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คํานํา 

  

  เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขา            

ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ระดับชาต ิสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑติระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา พัฒนศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและ             

การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศกึษา หลักสูตรและการนเิทศ หลักสูตรและการสอน 

และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอก ไดแก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ

ผลงานวจิัยดวย  โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด              

ในวันเสารที่  6 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3                  

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี

ผลงานวิจัย และไดรับทุนวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุนอ่ืน ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย                

สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ   

เพื่อเสรมิสรางศักยภาพในการวจิัย ตลอดจนนําผลการวจิัยไปพัฒนาการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ 

และนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

 เนื้อหาภายในเลมเอกสารฯ ประกอบดวยสรุปรายงานวิจัยของคณาจารย   บัณฑิต                 

ระดับบัณฑติศกึษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม

สาขาวชิาตาง ๆ  

 การจัดทํ า เอกสารครั้ งนี้สํ า เ ร็ จลุล วง โดยได รั บความร วมมืออย างดี ยิ่ ง จากทุกฝ าย                           

และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษา            

และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556  ทัง้นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ 

ใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา                

ในโอกาสตอไป 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัตวัิตร) 

คณบดคีณะศกึษาศาสตร 

กรกฎาคม 2556 
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สารบัญ 

เร่ือง หนา 

งานวจัิยของคณาจารยคณะศกึษาศาสตร 

การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรใีหเปน 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื 

โดย วรรณวรี  บุญคุม 

1 

การใชสุนทรยีสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศกึษา          

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

โดย วสูิตร  โพธิ์เงนิ 

8 

การพัฒนารูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสรมิความคิด

สรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา ของนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต  

คณะศกึษาศาสตร 

โดย ศวินติ  อรรถวุฒกุิล 

23 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรเพื่อสงเสรมิความสามารถในการคิด 

ข้ันสูงและจติตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดย ชมนาด  เช้ือสุวรรณทว ี

33 

การพัฒนารูปแบบการสอนอานเนนภาระงานโดยใชกลวิธอีภิปญญาสําหรับ 

ผูใหญเพื่อสงเสรมิความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

โดย วภิาดา พูลศักดิ์วรสาร 

46 

การพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกจิที่เนนจรยิธรรมธุรกจิเพื่อสงเสรมิทักษะการ

อานอยางมีวจิารณญาณและความตระหนักดานจริยธรรมทางธุรกจิสําหรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 

โดย ยุพรพรรณ  ตันตสัิตยานนท 

53 

ปฏิสัมพันธระหวางการเรยีนรวมกันแบบผสมผสานที่ใชเทคนคิการคิดแนวขางตางกันกับ

นักศึกษาที่มีระดับความคิดสรางสรรคตางกันที่สงผลตอความคิดสรางสรรคของ 

นักศึกษาคณะนเิทศศาสตร สาขาวชิาการโฆษณา 

โดย อภนิภัศ  จิตรกร 

61 
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งานวทิยานพินธของของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 

โดย ศลิปน  บุญจันทรศรี 

68 

การพัฒนาแบบฝกเสรมิทักษะการเขียนสรุปความโดยใชขอมูลทองถิ่นไทยทรงดํา  

อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

โดย เนาวรัตน  เจตด ุ

74 

การพัฒนาผลการเรยีนรูเรื่องความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมิต ิ

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชงานเปนฐาน 

โดย สราวุธ  ปงผลพูล 

82 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนวชิาภาษาไทยเรื่องการใชประโยคเพื่อ 

การสื่อสาร สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพปที่ 1 วทิยาลัยอาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 

โดย  ฉัตรชนกานต เปรมพัฒนพันธ 

91 

การพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวจิารณญาณดวยวธิีการจัดการเรยีนรู 

แบบอุปนัยของจอหนสจอตมิลล  สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

โดย เตอืนใจ  คดด ี
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา   

การพัฒนาผลการเรยีนรู เรื่อง กฎหมายอาญานารูและทักษะการคิดอยาง 

มีวจิารณญาณของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

โดย ปุณณวัช  ทัพธวัช 
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคมของนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบซักคาน 

โดย ธนภูม ิ พุมจันทร 

117 
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการตูน เพื่อเสรมิ

ทักษะและทัศนคติที่ดตีอการอานของนักศกึษาช้ันปที่ 2 คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

โดย เอกภพ  ไชยยา 
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การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อ

พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 

โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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โดย ธมน  ชัชวาลกจิกุล 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาพัฒนศกึษา 

การประเมินความตองการจําเปนในการฝกปฏิบัติงานอภิบาลของบัณฑิต  

วทิยาลัยแสงธรรม 

โดย ปนัดดา ชัยพระคุณ 

149 

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาไปสู

การปฏิบัตขิองสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

โดย วรพจน  รุงอรุณ 
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พินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน 

โดย กาญจนา คุณารักษ 
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จรยิธรรมในการบรหิารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา เขตพื้นที่การศกึษา 

โดย ชัยนนท  นลิพัฒน 
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ช่ืองานวจัิย การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรใีหเปนแหลง 

ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื  

  A Study of Developing Phetchaburi College of Agriculture and Technology as a  

    Sustainable Agro-Tourism 

ช่ือผูนําเสนอผลงานวจัิย       วรรณวีร บุญคุม   
 

ปท่ีดําเนนิการทําวจัิยแลวเสร็จ พ.ศ. 2556 
 

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 

   การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิสูการเตบิโตอยาง

มีคุณภาพและยั่งยืนในกรอบนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) นั้น ครอบคลุมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

ประเทศไทยเปนสมาชิกหนึ่งของประชาคมอาเซียนและกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558                    

เม่ือพิจารณาถงึศักยภาพดานการทองเที่ยวของประเทศไทย พบวา ไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใตที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวอยูในระดับสูง เนื่องจากมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่อุดม

สมบูรณและมีความหลากหลาย ทัง้แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาต ิแหลงทองเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร แหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซ่ึงคงไวซ่ึงอัตลักษณในแตละพื้นที่ สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาตไิดเปนอยางมาก ทําใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นได

จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวไทยในชวง                   

ป 2548-2553 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 7.51 จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนจาก 11.51 ลานคน ในป 2548 เปน 

15.84 ลานคนในป 2553 แสดงใหเห็นวา ในระยะเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมานักทองเที่ยวใหความสนใจ

เดนิทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง (กรมการทองเที่ยว, 2554: 1; สํานักงานคณะกรรมการ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2554: ฉ-ช) 

               อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและมีความสําคัญตอ

ระบบเศรษฐกจิและสังคมของประไทยเปนอยางมาก กอใหเกิดการสรางงานและการกระจายรายไดไปสู

ภูมิภาคและทองถิ่น  ดังนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ 5 ปขางหนาตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการทองเที่ยวของไทย พ.ศ. 2555-2559  จงึไดกําหนดวสิัยทัศนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับโลก สามารถสรางรายไดและ

กระจายรายไดโดยคํานงึถงึความเปนธรรม สมดุลและยั่งยืน โดยกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตรคือ    

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว 2) การพัฒนาและฟนฟูแหลง

ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน 3) การพัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว 4) การสราง

ความเช่ือม่ันและสงเสริมการทองเที่ยวและ และ 5) การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ             



 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556  หนา 3 

 

ภาคประชาชน และองคการปกครองสวนทองถิ่นในการบรหิารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว (กระทรวง

การทองเที่ยวและกฬีา, 2554: 1-2, 25-26)       

               การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีกิจกรรมการเกษตรหรือ

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได หากมีการจัดระบบการ

ใหบริการไวรองรับนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน การทองเที่ยวเชิงเกษตรนับเปนการทองเที่ยวที่มีความ

เหมาะสมสอดคลองกับบรบิทของสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบทซ่ึงมีความผูกพันกับการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมาอยางยาวนาน การพัฒนาสงเสริมใหพื้นที่เกษตรไดจัดกิจกรรมตางๆ ดานการทองเที่ยว

เพื่อใหผูมาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ เพลิดเพลิน ไดรับความรู และนํามาซ่ึงรายได จึงนับเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งที่ควรมีการพิจารณาดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวได เปน

สงเสรมิการบูรณาการองคความรู การพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิไปพรอม ๆ กันอยางยั่งยืน ซ่ึงสิ่งเหลานี้

จะเกดิข้ึนไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งพื้นที่ทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร

ภาครัฐและเอกชน รวมถงึประชาชน โดยการยดึหลักการอนุรักษและจัดการที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  (มนสชิา อินทจักร, 2552: 5-6; บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2548: 222-223) ไดแก 

การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม กระบวนการศึกษาหาความรู การสงเสริมการตลาด 

การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการสรางจติสํานกึแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  

               จังหวัดเพชรบุรนีับเปนพื้นที่สําคัญอีกพื้นที่หนึ่งของกลุมภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด ไดแก 

ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 

2554: 5, 8) เพชรบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ มีเนื้อที่

ประมาณ 3.89 ลานไร ประชากรสวนใหญ (รอยละ 66.20) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการถือครอง

พื้นที่เปนที่ดินทําการเกษตรรอยละ 29.70 ของพื้นที่ทั้งหมด เพชรบุรียังมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้ง

ทางดานประวัติศาสตรและทางธรรมชาติที่สําคัญซ่ึงเปนที่รูจักอยางแพรหลายของนักทองเที่ยว อาท ิ

พระรามราชนเิวศน อุทยานประวัตศิาสตรพระนครคีร ีชายหาดเจาสําราญ หาดชะอํา ชายหาดหัวหิน และ

ถ้ําเขาหลวง มีทรัพยากรปาไมหลายแหง เชน ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน และ                    

วนอุทยานชะอํา เปนตน (petchaburi.go.th, 2555; thaitambon.com, 2555) นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียัง

เปนที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซ่ึงตั้งอยูที่หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา             

มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูหางจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต

ประมาณ 64 กโิลเมตร หางจากกรุงเทพฯ 190 กิโลเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีนับเปน

สถานศกึษาที่มีความสําคัญอยางมากแหงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุร ีเนื่องจากไดจัดการเรียนการสอนใหกับ

เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรแีละพื้นที่ใกลเคียงในระดับอนุปริญญา มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรทางดาน

การเกษตรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญาและวสิัยทัศนของวทิยาลัยคอื ภูมิรู ภูมิธรรม นอมนําปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ดําเนินการ  4,620 ไร (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี, 2555: 1-2)                  

ซ่ึงประกอบไปดวยพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร เชน สับปะรด ผักปลอดสารพิษ ฟารมโคนม อางเก็บน้ํา              

สวนกลวยไม และแวดลอมดวยพื้นที่ธรรมชาติ และภูเขา ซ่ึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญของจังหวัด โดยสามารถบูรณาการใหเปนทั้งสถานศึกษาของเยาวชน แหลง

เรยีนรูของชุมชน แหลงทองเที่ยวซ่ึงสามารถสรางรายได พัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกจิใหกับชุมชน

ไดอยางยั่งยนื 

               ดังนัน้ เพื่อใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว  

เชิงเกษตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร                     

การพัฒนาการทองเที่ยวของไทย พ.ศ. 2555-2559 ดังกลาวขางตน และเพื่อการสงเสรมิการสรางรายได

ทางดานการทองเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงมีความจําเปนในการศึกษา

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปนการนอมนําแนวพระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชอยางเหมาะสมและกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ดังกลาว ใหครอบคลุมถึงเรื่อง               

การจัดการดานองคกรหรอืบุคลากร ดานสิ่งแวดลอม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการ

บริการ โดยการอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรของวิทยาลัย ประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชน              

จงึสมควรทําการศกึษาศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยแหงนี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน

ตอไป  
 

วัตถุประสงคการศกึษา 

             2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื  

             2.2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตรอยางยั่งยนื  
 

วธิกีารศกึษา  

              การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษารายกรณี (case study)  เนื่องจากการวิจัยประเภทนี้เหมาะ

สําหรับการศกึษาเชิงลึกกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ( ฺBryman, 1988; Denscombe, 2003; Cohen, Manion 

and Morrison, 2000; Rubin and Babbie, 2000; Brewerton and Millward, 2001; Holiday, 2000; 

ฉววีรรณ  บุญคุม, 2549: 75-76) เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชเทคนคิการเก็บรวมรวมขอมูลหลายวธิดีวยการ

สอบถามและสนทนากลุม ซ่ึงจะชวยใหงานวจิัยมีความนาเช่ือถือมากข้ึน (Sarantakos, 1989) ประชากรใน

การศกึษาคอื  ผูบรหิารและอาจารยของวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จํานวน 44 คน นักศึกษา

ของวิทยาลัย จํานวน 365 คน (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี, 2555: 3) กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางทั้งสองกลุมนี้ดวยวิธีการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกนที่ระดับ



 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556  หนา 5 

 

ความเช่ือม่ัน 95% (Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 และ 200 คน ตามลําดับ เลือก

ตัวอยางดวยวธิกีารสุมอยางงาย ในการศึกษายังไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชม

งาน “ดื่มนม ชมวัว ทัวรเกษตร” ที่จัดข้ึนเปนครั้งแรกในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในเดือน

กันยายน 2555 จํานวน 32 คน เลือกตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ ในข้ันตอนสุดทายของ

การศกึษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมจากผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน

และตัวแทนจากชุมชน จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามศักยภาพและแนวทางการพัฒนา

แหลงทองเที่ยว รวม 3 ฉบับ และประเด็นในการสนทนากลุม การสรางและพัฒนาเครื่องมือไดตรวจสอบ

ความตรง (validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ และนําแบบสอบถามนักศึกษาไปทดลองใชเพื่อหาคาความเที่ยง 

(reliability) กอนนําไปใชจรงิ การวเิคราะหขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหาเปนราย

ประเด็น 
 

สรุปผลการวจัิย  

               ผลจากการศกึษา พบวา ศักยภาพในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก               

3 ดานไดแก  ดานพื้นที่ ดานการจัดการ และดานกิจกรรม ตามลําดับ สวนดานองคกรมีศักยภาพอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีปญหาและอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

อยางยั่งยืนคือ การขาดแคลนแหลงน้ําใช  บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิง

เกษตรอยางยั่งยนื และขาดความพรอมในการจัดการการทองเที่ยว สําหรับแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย

ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืนคือ การจัดหาแหลงน้ําอยางเพียงพอ การสรางความรูความ

เขาใจใหกับบุคลากรของวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแก

นักทองเที่ยว  
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

            1. ขอเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 

 1.1 ควรมีการวจิัยตอยอดจากการศึกษาในครั้งนี้ เชน การศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยว 

เชิงเกษตรอยางยั่งยืน การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กลยุทธทาง

การตลาด การพัฒนาผลติภัณฑของวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ีรวมถงึการสรางแบรนดของสนิคา  

 1.2 ควรมีการศึกษาเพื่อเช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยเีพชรบุร ีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียง 

 1.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแหงอ่ืนๆ ใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร 



 

เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ ป พ.ศ. 2556  หนา 6 

 

            2. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 2.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีควรเรงสรางความรูความเขาใจแกบุคลากร และ

นักศกึษาเพื่อใหเกดิความเขาใจที่ถูกตอง และเห็นถงึประโยชนโดยรวมของการพัฒนาวทิยาลัยใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื  

               2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อให

ประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมาก

ยิ่งข้ึน 

 2.3 ควรเตรียมความพรอมในเรื่องบุคลกากที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว                 

เชิงเกษตรที่หลากหลาย และการเตรยีมความพรอมในการบรหิารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยสนับสนุนให

บุคลากรของวทิยาลัย และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่กอใหเกิดความ

ยั่งยนื 
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