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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัด
จันทบุรี 2. ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี 3. นาเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี และ 4. นาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปัถ วี
จังหวัดจันทบุรี การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 2 กลุ่ม 1. หน่วยงานภาครัฐและ 2. คนใน
ชุมชน รวม 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างแบบประเมิน
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการประชุมกลุ่มย่อย จากนั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนท่องเที่ยวบ้านปัถวีพบว่า ชุมชนปัถวีมี5
องค์ประกอบ 1) สิ่งดึงดูดใจชุมชนปัถวีมีสิ่งดึงดูดใจคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ถึ งสถานที่ ไ ด้ ร วดเร็ ว ปลอดภั ย และสะดวกสบาย 3) การบริ ก ารที่ พั ก ภายในชุ ม ชนยั งไม่ มี
4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 1. ชมสวนอินทรีย์ชุมชนปัถวี 2. ชมการแปรรูปผลผลิต 3. ชิมทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 4. ชื้อ
ของที่ระลึก 5) สิ่งอานวยความสะดวก ชุมชนปัถวี มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ 2. ผลการประเมินศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี มีค่าเฉลี่ย ที่ 66.45 อยู่ในระดับดี 3. เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี โดยมีทั้งหมด 6 แผน คือ 1) การบริหารด้านจัดการการท่องเที่ยว 2) ด้านการตลาด
3) ด้านกิจกรรม 4) ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 5) ด้านกายภาพและ 6) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ ว
4. เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปัถวี ทั้งในและนอกฤดูการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์
เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี
Abstract:
The purposes of this research were as follows: 1) to study the components of agro-tourism
of Patthawi community,2) to assess the potential of agro-tourism, 3) to propose guidelines for
developing the potential of agro-tourism of Chanthaburi province, and 4) to propose the travel
route of Patthawi community, Chanthaburi province. The qualitative research was conducted in
this research. The 30 key informants recruited by purposive sampling consisted of government
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agencies and local community members. The research instruments included structured interview
form, Agritourism Standards Assessment Form and focus group discussion. The findings showed
that 1. the components of agro-tourism of Patthawi community consisted of 5 components as
follows; 1) Attraction: organic agrotourism was the tourism attraction of Patthawi community. 2)
Accessibility, tourists can access to tourism destinations fast, safe and comfortably. 3)
Accommodation, accommodation service was not available in the community. 4) Tourism activities;
visiting organic garden, visiting the product processing in the community, tasting rare local durian
species, buying souvenirs and 5) Facilities, Patthawi community had full facilities. 2. The result of
potential assessment of Agro-tourism Management of Pattavee Community, Chanthaburi Province
was indicated at a good level with an average of 66.45. 3. The total of 6 community-based tourism
management plans were proposed including tourism management, marketing, activities, souvenirs,
physical aspects and facilities. 4. The travel routes for tourism in Pattavee community during peak
and off season of tourism offered diversity and uniqueness to impress tourists.
Keywords: Potential development, Agro-tourism, Patthawi community
บทนา
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม พร้อมทั้ง มีภูมิปัญญาด้านการเกษตร และมีชื่อเสียงทางด้าน
ผลไม้ ข้าว ประมง และการปศุสัตว์ที่เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจ และสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
เกี่ยวกับวิถีการเกษตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเกษตรอย่างใกล้ชิด และยังเพิ่มการกระจายรายได้สู่ ชุมชน การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชัดเจนนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดตัวชี้วัด และระดับมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับ ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานยั่งยืน รวมทั้งกาหนดรูปแบบในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Department of Tourism, 2010)
สาหรับทางภาคตะวันออก ชุมชนปัถวี ตาบลปัถวี อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และจากการสารวจและพูดคุยกับชาวชุมชน พบว่า ในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี ได้ดาเนินการจัดการการท่องเที่ยวเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในช่วงที่เกิด
ภาวะราคาผลไม้ตกต่า โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการนาผู้บริโภค(นักท่องเที่ยว) เข้ามาหาสินค้าและบริการ
(ผลไม้ สวนผลไม้ ฯลฯ) แต่ในปัจจุบันเมื่อชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันชุมชนที่
ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนการรับนักท่องเที่ยว การคานวณต้นทุนในการบริหารจัดการ จึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันชุมชนเกิดปัญหาในการขาดบุคลากรในการบริหารจัดการ ขาดองค์ความรู้ในการวางแผนรับมือกับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงขาดทักษะการสื่อสารและทาความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว หากเรียกภาพรวมคือประสบปัญหา
ขาดการบริหารจัดการที่ดี (Pongsak, 2020, October 01)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน ให้มีอาชีพเสริม มีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สร้าง
มูลค่าให้กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
4. เพื่อนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
1. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเกษตร ทาให้
เกิดความเพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติในชนบท ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาว
ชนบท ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องเกษตรกรรม โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนของ
กระบวนการผลิต การจาหน่ายสินค้า และบริการทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตร การมี
ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรมก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและเกษตรกรรม
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (2000) อธิบายถึงการจั ดประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่า มีการพิจารณาจากสภาพของแหล่งท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยวสามารถ จัดประเภทได้
ดังนี้
1.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถูกพัฒนาขึ้นใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหลัก นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
1.2 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เกษตรและแหล่งเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยสมบูรณ์ มีการผลิตผลิตผลทางการเกษตรและมีกระบวนการขายเต็มรูปแบบ
1.3. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ตามบริเวณต่างๆ มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะถูกพัฒนาให้เป็นโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ทีเ่ ป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเดียวกัน
1.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเฉพาะ เป็นเขตพื้นที่ทางการเกษตรที่มีลักษณะเด่นและสามารถดึงดูดให้
คนมาท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเฉพาะ
ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี และวัตถุประสงค์ข้อที่3. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาศัก ยภาพการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ปัถวี จังหวัดจันทบุรีต่อไป
2. แนวคิดการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับ การ
พักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและวัฒนธรรมของ ชุมชน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การเกษตรและ
ได้รับความบันเทิงในรู ปปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้ อหาผลผลิตผลทางการเกษตรและผลิ ตภัณฑ์ชุมชนกลับสู่
ภูมิลาเนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การกาหนด แนวทางการพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบริการและความปลอดภัย เพื่อการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2. ศักยภาพการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4. ศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยคานึงถึงการสร้างจิตสานึกและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Department of Tourism, 2010)
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ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้นามากาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อ
ประเมินศักยภาพการท่ องเที่ยวเชิ งเกษตรชุ มชนปั ถวี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ทราบถึ งศั กยภาพของแหล่ งท่ องเที่ ยว
และสามารถตอบวั ตถุ ประสงค์ ที่ 3. เพื่ อน าเสนอแนวทางการพั ฒนาศั กยภาพการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรชุ มชนปั ถวี
จังหวัดจันทบุรีได้
3. แนวคิดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (Dickman, 2000) กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวว่า แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จาเป็นต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
หลักหรือองค์ประกอบ 5A คือ สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอานวยความ
สะดวก (Amenity) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (Activity) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งแยกเป็นสถานที่สาคัญทางศาสนา
หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่างๆ หรือสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่ง
ดัง และโดยทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่า 1 อย่าง
3.2 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ความสะดวกสบายทาให้นักท่องเที่ยว หรือคนเดิน
ทางเข้ า ไปถึ งสถานที่ ไ ด้ รวดเร็ ว ปลอดภั ย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ร ะบบขนส่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย เส้นทาง ยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนและสิ่งของไป
ยังจุดหมายปลายทาง
3.3 สิ่งอานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ต่อนักท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคน้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ห้องสุขาและสิ่งอานวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวมี
ความจาเป็นต้องใช้ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สานักงาน ไปรษณีย์ การบริการในกรณีฉุกเฉิน
3.4 ที่ พั ก (Accommodation) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควรมี จ านวนที่ พั ก ที่ เ พี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง มี ค ว าม
หลากหลายด้านราคา และการบริการที่เหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก
3.5 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทาในช่วงเวลาที่พานักและท่อง เที่ยว
ณ สถานที่นั้น เพื่อทาให้การท่องเที่ยว และช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น และกิจกรรมต่างๆ
ควรมีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี และวัตถุประสงค์ข้อที่3. เพื่อนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งให้ทราบถึงองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนปัถวี เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนปัถวี ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อไป
4. แนวคิดด้านการจัดเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยว หลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสาน มีดังนี้
(Boonkham, 2014)
4.1 การกาหนดเส้นทาง สารวจ และสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ร่วมกับแนวโน้มที่
ควรจะเป็ น ในการจั ด เส้ น ทาง เริ่ ม ต้ น จากการพิ จ ารณาต าแหน่ งของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า งๆ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ
4.2 การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ทาให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ เกิดความ
เพลิดเพลินตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับไปเส้นทางเดิม
4.3 การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่าง การกาหนดเส้นทางอาจทาขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลายระบบก็
ได้ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี เ วลาต่ า งกั น ความแตกต่ า งกั น อั น เนื่ อ งมาจากความสนใจของ
นักท่องเที่ยว หรืออาจเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจหลายด้านอยู่ร่วมกัน
4.4 การจัดประเภทพาหนะตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ แต่ละเส้นทางอาจใช้พาหนะในการ
เดินทางต่างกัน ทาให้เกิดความน่าสนใจแตกต่างกัน ตามสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และลักษณะเฉพาะ
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4.5 ความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวภายนอกเมือง เส้นทางท่องเที่ยวไม่ควรจากัดอยู่เพียงภายใน
เมืองเท่านั้น แต่ควรต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวภายนอกเมืองในแหล่งธรรมชาติด้วย
ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ใช้ ในการทาจัดเส้นทางการท่ องเที่ยวของชุมชนปัถวี ซึ่งสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรีได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี เป็น
การศึกษาถึงบริบทพื้นที่ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาให้ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแบบประเมินมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร พร้อมทั้งนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จันทบุรี

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี
จังหวัดจันทบุรี

นาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
1. ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนคนในพื้นที่ที่มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประชากรทุกคนสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์
คือองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร่วมกันจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
1.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการศึ ก ษาจากการลงส ารวจพื้ น ที่ ผู้ วิ จั ย สามารถแบ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ใน
การศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1.1 หน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพราะมีจานวนน้อยรายและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนปัถวี จังหวัด
จันทบุรีโดยตรง ซึ่งมีจานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. เทศบาลตาบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี 2 คน 2. สานักงานพัฒนา
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ชุมชนอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2 คน และ 3. สานักงานเกษตรอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 คน รวม
ทั้งหมด 5 คน
1.1.2 ตัวแทนชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรปัถวี จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้กาหนดการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะมีจานวนน้อยรายและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนปั ถ วี จั งหวั ด จั น ทบุ รี โดยตรงน าโดยประธานกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วและสมาชิ ก กลุ่ ม
การท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชนปัถวี ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน อบต. ฯลฯ รวมทั้งหมด 25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสารวจเชิงพื้นที่ (Area Frame Survey) สารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปัถวี ในประเด็น ข้อมูล
ทั่วไปของพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อดาเนินงานวิจัยต่อไป ซึ่งแบบสารวจประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลพื้นฐาน และ 2. ข้อมูล
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview)
2.2.1ตัวแทนชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี โดยทาการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุ ม ชนปั ถ วี ซึ่ งแบบสั ม ภาษณ์ป ระกอบไปด้ว ย 4 ตอน ดั งต่ อ ไปนี้ 1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ แหล่งท่ อ งเที่ยว
2. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี และ 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.2.2หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ 1. เทศบาลต าบลปั ถ วี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3. สานักงานเกษตรอาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทาการ
สัมภาษณ์ในประเด็น เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี
เพื่อหาแนวทางหรือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรีต่อไป
2.3 แบบประเมิ น มาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร คู่ มื อ การประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จันทบุรี จะทาให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุ ม ชนปั ถ วี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ทราบถึ ง ศั ก ยภาพของตนเอง เกี่ ย วกั บ การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2. ศักยภาพการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4. ศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวีโดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 2
กลุ่มข้างต้น เพื่อทราบศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนและนาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ชุมชนต่อไป
2.4 การประชุ ม กลุ่มย่ อ ย (Focus Group) การประชุ ม กลุ่มย่ อ ยผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สาคั ญทั้ ง 2 กลุ่ ม ใน
ประเด็นการถอดบทเรียน การประเมินศักยภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จันทบุรี และแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี ที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพและข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อเท็จจริง
มากที่สุด จึงมีขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเพื่อดาเนินงานวิจัย ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
3.2 ประสานงานกับชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเข้าพบ
และทาการแนะนาตนเองและคณะผู้วิจัยในการดาเนินงานต่างๆ
3.3 เตรียมเอกสารแนะนาคณะผู้วิจัย แนะนาโครงการ และแนะนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้
กลุ่มตัวอย่างได้รู้จัก รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือวิจัย อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพ วีดีโอ
บันทึกภาพ ภาพถ่าย ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและเป็นการสร้างสีสันในเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.4 ดาเนินการเตรียมแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และดาเนินการเข้าสัมภาษณ์ตามวั น
เวลาและสถานที่นัดหมายไว้
3.5 ดาเนินการนัดหมายเข้าประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
3.6 ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
3.7 เตรียมการประชุมกลุ่มย่อย โดยการจัดทาหนังสือขออนุญาตเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
กลุ่มย่อยให้กลุ่มตัวอย่าง
3.8 ดาเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) พร้อมทั้งมีการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.9 นาข้อมูลที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุ ม ชนปั ถ วี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
ทาการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลบริบทพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี จากการสารวจและ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จั งหวัดจันทบุรี จากการสัมภาษณ์
และการประเมินศักยภาพ และข้อมูลแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี จาก
การประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทางการวิจัยตามเครื่องมือต่างๆนั้น จะทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลจากหนังสือ ตารา เอกสาร
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทาการคานวณค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินมาตรฐานคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุ รี โดยมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
4.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสารวจ การสัมภาษณ์ การประเมิน การประชุมกลุ่มย่อย การอัดวีดีโอ
การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพ
4.2 นาข้อมูลจากการสารวจ การสัมภาษณ์ การประเมิน การประชุมกลุ่มย่อย เทปบทสนทนา เนื้อความ
จากเอกสาร ภาพถ่าย ฯลฯ ที่รวบรวมได้มาที่เรียบเรียงเป็น ร้อยแก้ว และดาเนินการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4.3 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดูความถูกต้องของเนื้อหา หากข้อมูลใดสามารถจัดรวมเข้ากลุ่มเดียวกันได้
สามารถรวบเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อง่ายต่อการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
4.4 ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่ผ่านมา
4.4.1 ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล
จากหนังสือ ตารา เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 แปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนาค่าคะแนนรวมที่
คานวณได้จากผลการประเมิน มาแปลความตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
4.4.1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวม ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป
4.4.1.2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 71-80 คะแนน
4.4.1.3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 61-70 คะแนน
4.4.1.4 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ต่ากว่า 61 คะแนนลงมา
4.5 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาให้ครบทุกวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4.6 นาเสนอผลการวิจัยและถ่ายทอดข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตัวอย่าง และอื่นๆต่อไป
ผลการศึกษา
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ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ด้งนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 องค์ ป ระกอบของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรชุ ม ชนปั ถ วี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี พบว่ า
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี มี 5 องค์ประกอบ (5A) ดังนี้คือ
1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ชุมชนปัถวี มีสิ่งดึงดูดใจ คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ โดยชาวบ้านที่นี่
รวมตัวกันทาสวนเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีเลย เรียกว่าทุกขั้นตอนพึ่งพาธรรมชาติหมด ตั้งแต่ยาพ่นไล่แมลงที่
ทาจากตะไคร้ ใช้ผึ้งชันโรงมาช่วยผสมเกสร ไม่ใช้สารเคมีมาเร่งดอกเร่งผลแต่อย่างใด
2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเดินทางมายังชุมชนเส้นทางหลักเข้าสู่ตาบล คือ ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ห่างจากที่ว่าการอาเภอ 8 กม. และมีเส้นทางคมนาคมในตาบลเป็นถนนลาดยาง 8 สาย ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย ถนนหินคลุก 32 สาย ถนนเดินลูกรัง 46 สาย / และมีเส้นทางคมนาคมในตาบล ดังนี้
ถนนลาดยาง 11 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 สาย - ถนนดิน 12 สาย - ถนนลูกรัง 71 สาย โดยสามารถ
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ รถจักยานยนต์ รถจักยาน ฯลฯ
3) ที่พัก (Accommodation) ภายในชุมชนปัถวียังไม่มีบริการที่พักหรือโฮมสเตย์แก่นักท่องเที่ยว แต่มีที่
พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงชุมชน เช่น ทุ่งเพลโฮมสเตย์ เป็นการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์
มีกิจกรรม ที่พัก อาหาร เครื่องดื่มที่สัมผัสถึงเอกลักษณ์ชุมชนทุ่งเพล
4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)
1. ชมสวนอินทรีย์ชุมชนปัถวี มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวลงพื้นที่จริงเพื่อทาเกษตรอินทรีย์ มีบริการนั่งรถ
ซาเล้งชมสวนอย่างใกล้ชิด และเก็บผลไม้สดๆจากต้น (ช่วงเมษายน-มิถุนายน) ทั้ง สวนเงาะ มังคุด สวนลองกอง และ
ทุเรียน อัตราค่าบริการคนละ 50 บาท พร้อมมีบริการมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วย
2. ชมการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทุกครัวเรือน จึงมีการผลิตใช้เองใน
ครัวเรือน อาทิ สบู่มะพร้าว สบู่เหลวขมิ้นชัน+มะนาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทาให้ผู้ใช้มีความปลอดภัย
3. ชิมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่หายาก เช่น นกกระจิบ กบ ชมพูศรี และทุเรียนกลุ่มเศรษฐกิจ พวงมณี
ก้านยาว หมอนทอง และชะนี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยว ส่วนราคาอาหาร และผลไม้แบบไม่อั้น แบ่งราคา
การให้บริการออกเป็นชุดเล็ก / ชุดใหญ่ โดยไม่รวมค่าอาหารพื้นเมืองที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ แกงเขียวหวาน
ทุเรียน ต้มยาเงาะ แกงคั่วกระท้อนและยามังคุด
4. ชื้อของที่ระลึก สบู่ ชาร์โคล เฮอร์บัลโซพ ผลิตภัณฑ์จาการแปรรูป ซึ่งทามาจากถ่านไม่ไผ่ธรรมชาติ
ก้อนละ 35บาท หรือ 3 ก้อน 100 สบู่มะพร้าว สบู่เหลวขมิ้นชัน+มะนาว ขวดละ 70 บาท แชมพูสระผมมะกรูด+
น้าผึ้ง ขวดละ 70 บาท
5. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) ชุมชนปัถวีมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
ได้แก่ ร้านอาหารชุมชน ร้านขายของที่ระลึก(ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี) ห้องน้า ถังขยะ ที่จอดรถ ไฟฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้นาเที่ยวท้องถิ่น ปราชญ์ รถนาเที่ยวภายในชุมชน ฯลฯ
วัตถุประสงค์ที่ 2 สรุปผลการประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.45 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ในระดับดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
ตัวชี้วัด
คะแน คะแนน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
นเต็ม
เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25
19.00
ผ่าน
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25
15.00
ผ่าน
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25
14.60
ผ่าน
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
25
17.85
ผ่าน
คะแนนรวม
100
66.45
ผ่าน
ผลประเมินภาพรวม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัด
จันทบุรีทั้ง 4 ด้าน ตามลาดับดังนี้
1. ศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 19.00 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
2. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการประเมินภาพรวมมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 17.85
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
3. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.00
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
4. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการประเมินภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.60
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เสนอแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งหมด 6 แผน จากการประชุม
กลุ่มย่อยผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ พบว่า แผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีดังต่อไปนี้
1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) รวมกลุ่มคนในชุมชนที่มีความ
สนใจและอยากร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 2) ประชุมทาความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแนวทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนกับคนในชุมชน 3) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและกาหนดฝ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
4) พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ 5) จัดประชุมประจาเดือนคณะกรรมการ และ 6) พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่
ให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายนาเที่ยว ฝ่ายดูแลความปลอดภัย ฯลฯ
2. แผนพั ฒ นาด้ า นการตลาด ทั้ ง หมด 3 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) จั ด ท าแผนด้ า นการตลาด 2) จั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และ 3) พัฒนาบุคลากรด้านสื่อออนไลน์และออฟไลน์
3. แผนพัฒนาด้านกิจกรรม ทั้งหมด 4 กิจกรรมได้แก่ 1) พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว 2) สารวจศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ของชุมชน 3) จัดทาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว และ 4) การจัดทากิจกรรมทางการท่องเที่ยว
4. แผนพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทั้งหมด 1 กิจกรรมได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า/ของที่ระลึก
ได้แก่ โลชั่นมังคุด ไวน์มังคุด น้ามังคุด ทุเรียนกวน
5. แผนพัฒนาด้านกายภาพ ทั้งหมด 1 กิจกรรม ได้แก่ 1) พัฒนา / ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องน้าสาธารณะ พื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ศูนย์
จาหน่ายของที่ระลึก
6. แผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมด 1 กิจกรรมได้แก่ 1) การพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
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วัตถุประสงค์ที่ 4 สรุปเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนปัถวี ทั้ง 4 เส้นทาง ดังต่อไปนี้
เส้นทางที่ 1 เรียนรู้ชุมชนปัถวี รูปแบบครึ่งวัน (นอกฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ปัถวี วัดมะทาย ชมสวนเกษตรผสมผสาน เรียนรู้การทาอาหารพื้นถิ่น
เส้นทางที่ 2 เรียนรู้ชุมชนเกษตร รูปแบบเต็มวัน (นอกฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนปัถวี วัด มะทาย ชมสวนเกษตรผสมผสาน ชมสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การทาอาหารพื้นถิ่น รับประทาน
อาหารกลางวัน เรียนรู้การทาน้าหมักอินทรีย์ การเวิร์คช็อป (Workshop) โลชั่นมังคุด แปรรูปผลไม้ ฯลฯ และซื้อ
ของฝากของที่ระลึกจากชุมชน
เส้นทางที่ 3 เรียนรู้ชุมชนเกษตร รูปแบบครึ่งวัน (ฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ปัถวี ชมสวนเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงชันโรง รับประทานอาหารกลางวัน และซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชน
เส้นทางที่ 4 เรียนรู้ชุมชนเกษตร รูปแบบเต็มวัน (ฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี
ชมสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้และทาอาหารพื้นถิ่น รับประทานอาหารกลางวัน การเวิร์คช็อป (Workshop) โลชั่น
มังคุด แปรรูปผลไม้ ฯลฯ และซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชน
อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี มี
วัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ที่1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี พบว่า
“ปัถวี โมเดล” สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ตาบลปัถวี อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นาโดยหัวหน้ากลุ่ม และมี
สมาชิกในการจัดทาหมู่บ้านท่องเที่ยวทั้งหมด 10 สวนทาการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Organic
Thailand และมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ผลผลิตจัดจาหน่ายตลาดต่างประเทศ และ
Trade market ในชื่อสินค้า “ปัถวี โมเดล” ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ (Esichaikul,
2013) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตร การมีส่วนร่วม
ของนักท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ที่ (Srisomyong, 2009) ได้ อ ธิ บ าย
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่ามีส่วนที่สาคัญ 3 ส่วน คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร ตลาดการ
ท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว กล่าวคือ โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร คือ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น หรือ
การจัดการโดยมนุษย์ เช่น เครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ เทคโนโลยีการเกษตรอีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Kunje, 2010) ทาการศึกษาเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
รักษ์เขาบายศรี อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ควรเป็นองค์ประกอบแรกที่ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นล้วนสาคัญในการดาเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ดังนั้นผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในทุกด้านเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่2 เพื่อประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี ศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.45 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ระดับดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kunje, 2010) ทาการศึกษาเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการประเมินศักยภาพของการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตามองค์ประกอบในระบบการท่องเที่ยว พบว่า คะแนนบ่งชี้ศักยภาพรวมเท่ากับ 66.53 คะแนน ซึ่ง
พิจารณาจากผลรวมของคะแนนศักยภาพของผู้ประกอบการ 35.5 คะแนน และคะแนนศักยภาพของนักท่องเที่ยว
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31.03 คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของระบบการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรีมีคะแนนบ่งชี้ศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเท่ากับ 16 คะแนน ด้านการบริการ
การท่องเที่ยวเท่ากับ 12.99 คะแนน ด้านการตลาดการท่องเที่ยว 10.12 คะแนน และคะแนนสิ่งแวดล้อมนอกระบบ
17.42 คะแนน จากผลคะแนนดังกล่าว ทาให้ทราบว่า ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ควรเป็นองค์ประกอบแรกที่ได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสิ่งสาคัญเพื่อที่จะทาให้คนในชุมชนสามารถ
ทราบถึงศักยภาพของชุมชนตนเองและสามารถวางแผนการพั ฒนาแหล่งท่ องเที่ย วได้อย่า งตรงจุดและเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาและรักษาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ที่3 เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัด
จันทบุรี โดยชุมชนปัถวีจานวน 6 แผน ประกอบด้วย 1. แผนพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2. แผนพัฒนา
ด้านการตลาด 3. แผนพัฒนาด้านกิจกรรม 4. แผนพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 5. แผนพัฒนาด้านกายภาพ
และ 6. แผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยแต่ละแผนมีการกาหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียด และผู้รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้วซึ่งหากชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนนี้ได้ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนปัถวีจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pocharee,
2011) ทาการศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านซาตารมย์ ตาบลตระกาจ อาเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนบ้านซาตารมย์
ตาบลตระกาจ อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการบริการจัดการ 10 ตัวชี้วัด
ด้านการรองรับ 7 ตัวชี้วัด ด้านการให้บริการ 9 ตัวชี้วัด และด้านการดึงดูดใจ 8 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี นั้นล้วนมี
ความสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนาดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน คนในชุมชน ควร
มีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนปัถวี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนเอง
วัตถุประสงค์ที่4 เพื่อนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการจัดรายการนาเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัส
เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ เมื่อเข้ามาในชุมชน ผ่านกิจกรรมของชุมชน 4 เส้นทางท่องเที่ยว ต่อไปนี้ เส้นทางที่ 1
เรียนรู้ชุมชนปัถวี รูปแบบครึ่งวัน (นอกฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี วัดมะทาย ชมสวน
เกษตรผสมผสาน เรี ย นรู้ก ารทาอาหารพื้ น ถิ่น เส้ น ทางที่ 2 เรี ย นรู้ชุม ชนเกษตร รู ป แบบเต็มวั น (นอกฤดู กาล
ท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี วัดมะทาย ชมสวนเกษตรผสมผสาน ชมสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้
การทาอาหารพื้นถิ่น รับประทานอาหารกลางวัน เรียนรู้การทาน้าหมักอินทรีย์ การเวิร์คช็อป (Workshop) โลชั่น
มังคุด แปรรูปผลไม้ ฯลฯ และซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชน เส้นทางที่ 3 เรียนรู้ชุมชนเกษตร รูปแบบครึ่งวัน
(ฤดูกาลท่องเที่ยว) ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี ชมสวนเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงชันโรง รับประทานอาหาร
กลางวัน และซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชน และเส้นทางที่ 4 เรียนรู้ชุมชนเกษตร รูปแบบเต็มวัน (ฤดูกาล
ท่องเที่ยว) ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปัถวี ชมสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้และทาอาหารพื้นถิ่น รับประทาน
อาหารกลางวัน การเวิร์คช็อป (Workshop) โลชั่นมังคุด แปรรูปผลไม้ ฯลฯ และซื้อของฝากของที่ระลึกจากชุมชน
ยานพาหนะที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน คือรถซาเล้งชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบ
ผสมผสาน ของ (Boonkham, 2014) กล่าวว่า 1. การกาหนดเส้นทาง ควรสารวจ และสังเกตการณ์จากพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทาง เริ่มต้นจากการพิจารณาตาแหน่งของแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จัดลาดับความสาคัญ และความน่าสนใจ จากนั้นจึงพิจารณาจากความสามารถในการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกัน 2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ทาให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่ง
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แปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับไปเส้นทางเดิม 3. การจัดเส้นทางให้มีความ
แตกต่าง การกาหนดเส้นทางอาจทาขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวที่มี
เวลาต่างกัน
จะเห็นได้ว่า ชุมชนปัถวี เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นการจัดเส้นทางท่องเที่ยวจึงสาคัญ ดังนั้นควรมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่นการเรียนรู้วิถีชีวิต การมีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร หรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน ฯลฯ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการประเมินศักยภาพและทดลองการใช้เส้นทางการท่องเที่ยวก่อนเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆสามารถนาเอาผลการวิจัยไปกาหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางการส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวแก่องค์กรหรือหน่วยงานได้
3. ชุมชนปัถวี ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลากรด้านต่างๆเพื่อดาเนินการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างจริงจังเพื่ออานวยความสะดวกแก่การให้บริการทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
4. ควรมีการบริการที่พักภายในชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชุมชนปัถวี จังหวัดจันทบุรี
3. ควรศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเชิงลึก
ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ ฯลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป
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