง เกษตรอยางยั่ง ยืน การศึ ก ษารู ปแบบการประชาสั มพัน ธแ หล ง ท องเที่ย วเชิง เกษตร กลยุ ท ธ ทาง
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงการสรางแบรนดของสินคา
1.2 ควรมีก ารศึก ษาเพื่อเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียง
1.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแหงอื่นๆ ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
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2. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
2.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีควรเรงสรางความรูความเขาใจแกบุคลากร และ
นักศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และเห็นถึงประโยชนโดยรวมของการพัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน
2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อให
ประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึก ษาและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมาก
ยิ่งขึ้น
2.3 ควรเตรี ย มความพรอ มในเรื่อ งบุค ลกากที่ รับ ผิ ด ชอบ การจั ด กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตรที่หลากหลาย และการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยสนับสนุนให
บุคลากรของวิทยาลัย และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่กอใหเกิดความ
ยั่งยืน
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