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การวิจยัในครั$ งนี$ ถูกจดัทาํขึ$นเพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์
ในประเทศไทย ศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และศึกษาพฤติกรรม
นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์เพื�อเสนอแนะแนวทางในการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�
เหมาะสมกบัประเทศไทย ให้กบัเกษตรกร หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํไปใช้เพื�อลดปัญหาความ
ยากจน การเคลื�อนยา้ยแรงงาน สร้างรายได้เสริม รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
วฒันธรรมที�ถูกผกูร่วมไวก้บัการทาํเกษตรใหค้งอยูก่บัประเทศไทยสืบไป  

การศึกษาในครั$ งนี$ เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยแบบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลจาก
ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยจ์าํนวน 6 แห่งกระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั$ง 6 
ภูมิภาค โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนื$อหาในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย ์และใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากนักท่องเที�ยวที�ใช้บริการฟาร์มสเตย ์จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดย
ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพื�อวิเคราะห์
พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนันกัท่องเที�ยวให้ความสนใจและชื�นชอบการท่องเที�ยวเป็นอยา่ง
มาก นักท่องเที�ยวมีพฤติกรรมการกลับมาเที�ยวซํ$ าและมีพฤติกรรมบอกต่อ ชื�นชอบบรรยากาศ
ภายในฟาร์มและความเป็นกนัเองของเจา้ของฟาร์มสเตย ์การจดัการฟาร์มสเตยแ์ต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกนัขึ$นอยูก่บัวา่ฟาร์มสเตยมี์ที�มาอยา่งไร ยกตวัอยา่งเช่น ฟาร์มสเตยที์�เกิดจากการรวมกลุ่ม
ผูน้ําต้องมีความรับผิดชอบและแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรม หรือฟาร์มสเตยที์�มีการจดัการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง ต้องมีการบริหารจัดการที� รัดกุม เป็นต้น จากการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านทศันคติของเจา้บ้านมากที�สุด
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This research aimed to study the current situation of Farm-stay tourism in Thailand, to 

study Farm-stay tourism management in Thailand, to study Farm-stay’s tourist behavior, and to 

suggest Farm-stay tourism management’s appropriate approach for Thailand. The objectives of 

this study were poverty reduction, labor mobility, earn extra income, and creating pride in 

agriculture’s way of life along with Thailand forever. 

The research is mixed research methods. First, interviewed 6 Farm-stay owners each 

Thailand regions to collected data of current situation of Farm-stay tourism in Thailand and Farm-

stay tourism management in Thailand, then analyzed with content analysis. And last collected 

data with questionnaire from Farm-stay Tourist for objective of study Farm-stay tourist behavior, 

then analyzed with inferential statistics. 

The results show that the tourist has satisfied and interesting with Farm-stay tourism, has 

word of mouth behavior and return to travel again, and pleasured with farm-stay environment and 

the friendly owner. Each farm-stay have different management style depended on their condition, 

such as Farm-stay from aggregation the leader needed justice, moral, and responsibility. Or single 

farm-stay the owner needed efficiency plan for manages their farm-stay. And Farm-stay tourist’s 

behavior data found that tourist satisfied with attitude of host the most, follow with attraction in 

farm-stay, accommodation within farm-stay, accessibility to farm-stay, and last amenity of farm-

stay. 

 



กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบันี� สําเร็จลงดว้ยดี เนื�องจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.กนกกานต ์แกว้นุช ที�ไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงงานวิจยัจนสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความตั� งใจและเอาใจใส่ ผู ้ท ําวิจัยสํานึกในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคุณ มา ณ ที�นี�  

ขอขอบพระคุณเจ้าของฟาร์มสเตย์ต่างๆ ทั�วประเทศไทย ประกอบด้วย บ้านไร่ตับเต่า
ฟาร์มสเตย ์ จงัหวดันครราชสีมา บา้นบ่อหินฟาร์มสเตย ์จงัหวดัตรัง อยูดิ่นกินดีฟาร์มสเตย ์จงัหวดั
เชียงใหม่ เขามะกอกฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี ไร่คุณมน จงัหวดักาญจนบุรี ท่าใหม่ฟาร์มแอนด์
โฮมสเตย ์จงัหวดัจนัทบุรี และ Our Eco Farm จงัหวดัจนัทบุรี ตลอดจนนกัท่องเที�ยวทุกท่านที�เขา้ใช้
บริการฟาร์มสเตยต์ลอดช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณที�ให้ขอ้มูล
ต่างๆ ที�เอื�อต่อการทาํวจิยัชิ�นนี�จนสาํเร็จไดอ้ยา่งราบรื�น 

ผูท้าํวิจยัหวงัว่างานวิจยัชิ�นนี� จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มองเห็นคุณค่าของการทาํงานด้าน
การเกษตร และหวงัใจว่าความตั�งใจของขา้พเจา้จะไดรั้บการยอมรับจากทุกท่าน โดยขา้พเจา้มิได้
หวงัสิ�งใดตอบแทน และขอมอบความดีความชอบให้แก่อาจารยที์�ปรึกษาที�ให้คาํแนะนาํจนงานวิจยั
ชิ�นนี� สมบูรณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลที�เอื�อต่องานวิจยัชิ�นนี�  รวมถึงมารดาและครอบครัวของขา้พเจา้ที�ให้การ
สนบัสนุนจนขา้พเจา้สามารถทาํงานวจิยัชิ�นนี�สาํเร็จ สําหรับขอ้บกพร่องต่างๆ ขา้พเจา้ขอนอ้มรับไว้
แต่เพียงผูเ้ดียว และพร้อมรับฟังคาํแนะนาํจากทุกท่าน เพื�อใหเ้ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัครั� งต่อไป 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ที�มาและความสําคญั 

 
ดงัศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหง ปี พ.ศ. 1835 ไดก้ล่าวว่า “ในนํ$ ามีปลา ในนามีขา้ว” มีนัยที(

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย เนื( องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกขา้ว พืชผกัสวนครัว เลี$ยงปลา เลี$ยงสัตว ์จึงทาํใหป้ระเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีภาคเกษตรกรรมเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ และยงัเป็นแหล่งอาหารที(สําคญัของประชาชนชาว
ไทย กล่าวคือ ประเทศไทยมีแนวโน้มที(จะประสบปัญหาทางด้านอาหารน้อยมาก อีกทั$ งภาค
เกษตรกรรมสามารถสร้างรายได ้สร้างงานสร้างอาชีพ และเป็นสิ(งที(สร้างวิถีชีวิต ประเพณี สังคม
และวฒันธรรมไทย จวบจนปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554) 

แต่เนื(องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัอาศยั การส่งออก การ
นําเข้า รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศทาํให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความอ่อนไหวต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเหลื(อมลํ$ าสูง ประกอบกบัการ
เปลี(ยนแปลงทางดา้นภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของภาคเกษตรกรรมโดยตรง รวมถึงการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม ที(มีคุณภาพไม่ดีเท่าที(ควร และตลาดสินคา้ทาง
การเกษตรมีการแข่งขนัที(รุนแรง มีความเสี(ยงจากการถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากประเทศ
คู่แข่ง ส่งผลให้ประชาชนชั$นฐานรากที(ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายไดน้้อยประสบ
ปัญหาความยากจนและมีปัญหาทางดา้นหนี$ สิน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554) 

จากแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ( งแวดล้อมอย่างย ั(งยืน ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที(  11 พ.ศ. 2555-2559 มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้มให้อยูบ่นพื$นฐานของการมีส่วนร่วมจากประชาชน ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ( งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี(ยนแปลง ทางด้านสังคมและวฒันธรรม รวมถึงการเปลี(ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศและภยั
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ธรรมชาติ โดยการส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ(มแก่สินคา้เกษตร อาหารและพลงังานบนพื$นฐาน
ของภูมิปัญญาทอ้งถิ(นอยา่งสร้างสรรค ์เพื(อสร้างความมั(นคงในอาชีพและรายได ้จนสามารถพึ(งพา
ตนเองไดแ้ละมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ(งขึ$น (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554) 

มีความสอดคล้องกบั แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนับสนุนการ
ท่องเที(ยว ในแผนพฒันาการท่องเที(ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยมุ่งเนน้การสร้างสรรคกิ์จกรรม
ทางการท่องเที(ยวรูปแบบใหม่ เพื(อให้สอดรับกบัความสนใจและความตอ้งการของนักท่องเที(ยว 
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื(อให้เกิดมูลค่าเพิ(มต่อสินค้าทางการท่องเที(ยว โดย
คาํนึงถึงการรักษาคุณค่าและการรักษาธรรมชาติและสิ( งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
ความเห็นว่าการท่องเที(ยวเป็นเครื( องมือในการ พฒันาเศรษฐกิจและสังคม สามารถนํามาเป็น
แบบอย่างให้ชุมชน เพื(อสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และการท่องเที(ยวสามารถช่วยให้
ประเทศรอดพน้จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ได้รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการรูปแบบอื(น  
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที(ยวแห่งชาติ, 2554) 

การท่องเที(ยวมีบทบาทต่อเศรษฐกิจอยา่งมากเพราะการท่องเที(ยวสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ประเทศไทยอย่างมหาศาล ทาํให้อตัราการว่างงานลดตํ(าลงประชาชนมีงานทาํเพิ(มมากขึ$นรวมถึง
การสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เกิดขึ$น (ศรัญยา วรากุลวิทย,์ 2551: 10) เนื(องจากนกัท่องเที(ยวจะตอ้งเดิน
ทางเขา้มาในประเทศเท่านั$นถึงจะเกิดการท่องเที(ยวได ้หมายความวา่รายไดจ้ะตกอยูก่บัประเทศไทย
ในทุกกระบวนการท่องเที(ยวของนกัท่องเที(ยว อีกทั$งการท่องเที(ยวสามารถกระตุน้ให้เกิดการนาํเอา
ทรัพยากรมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และไม่มีขีดจาํกดัในการจาํหน่าย เพราะสิ(งที(นกัท่องเที(ยว
ตอ้งการเป็นเรื(องของนามธรรมไม่สามารถวดัไดห้รือจบัตอ้งได ้และการท่องเที(ยวมีส่วนช่วยในการ
กระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ (Clement, 1961 อ้างถึงใน ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2551: 10) 
รวมถึงเกิดการพฒันาโครงสร้างพื$นฐานไปสู่ชุมชนการท่องเที(ยวยงัมีบทบาทสําคญัต่อสังคมและ
วฒันธรรม เพราะการท่องเที(ยวเป็นเครื(องมือในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเจา้บา้นและผู ้
มาเยือน และการท่องเที(ยวยงัเป็นเครื( องมือในการส่งเสริมให้ประชาชน มีจิตสํานึกและเห็น
ความสําคญัของศิลปวฒันธรรมไทยของตนเอง ชุมชนจะช่วยกนัทาํนุบาํรุงรักษาไวใ้ห้เกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมประเพณีของตนเองที(เป็นเอกลกัษณ์ของชาติให้ชาวต่างชาติไดส้ัมผสัและ
ชื(นชม (บุญเลิศ จิตตั$งวฒันา, 2548: 35) การท่องเที(ยวสามารถเป็นเครื(องมือในการลดความแตกต่าง
ระหว่างความเป็นเมืองและชนบทออกไป ลดการเคลื(อนยา้ยแรงงานจากชนบทไปสู่เมื(อใหญ่ 
รวมถึงเป็นเครื(องมือในการดูแลรักษาทศันียภาพโดยรอบให้ดีขึ$นเพราะตอ้งตอ้นรับนักท่องเที(ยว 
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สภาพ และช่วยให้ประชาชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ในการหาอาชีพเสริม จากการทาํของ
ที(ระลึกซึ( งเป็นรายไดอี้กทางหนึ(ง (นิศา ชชักุล, 2550) 

รายงานการสํารวจพฤติกรรมการท่องเที(ยวของชาวไทยของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจาํปี 2556 จาํแนกตามกิจกรรมระหว่างการท่องเที(ยว ร้อยละ 66 เดินทางท่องเที(ยวแบบทั(วไป 
ร้อยละ 51.1 ชอบทาํกิจกรรมเชิงศาสนา ร้อยละ 33.2 ไม่ทาํกิจกรรมใดๆ พกัผอ่นอยูที่(พกั ร้อยละ 6 
ทาํกิจกรรมเชิงเกษตร จึงเห็นไดว้า่ถึงแมป้ระเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม นกัท่องเที(ยวชาว
ไทยยงัคงไม่นิยมการท่องเที(ยวเชิงเกษตร 

สืบเนื( องมาจากงานวิจัย เรื( อง แนวทางการส่งเส ริมการท่องเที( ยวแบบฟ าร์มสเตย ์ 
(ธญัญลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล, 2554) สะทอ้นให้เห็นวา่ ฟาร์มสเตยเ์ป็นรูปแบบการท่องเที(ยวรูปแบบ
หนึ( งที(นอกจากจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ(นแต่ยงัสามารถช่วยเหลือและเป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรได ้อีกทั$งงานวิจยัดงักล่าวพบวา่การทาํฟาร์มสเตย์
สามารถเกิดขึ$นไดใ้นฟาร์มทุกขนาด ตั$งแต่ฟาร์มขนาดเล็ก ไปจนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ และสามารถ
เกิดขึ$นไดก้บัเกษตรกรรมหลายรูปแบบเช่น การทาํสวนผลไม ้สวนผกั สวนดอกไม ้ฟาร์มปศุสัตว ์
เป็นต้น ซึ( งนักท่องเที(ยวจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที(ยวในรูปแบบ
ฟาร์มสเตย ์เนื(องจากการท่องเที(ยวมีจุดแข็งคือ ทาํให้เศรษฐกิจมีการกระจายตวัที(ดีขึ$น การกระจาย
รายได้มีมากขึ$น ประเพณีและวฒันธรรมได้รับการสืบทอดต่อไปถึงชนรุ่นหลัง  (บุญเลิศ จิตตั$ง
วฒันา, 2548: 35) แต่การท่องเที(ยวมิได้มีเฉพาะจุดแข็ง การจดัการที(ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้
สภาพแวดลอ้มเสื(อมโทรม กระทั(งเกิดความไม่ย ั(งยืนต่อการท่องเที(ยว อีกทั$งองค์กรปกครองส่วน
ท้อ ง ถิ( น แ ล ะ ชุ ม ช น ยัง ข าด ค วาม รู้ใน ด้ าน ก ารว างแ ผ น แ ล ะ ก ารจัด ก ารก าร ท่ อ ง เที( ย ว 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที(ยวแห่งชาติ, 2554) 

เพราะฉะนั$น วิทยานิพนธ์ฉบบันี$ จึงถูกจดัทาํขึ$น เพื(อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการ
ท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย ศึกษาการจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศ
ไทยเพื(อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์เพื(อศึกษาความพึงพอใจที(มีต่อองคป์ระกอบ
การจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์และเพื(อเสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที(ยวแบบ
ฟาร์มสเตยที์(เหมาะสมกบัประเทศไทย ให้เกษตรกร หรือหน่วยงานที(เกี(ยวข้องนําไปใช้เพื(อลด
ปัญหาความยากจน ลดปัญหาการเคลื(อนยา้ยแรงงานออกนอกพื$นที( หารายไดเ้สริม และรวมถึงสร้าง
ความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นศิลปวฒันธรรมไทยใหค้งอยูก่บัประเทศไทยสืบไป  
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1.2 คาํถามงานวจัิย  
 

งานวิจยัชิ$นนี$ มีวตัถุประสงค์ที(จะศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยที์(
เหมาะสมกบัประเทศไทยโดยมุ่งเนน้ประเด็นศึกษาในเรื(องพฤติกรรมนกัท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์
การจดัการฟาร์มสเตย ์รวมถึงสถานการณ์ฟาร์มสเตยข์องไทยในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และแนวทาง
การจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยที์(เหมาะสมกบัประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื(อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
2) เพื(อศึกษาการจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
3) เพื(อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์
4) เพื(อศึกษาความพึงพอใจที(มีต่อองคป์ระกอบการจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์
5) เพื(อเสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยที์(เหมาะสมกบัประเทศ

ไทย 
 

1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ภาคประชาชน เช่น เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน เป็นตน้ สามารถใชผ้ลของการวิจยัในแต่
ละองคป์ระกอบเป็นแนวทางในการพฒันาฟาร์มสเตยเ์ป็นของตนเอง 

2) ภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที(ยวและกีฬา กระทรวงเกษตร เป็นต้น สามารถใช้
ผลการวจิยัในครั$ งนี$ เป็นเครื(องมือในการพฒันาแหล่งท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตย ์

3) ภาควิชาการ เช่น นักศึกษา อาจารย ์นักวิจยั เป็นตน้ สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาและพฒันาการท่องเที(ยวในรูปแบบต่างๆ ได ้อีกทั$งสามารถใช้ผลการวิจยัในครั$ งนี$ เพื(อ
อา้งอิงและพฒันางานวจิยัเรื(องการท่องเที(ยวแบบฟาร์มสเตยชิ์$นต่อไปไดใ้นอนาคต 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ฟาร์มสเตย ์(Farmstay) คือ การท่องเที(ยวรูปแบบหนึ( งที( เกษตรกรเปิดบา้นของตนเองให้
นักท่องเที(ยวพักอาศัยและเปิดโอกาสให้นักท่องเที(ยวเป็นส่วนหนึ( งในกระบวนการทํางาน
เกษตรกรรม (ธัญญลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล, 2554; Yerex, 1994; Minnesota Institute for Sustainable 
Agriculture, 2011; UNWTO, 2553) 

การท่องเที(ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือ การท่องเที(ยวรูปแบบหนึ(งที(เนน้ประสบการณ์
เกี(ยวกับการเกษตร โดยนักท่องเที(ยวจะต้องเข้าไปในชุมชนเกษตรกรเพื(อเรียนรู้วิถีชีวิตการทาํ
เกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การตดัแต่งกิ(ง การดาํนา การเลี$ ยงสัตว ์เป็นตน้ (การท่องเที(ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2553; Lopez and Garcia, 2006; Sampad and Jitendra, 2012; ธัญญลกัษณ์ ศิริวรรณาง
กลู, 2554; เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2554) 

การจดัการ (Management) คือ การควบคุม ดูแลและประเมินผลการดาํเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554; Agelo and Brian, 2007; Samuel, 
2009); อนิวชั แกว้จาํนงค,์ 2552) 



บทที� 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

การศึกษางานวิจยัเรื�อง แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์ห้เหมาะสมกบั
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี+  

2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
2.2 องคป์ระกอบของการจดัการการท่องเที�ยว 
2.3 การท่องเที�ยวเชิงเกษตร 
2.4 ฟาร์มสเตย ์
2.5 แนวคิดเรื�องการจดัการ 
2.6 พฤติกรรมมนุษย ์
2.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
 

การท่องเที�ยว หรือ Tourism เป็นคาํที�มาจากภาษากรีกและภาษาลาติน มีความหมายว่า 
ยอ้นกลับ หรือเป็นวงกลม ส่วนในความหมายในบริบทของการเดินทางคือ การเดินทางที� มี
จุดสิ+นสุดอยูที่�จุดเริ�มตน้ หรือการท่องเที�ยว สิ+นสุดเมื�อเรากา้วเทา้ถึงบา้น (Theobald, 2005b, อา้งถึง
ใน Inkson and Minnaert, 2012: 14)  

ในปัจจุบนัมีหน่วยงาน บุคคล และองค์กรต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ การท่องเที�ยว
ไวอ้ยา่งมากมาย ยกตวัอยา่งเช่น ความหมายที�ใหโ้ดย องคก์รการท่องเที�ยวโลก หรือ World Tourism 
Organization: UNWTO (1993) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเที�ยวไวว้่า การท่องเที�ยวคือกิจกรรม
ของบุคคลที� เดินทางออกไปจากสิ� งแวดล้อมปกติในช่วงระยะเวลาหนึ� งโดยมีวตัถุประสงค์
นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าตอบแทนใดๆในสถานที�ที�ไปเยอืน (Theobald, 2005b อา้งถึงใน Inkson 
and Minnaert, 2012: 14) รวมถึงการให้ความหมายเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว ที�ให้โดย การท่องเที�ยว
แห่งประเทศไทย (2533) ไดใ้หค้วามหมายเพิ�มเติมในทิศทางที�มีความสอดคลอ้งกบัความหมายของ 
องคก์รการท่องเที�ยวโลก (UNWTO) การท่องเที�ยว ไม่ไดห้มายถึงการเดินทางเพื�อพกัผอ่น หรือเพื�อ 
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ความสนุกสนานเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัหมายถึง การเดินทางเพื�อการประชุม เพื�อเพิ�มพูนความรู้ เพื�อ
การกีฬา เพื�อการติดต่อการคา้และธุรกิจ หรือการเดินทางไปพบญาติ ก็คือการท่องเที�ยวเช่นกนั โดย
หลกัการ การท่องเที�ยว ประกอบไปดว้ย 3 เงื�อนไขคือ 

1) การเดินทางออกจากที�อยูอ่าศยัเป็นการชั�วคราว 
2) การเดินทางดว้ยความเตม็ใจ 
3) การเดินทางที�ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อทาํงาน ประกอบอาชีพและหารายได ้

อีกทั+ งย ังมีคํากล่าวของนักวิชาการต่างประเท ศที� ให้ความหมายเพิ� ม เติม เกี� ยวกับ
องคป์ระกอบของการท่องเที�ยว ความหมายและความสาํคญั วา่การท่องเที�ยวคือการรวมเอากิจกรรม
การบริการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งต่างๆ มากมาย ความหมายโดยทั�วไปยอมรับกนัวา่ การ
ท่องเที�ยวคือ การเคลื�อนยา้ยออกจากถิ�นอาศยัหรือที�ทาํงานในชีวิตประจาํวนั สู่จุดหมายปลายทาง
เป็นการชั�วคราว กิจกรรมทางการท่องเที�ยว ดาํเนินในขณะที�บุคคลเหล่านั+นพาํนักอยู่ที�จุดหมาย
ปลายทาง และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ถูกสร้างขึ+นเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล
เหล่านั+น (Cook, Yale and Marqua, 2006) 

การท่องเที�ยวในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบแตกต่างกนัไปตามแหล่ง
ทรัพยากรทางการท่องเที�ยวเพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบันกัท่องเที�ยวเลือกรูปแบบการท่องเที�ยว
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง โดยรูปแบบการท่องเที�ยวที� เป็นที�ยอมรับโดยสากล 
กาํหนดโดย องคก์ารการท่องเที�ยวโลก (2553) กาํหนดไว ้3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการท่องเที�ยวใน
แหล่งธรรมชาติ (Natural-Based Tourism) 2) รูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural-
Based Tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเที�ยวความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) โดยใน
แต่ละรูปแบบของการท่องเที�ยวยงัแบ่งการท่องเที�ยวยอ่ยๆ ไวด้งันี+  

1) รูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-Based Tourism) 
(1) การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือการท่องเที�ยวในแหล่งธรรมชาติที�มี

เอกลักษณ์รวมถึงการท่องเที� ยวในแหล่งว ัฒนธรรมที� เกี� ยวข้องกับแหล่งธรรมชาติ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัท่องเที�ยวและผูเ้กี�ยวขอ้ง ในเรื�องของการจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยืน ยกตวัอย่างเช่น การเดินป่าในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่จงัหวดันครราชสีมา อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจงัหวดัเลย หรืออุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

(2) การท่องเที�ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) คือการท่องเที�ยวที�มี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติทางทะเลและแหล่งธรรมชาติที� เกี�ยวข้องกับทะเล โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัท่องเที�ยวและผูเ้กี�ยวขอ้ง ในเรื�องของการจดัการสิ�งแวดลอ้มทาง
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ทะเลเพื�อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสํานึกต่อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทางทะเลอยา่งย ั�งยืน ยกตวัอยา่งเช่น การ
ดาํนํ+าดูปะการังในหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสุรินทร์ หรือหมู่เกาะสิมิลนั เป็นตน้ 

(3) การท่องเที� ยวเชิงธรณี วิทยา (Geo-Tourism) คือการท่องเที� ยวในแหล่ง
ธรรมชาติประเภท ถํ+า ลานหิน หินผา ทราย อุโมงค ์หินงอกหินยอ้ย หรือถํ+านํ+ าลอด เป็นตน้ เพื�อชื�น
ชมความงดงามของภูมิทัศน์และทัศนียภาพของสภาพพื+นผิวโลก รวมถึงได้รับความรู้และ
ประสบการณ์แปลกใหม่ที�แตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น แพะเมืองผีจงัหวดั
แพร่ สามพนัโบกจงัหวดัอุบลราชธานี หรือถํ+านํ+าลอดที�จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ 

(4) การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือการท่องเที� ยวไปในแหล่ง
เกษตรกรรมของชุมชน เช่น ฟาร์มปศุสัตว ์ฟาร์มดอกไม ้สวนพืชผกั หรือสวนผลไม ้เป็นตน้ เพื�อ
การเรียนรู้และประสบการณ์ในกรรมวิธีการผลิตและดูแล เกษตรกรรมของชุมชนต่างๆ ที�แตกต่าง
กนัดว้ยวถีิชีวิตและวฒันธรรม ยกตวัอยา่งเช่น การเขา้ชมสวนผลไมที้�จงัหวดัจนัทบุรี ภูเขากุหลาบที�
จงัหวดัตาก หรือชมการเลี+ยงผึ+งที�จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

(5) การท่องเที�ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) คือการท่องเที�ยวเพื�อ
ชื�นชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวตัถุบนทอ้งฟ้า โดยขึ+นตามช่วงเวลาและโอกาสที�เหมาะสม 
ตามธรรมชาติ เช่นสุริยุปราคา จนัทรุปราคา ฝนดาวตก หรือกลุ่มดาวต่างๆ เพื�อการเพิ�มความรู้และ
ประสบการณ์ที� เกี�ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวตัถุบนท้องและและระบบสุริยะ
จกัรวาล ยกตวัอย่างเช่น กางเต็นท์ดูดาวบนภูชี+ ฟ้าจงัหวดัเชียงราย ภูเรือจงัหวดัเลย หรือดอยเสมอ
ดาวจงัหวดัน่าน เป็นตน้ 

2) รูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural-Based Tourism) 
(1) การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) คือการท่องเที�ยวไปใน

แหล่งท่องเที�ยวทาง โบราณคดีและประวติัศาสตร์ เพื�อชื�นชมสถาปัตยกรรมโบราณหรือเรียนรู้
เรื� องราวต่างๆ ทางประวติัศาสตร์ที� เกี�ยวข้องในแต่ละแหล่งท่องเที�ยว ยกตัวอย่างเช่น อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั อุทยานประวติัศาสตร์อยธุยา หรืออุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร เป็นตน้ 

(2) ก ารท่ อ ง เที� ย ว เชิ ง ว ัฒ น ธ รรม แ ล ะ ป ระ เพ ณี  (Cultural and Traditional 
Tourism) คือการท่องเที�ยวที�นักท่องเที�ยวได้สัมผสักบัวฒันธรรมและประเพณีที�มีเอกลกัษณ์และ
น่าสนใจ ที� มีความแตกต่างกันไปตามแต่สถานที�  เพื�อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมให้ย ั�งยืน ยกตวัอยา่งเช่น เทศกาลกินเจ จงัหวดัภูเก็ต งานแสดงชา้ง จงัหวดัสุรินทร์ หรือ 
งานประเพณีบุญบั+งไฟ จงัหวดัยโสธร เป็นตน้ 

(3) การท่องเที� ยวเชิงชนบท (Rural Tourism หรือ Village Tourism) คือการ
ท่องเที�ยวไปในชุมชนชนบท ที�มีวิถีชีวิตแตกต่างกนัไปตามแต่ละภูมิภาค เพื�อสัมผสักบัการใชชี้วิต
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อยา่งเนิบชา้และชื�นชมในภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีเอกลกัษณ์ รวมถึงการสร้างความเขา้ในวฒันธรรมที�
แตกต่าง ยกตวัอย่างเช่น การท่องเที�ยวในหมู่บา้นนาตน้จั�นจงัหวดัสุโขทยัเพื�อเรียนรู้การทาํอาหาร
ทอ้งถิ�นและใชชี้วิตแบบชาวบา้น การท่องเที�ยวในหมู่บา้นคีรีวงจงัหวดันครศรีธรรมราชเพื�อเรียนรู้
การยอ้มผา้ดว้ยสีธรรมชาติและใช้ชีวิตท่ามกลางหุบเขา หรือ การท่องเที�ยวในหมู่บา้นหนองขาว
จงัหวดักาญจนบุรี เพื�อเรียนรู้การทาํเครื�องจกัรสานดว้ยใบตาลและไมไ้ผ ่เป็นตน้ 

3) รูปแบบการท่องเที�ยวความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
(1) การท่องเที� ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) คือการท่องเที� ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและวฒันธรรมที�ทาํการจดัขึ+นมาเพื�อ การรักษาสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเอกลกัษณ์พิเศษ
อาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�มีการจดัการท่องเที�ยวรูปแบบนี+ ขึ+น โดยแหล่ง
ท่องเที�ยวบางแห่งอาจรวมการท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพและความงามเขา้ไวด้ว้ยกนั (Health Beauty and 
Spa) ยกตวัอยา่งเช่น การปั�นจกัรยานชมวิว การผอ่นคลายดว้ยสปา หรือการรับประทานอาหารเพื�อ
สุขภาพ เป็นตน้ 

(2) การท่องเที�ยวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) คือการ
ท่องเที�ยวที�จดัขึ+นเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ปรัชญาทางศาสนารวมถึงการฝึกทาํสมาธิ เพื�อเพิ�มคุณภาพ
ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่นักท่องเที�ยว รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการทาํดีต่างๆ 
เช่นกนั นอกจากนี+ นกัท่องเที�ยวบางกลุ่มอาจสนใจและมุ่งศึกษาหาความรู้ต่อภาษาและวฒันธรรมที�
แปลกใหม่ ยกตวัอย่างเช่น การทาํอาหารท้องถิ�น ศิลปะท้องถิ�น การขี�ช้าง การรํา หรือการเต้น     
เป็นตน้  

(3) การท่องเที�ยวเชิงชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) คือการท่องเที�ยวในวฒันธรรม
และชุมชนของชนกลุ่มน้อย ยกตวัอยา่งเช่น ชาวเขาเผ่ามูเซอ ชาวกะเหรี�ยง ชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื�อ
ศึกษาและเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ�นที�น่าสนใจ 

(4) การท่องเที�ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) คือการท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวเลือก
เดินทางเพื�อไปเล่นกีฬาที�ตนเองสนใจโดยเฉพาะ ยกตวัอยา่งเช่น การเล่นฟุตซอล สกี กอล์ฟ ดาํนํ+ า 
วา่ยนํ+า ตกปลา ขี�มา้ ขี�จกัรยาน มวยไทย มวยสากล เป็นตน้ 

(5) ก าร ท่ อ ง เที� ย ว เชิ ง ผ จ ญ ภัย  (Adventure Tourism) คื อ ก าร ท่ อ ง เที� ย ว ที�
นกัท่องเที�ยวชื�นชอบการเสี�ยงภยัคน้หาความตื�นเตน้สนุกสนานในชีวิต ยกตวัอยา่งเช่น การกระโดด
บนัจี�จมัพ ์การปีนหนา้ผา การโดดร่ม หรือการล่องแก่ง เป็นตน้ 

(6) การท่องเที�ยวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์(Homestay and Farm Stay) คือ
การท่องเที�ยวที�นักท่องเที�ยว ได้สัมผสัและแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัวิถีชีวิตท้องถิ�นอย่างใกล้ชิด ใน
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บา้นพกัอาศยัของชาวบา้นโดยตรง เพื�อการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที�การท่องเที�ยวรูปแบบอื�นๆ
ไม่สามารถใหไ้ด ้ 

(7) ก ารท่ อง เที� ย วแ บ บ พํานั ก ระ ย ะย าว  (Long Stay) คื อ ก ารท่ อ งเที� ยว ที�
นักท่องเที�ยวเดินทางออกจากถิ�นที�อยู่อาศยัเดิมไปสู่แหล่งท่องเที�ยวที�ตอ้งการโดยส่วนมาก เป็น
นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติ โดยทาํการอาศยัอยูอ่ยา่งนอ้ย 1 เดือน 

(8) ก ารท่ อ ง เที� ย วแ บ บ ให้ รางว ัล  (Incentive Travel) คื อ ก าร ท่ อ ง เที� ย ว ที�
นกัท่องเที�ยวไดรั้บเป็นรางวลัจากการทาํงานตามเป้าหมายที�กาํหนดโดยบริษทัที�นกัท่องเที�ยวนั+นๆ
ไดท้าํอยู่ เช่น พนักงานที�ทาํเงินเขา้บริษทัสูงที�สุด หรือ พนกังานที�ขายสินคา้ได้มากที�สุด เป็นตน้ 
โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั+งหมดตลอดการเดินทางกบับริษทันาํเที�ยวเอง โดยที�นกัท่องเที�ยว
หรือพนกังานที�ไดรั้บรางวลัไม่ตอ้งออกค่าใชจ่้ายใดๆ ทั+งสิ+น 

(9) ก า ร ท่ อ ง เที� ย ว เชิ ง ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  (MICE: M=Meeting, I=Incentive, 
C=Convention, E=Exhibition) คือการท่องเที�ยวที�มีนักท่องเที�ยวมาเขา้ร่วมกนัประชุมสัมมนา เพื�อ
เพิ�มศกัยภาพและความสามารถในการทาํงาน มีการจดันาํเที�ยวก่อนการประชุม หรือหลงัการประชุม 
เป็นรายการนาํเที�ยวแบบวนัเดียวหรือพกัคา้งแรม และมีค่าใชจ่้ายแบบเหมารวม 

จากความหมายต่างๆ ในข้างต้น ความของคาํว่า การท่องเที�ยว สามารถสรุปได้ว่า การ
ท่องเที�ยวคือการที�กลุ่มบุคคลหรือบุคคลเดินทางออกจากสถานที�ใชชี้วิตประจาํวนั ไปสู่สถานที�อื�นๆ
ในช่วงระยะเวลาหนึ� งด้วยความสมคัรใจ เพื�อคน้หาประสบการณ์ ความรู้ ความสนุกสนานหรือ
ความสุข มิได้มีวตัถุประสงค์เพื�อการคา้การลงทุนแต่อย่างใด การท่องเที�ยวสิ+นสุดเมื�อกลุ่มบุคคล
หรือบุคคลเดินทางกลบัถึงบา้นอยา่งปลอดภยั รวมถึงการท่องเที�ยวยงัมีรูปแบบที�แตกต่างกนั ขึ+นอยู่
กบัปัจจยั ทางดา้นบริบทของแต่ละพื+นที� และจุดมุ่งหมายในการเดินทาง 
 

2.2 องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที�ยว  
 

ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ และคณะ (2550 อา้งถึงใน Mill and Merrison, 1985) กล่าววา่ แหล่ง
ท่องเที�ยวต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันเพื�อดึงดูดหรือสร้างความสนใจจาก
นักท่องเที�ยวให้เดินทางมา องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย 1) สิ� งดึงดูดใจ (Attraction) ด้าน
ต่างๆ เช่น ความน่าสนใจ ความสวยงาม หรือความประทบัใจ 2) สิ�งอาํนวยความสะดวก (Facility) 
เช่น ที�พกัอาศยั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก หรือร้านบริการต่างๆ 3) โครงสร้าง
พื+นฐาน (Infrastructure) ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม หรือโทรคมนาคม 4) ด้านการตอ้นรับ 
(Hospitality) คุณภาพการบริการที�มีต่อนกัท่องเที�ยว 
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จากงานวจิยัเรื�อง แนวทางการพฒันาการท่องเที�ยวจงัหวดัลาํพนูของ ฉตัรแกว้ สิมารักษ,์ ชยั
มงคล ตระกลูดี และสุนทรา สุกนัธา (2549) ผลการวจิยัพบวา่ จงัหวดัลาํพูนมีองคป์ระกอบสําคญั 3 
ประเภทที�ทรัพยากรทางการท่องเที�ยวต่างๆ มี ประกอบทรัพยากรทางการท่องเที�ยว มีทั+งหมด 113 
แห่ง ประกอบดว้ยแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ 54 แห่ง แหล่งท่องเที�ยวทางศิลปวฒันธรรม
ประเพณี 31 แห่ง และแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ 28 แห่ง สิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค นํ+ าและไฟฟ้า และปัจจยัทางดา้นการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ที�พกั
ร้านอาหาร บริษทันาํเที�ยว และศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว และการเขา้ถึง ดา้นคมนาคมมีความสะดวก
ในการเขา้ถึงด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ รถประจาํทาง รถไฟ หรือเครื�องบินโดยลงที�สนามบิน
เชียงใหม่ องค์ประกอบที�ใช้ในงานวิจัยนี+ มีทั+ งหมด 5 ประเภทคือ 1) ทรัพยากรการท่องเที�ยว           
2) ความปลอดภยั 3) โครงสร้างพื+นฐาน 4) สิ�งอาํนวยความสะดวก 5) การประชาสัมพนัธ์ 

นอกจากนี+ ยงัมีงานวิจยัเรื�อง แนวทางการจดัการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที�ยวในเขต
อีสานใต้ของ สมบัติ ประจญศานต์, ดนัย นิลสกุล และจกัรกริช พรหมราษฎร์ (2550) งานวิจยั
ดงักล่าวไดเ้ปรียบเทียบตวัแปรองค์ประกอบทางการท่องเที�ยวมาจากงานวิจยัที�เกี�ยวของ เอกสาร
และตาํราจากผูเ้ชี�ยวชาญต่างๆ นาํมาใช้ในงานวิจยัของตนเอง ในตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบ
ทางการท่องเที�ยวดงักล่าวไดต้วัแปรองคป์ระกอบทางการท่องเที�ยว 5 ตวัแปรไดแ้ก่ 1) สิ�งดึงดูดใจ 
แหล่งท่องเที�ยวหรือทรัพยากรทางการท่องเที�ยว ประกอบดว้ย ทรัพยากรการท่องเที�ยวที�ธรรมชาติ
สร้างขึ+น และมนุษยส์ร้างขึ+น 2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว ความสะดวกในการเขา้ถึง ระยะทางและ
ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดหนึ� งไปอีกจุดหนึ� ง ระบบขนส่งภายใน 3) สิ�งอาํนวยความสะดวก 
ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า นํ+าประปา ป้ายบอกทาง สุขา ถงัขยะ ระบบสื�อสาร ร้านอาหาร ที�
พกัริมทาง ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว เป็นตน้ 4) บริการเสริม เป็นบริการที�จดัขึ+นเพื�อการท่องเที�ยวให้
เป็นไปอย่างราบรื�น เช่น บริการมคัคุเทศก์ บริการยานพาหนะ บริการระบบรักษาความปลอดภยั 
บริการแลกเปลี�ยนเงินตรา เป็นตน้ 5) ทศันคติเจา้บา้น ที�มีต่อการท่องเที�ยวเกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน สังคมและวฒันธรรม ส่งผลต่อระดบัความร่วมมือ การแสดงออก การ
ตอ้นรับหรือการใหบ้ริการ มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา หลาวทอง, อรรณพ แสงภู และ
สนิท พาราษฎร (2550) เรื�อง แนวทางการจดัการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่องเที�ยวไดใ้ช้
องค์ประกอบทางการท่องเที�ยว 3 ดา้นไดแ้ก่ สิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว สิ�งอาํนวยความสะดวก 
และการเขา้ถึง การศึกษาในดา้นสิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว พบวา่มีแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ 
ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปะการแสดง วฒันธรรมทอ้งถิ�น เป็นตน้ ในด้านสิ�ง
อาํนวยความสะดวก พบว่ามี ร้านอาหารให้บริการ ที�พกั ห้องสุขา สถานที�จอดรถ การดูแลรักษา
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ความปลอดภยัเป็นตน้ และในด้านการเขา้ถึง พบว่ามีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายต่างๆ ป้าย
บอกทาง เส้นทางการคมนาคม และระบบขนส่ง 

มากไปกวา่นั+น กุลวดี ละมา้ยจีน (2546) ไดอ้ธิบายถึงแหล่งท่องเที�ยววา่ตอ้งมีองคป์ระกอบ
ที�สาํคญั 5 ประการเพื�อทาํใหก้ารท่องเที�ยวประสบความความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1) แหล่งดึงดูดใจ (Attraction) คือทรัพยากรทางการท่องเที�ยวที�สามารถเรียกร้อง
ความสนใจจากนกัท่องเที�ยวได ้อาจเกิดจากธรรมชาติหรือสร้างขึ+นดว้ยมนุษย ์ 

2) การเข้าถึง (Accessibility) คือความสะดวกในการคมนาคมเข้าไปในแหล่ง
ท่องเที�ยว หากการคมนาคมไม่สะดวก ต่อให้แหล่งท่องเที�ยวมีความน่าสนใจเพียงใด นกัท่องเที�ยวก็
ยากจะเดินทาง 

3) สิ� งอาํนวยความสะดวก (Amenity) คือ สิ� งที�สามารถอาํนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที�ยวได้ หรือโครงสร้างพื+นฐานที�จาํเป็นของแหล่งท่องเที�ยว เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า นํ+าประปา ถนน หรือระบบสื�อสาร 

4) ที�พ ัก (Accommodation) คือ สิ� งที�ขาดไม่ได้สํ าหรับการท่องเที� ยว อาจเป็น 
โรงแรม โฮมสเตย ์หรือลานกางเตน็ท ์

5) กิจกรรม (Activity) คือ กิจกรรมที�จดัเตรียมไวส้ําหรับความเพลิดเพลินให้กับ
นกัท่องเที�ยว เช่น บริการเดินป่า ล่องแก่ง พายเรือคายกั การชมดนตรี เป็นตน้ 

ในขณะที� บุษบา สิทธิการ (2552) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการจดัการการท่องเที�ยววา่
ตอ้งมีทั+งหมด 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย สิ�งดึงดูดใจ (Attraction) หรือสิ�งที�มาสามารถชกัจูงและ
ดึงดูดใจนักท่องเที�ยวให้เดินทางมายงัแหล่งท่องเที�ยวได้ การเขา้ถึง (Accessibility) หมายถึง การ
เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวดา้นความสะดวกสบายของการคมนาคม สิ�งอาํนวยความสะดวก (Amenity) 
คือสิ�งที�สามารถอาํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเที�ยวไดใ้นดา้นของโครงสร้างพื+นฐานยกตวัอยา่ง
เช่น ระบบสาธารณูปโภค ทางเทา้ ระบบสื�อสาร ไฟฟ้า หรือห้องนํ+ าสาธารณะ เป็นตน้ ที�พกัอาศยั 
(Accommodation) คือ ที�พ ักแรมสําหรับนักท่องเที�ยวเพื�อการพักผ่อน ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม         
รีสอร์ทโฮมสเตย ์เป็นตน้ กิจกรรม (Activity) คือ สิ�งที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวเพลิดเพลินไปไดเ้ช่น การ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปั�นจกัรยาน พายเรือ หรือการปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ บริการเสริม (Ancillary 
Service) คือบริการเสริมสําหรับนกัท่องเที�ยวเพื�ออาํนวยความสะดวก ยกตวัอย่างเช่น การมีระบบ
รักษาความปลอดภยั การรับส่งจากสถานีขนส่ง สนามบิน หรือสถานีรถไฟ การให้บริการยืมคืน
รถจกัรยาน การใหข้อ้มูล หรือการบริการนาํเที�ยว เป็นตน้ 
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จากองคป์ระกอบต่างๆ ที�ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สามารถนาํมาสรุปเป็นตารางไดต้ามนี+  
 

ตารางที� 2.1  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยว 
 

องค์ประกอบการ

ท่องเที�ยว 

กลุวด ีละม้าย

จีน  

(2546) 

ฉัตรแก้ว      

สิมารักษ์  

และคณะ  

(2549) 

ปิยาภรณ์       

ศิริภานุมาศ 

และคณะ 

(2550) 

สมบัต ิ

ประจญศานต์ 

และคณะ 
(2550) 

อจัฉรา      

หลาวทอง    

และคณะ 

(2550) 

บุษบา       

สิทธิการ

(2552) 

สิ�งดึงดูดใจ 
(Attraction) 

� � � � � � 

การเขา้ถึง 
(Accessibility) 

�   � � � 

สิ�งอาํนวยความ
สะดวก (Amenity) 

� � � � � � 

ที�พกัอาศยั 
(Accommodation) 

�     � 

กิจกรรม (Activity) �     � 

ความปลอดภยั 
(Security) 

 �     

ประชาสมัพนัธ์ 
(Advertisement) 

 �     

โครงสร้างพื+นฐาน 
(Infrastucture) 

 � �    

การตอ้นรับ 
(Hospitality) 

  �    

บริการเสริม 
(Ancilary Service) 

   �  � 

ทศันคติของเจา้บา้น 
(Attitude) 

   �   

 
องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบมีความหมายดงัต่อไปนี+  

1) สิ�งดึงดูดใจ (Attraction) คือ องคป์ระกอบทางดา้นทรัพยากรทางการท่องเที�ยวที�
สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวให้เดินทางมาท่องเที�ยวได ้เป็นสิ�งดูดใจที�ธรรมชาติสร้างขึ+นหรือมนุษย์
สร้างขึ+น ยกตวัอยา่งเช่น เขื�อน บ่อนํ+าพุร้อน ภูเขา แม่นํ+า วดั หรือ โบราณสถาน เป็นตน้  
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2) การเข้าถึง (Accessibility) คือ องค์ประกอบที�อาํนวยความสะดวกในการเดิน
ทางเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยว มีผลต่อการตดัสินใจมาเยือนของนกัท่องเที�ยว ยกตวัอย่างเช่น การมีถนน
เขา้ถึง บริการรับจากสถานที�ต่างๆ หรือส่งไปยงัที�ต่างๆ เป็นตน้ 

3) สิ�งอาํนวยความสะดวก (Amenity) คือ องคป์ระกอบที� อาํนวยความสะดวกให้แก่
นกัท่องเที�ยวยกตวัอย่างเช่น การมีป้ายบอกทาง การบริการดา้นประปาหรือไฟฟ้า การบริการดา้น
ระบบสื�อสาร การบริการป้ายสื�อความหมาย หรือการบริการหอ้งสุขา เป็นตน้ 

4) ที�พกัอาศยั (Accommodation) คือ องค์ประกอบที�อาํนวยความสะดวกในด้านที�
พกัอาศยัให้แก่นกัท่องเที�ยว เป็นสิ�งที�มีความจาํเป็นอย่างยิ�งสําหรับนกัท่องเที�ยวในการพกัคา้งแรม 
ยกตวัอยา่งเช่น การใหบ้ริการเกสเฮา้ส์ โฮมสเตย ์ลานกางเตน็ท ์หรือโรงแรม เป็นตน้  

5) กิจกรรม (Activity) คือ องค์ประกอบในด้านการให้บริการกิจกรรมทางการ
ท่องเที�ยวให้แก่นกัท่องเที�ยวเพื�อความเพลิดเพลิน ยกตวัอยา่งเช่น การทาํสวน ปลูกตน้ไม ้ปลูกผกั 
การทาํอาหาร การเดินป่า การเลี+ยงสัตว ์เป็นตน้ 

6) ความปลอดภยั (Security) คือ องคป์ระกอบที�สามารถทาํใหน้กัท่องเที�ยวมั�นใจได้
ว่า การเดินทางมาท่องเที�ยวในครั+ งนี+ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั การมีกลอ้งวงจรปิด บริการเสื+อชูชีพ เป็นตน้ 

7) ประชาสัมพนัธ์ (Advertisement) คือ องคป์ระกอบที�กระจายข่าวสาร ขอ้มูล หรือ
ความรู้ต่างๆ ของแหล่งท่องเที�ยวไปยงักลุ่มนักท่องเที�ยว เช่น การใช้สื�อมลัติมีเดีย การมีสื�อสังคม
ออนไลน์ การโฆษณาทางผา่นทางสื�อสิ�งพิมพห์รือรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ 

8) โครงสร้างพื+นฐาน (Infrastructure) คือ สิ�งปลูกสร้างหรือระบบรองรับ ที�สร้างขึ+น
เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที�ยว ยกตวัอยา่งเช่น ระบบขนส่งคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบสื�อสาร ระบบสาธารณะสุข ระบบระบายนํ+าและกาํจดันํ+าเสีย เป็นตน้ 

9) ก ารต้อน รับ  (Hospitality) คื อ  ก ารต้อน รับ นัก ท่ องเที� ยวอย่างมี ไม ตรี จิต 
ยกตวัอยา่งเช่น การไหวต้อ้นรับ การมีเครื�องดื�มตอ้นรับ การยิ+ม หรือการมีบริการดว้ยหัวใจบริการ 
เป็นตน้ 

10) บริการเสริม (Ancillary Service) คือ บริการเสริมที�มีให้แก่นักท่องเที�ยวเพื�อ
อาํนวยความสะดวกในดา้นการท่องเที�ยว ยกตวัอย่างเช่น การให้บริการนาํเที�ยว การให้ขอ้มูลดา้น
การท่องเที�ยว หรือการอาํนวยความสะดวกดา้นการจดัประชุม เป็นตน้ 

11) ทศันคติของเจา้บ้าน (Attitude of Host) คือ ความคิดเห็นที�มีต่อนักท่องเที�ยว
ของเจา้บา้น หรือชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด การตอ้นรับ การแสดง
ท่าทีต่อนกัท่องเที�ยว การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว หรือการเป็นเจา้บา้นที�ดี เป็นตน้ 
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จากการทบทวนวรรณ กรรมเรื� ององค์ประกอบในการจัดการการท่องเที� ยวทั+ ง 11 
องคป์ระกอบ องคป์ระกอบใดที�มีความหมายใกลเ้คียงถูกรวมกนัใหเ้หลือองคป์ระกอบเดียว แลว้จึง
นาํไปใชใ้นกรอบงานวิจยัในครั+ งนี+  องคป์ระกอบที�มีความหมายใกลเ้คียงกนัรวมเป็นองค์ประกอบ
ดงัต่อไปนี+  

1) Attraction ให้สิ�งดึงดูดใจนอกจากทรัพยากรทางการท่องเที�ยวแลว้ให้มีกิจกรรม
เป็นสิ�งที�ดึงดูดใจดว้ยเช่นกนั Attraction รวมกบั Activity 

2) Accessibility ให้หมายถึงการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวทางดา้นการเดินทาง และการ
เข้าถึงแหล่งท่ องเที� ยวทางด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นองค์ประกอบเดียวกัน  Access รวมกับ 
Advertisement 

3) Amenity ให้ความปลอดภัย บริการเสริม โครงสร้างพื+นฐาน สิ� งอาํนวยความ
ส ะ ด ว ก ต่ า ง ๆ  ร ว ม เข้ า ไ ว้ ด้ ว ย กั น  Amenity, Security and Safety, Ancillary Service แ ล ะ 
Infrastructure รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

4) Accommodation เป็นองคป์ระกอบดา้นที�พกัอาศยัแก่นกัท่องเที�ยว 
5) Attitude of Host ให้ทัศนคติของเจ้าบ้านรวมกับการต้อนรับนักท่องเที� ยว 

Attitude รวมกบั Hospitality 
 

2.3 การท่องเที�ยวเชิงเกษตร  
 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (2553) ให้ความหมายเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงเกษตรไวว้า่ 
การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือการท่องเที�ยวไปในแหล่งเกษตรกรรมของชุมชน เช่น 
ฟาร์มปศุสัตว ์ฟาร์มดอกไม ้สวนพืชผกั หรือสวนผลไม ้เป็นตน้ เพื�อการเรียนรู้และประสบการณ์ใน
กรรมวธีิการผลิตและดูแล เกษตรกรรมของชุมชนต่างๆ  ที�แตกต่างกนัดว้ยวถีิชีวติและวฒันธรรม 

จากความหมายในขา้งตน้ของ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย มีความสอดคล้องกบัวาม
หมายของ Lopez and Garcia (2006 อ้างถึงใน Inkson and Minnaert, 2012: 276) ที�ได้กล่าวไวว้่า 
การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) มีความคล้ายคลึงกนักับการท่องเที�ยวในชนบท (Rural 
Tourism) อยา่งแยกกนัไม่ออก จนทาํให้สับสนในบางครั+ ง การท่องเที�ยวในพื+นที�ชนบท ไม่ใช่เพียง
ชื�นชมวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพียงเท่านั+น แต่รวมถึงความนาํสมยัที�มีอยู่ในชนบทดว้ย
เช่นกนั เป็นการท่องเที�ยวที�เปิดโอกาสให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ขา้ถึงวิถีชีวิตชนบท ที�แตกต่างจากชุมชน
เมือง (Dorobantu and Maricica, 2014; Irshad, 2010) การท่องเที�ยวชนบทเป็นการเดินทางเขา้ไปใน
พื+นที�ชนบทของประเทศนั+นๆ กิจกรรมที�ได้ทาํเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตใน
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ชนบทนั+นๆ การท่องเที�ยวชนบทเอกลกัษณ์แบบดั�งเดิมของพื+นที�นั+นๆอยู ่ที�มีวิวฒันาการอย่างชา้ๆ 
และเป็นมิตรต่อผูม้าเยอืน ทุกคนไดรั้บความสงบ ความราบเรียบ และความเคารพจากวถีิชีวติชนบท 

การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) มีความแตกต่างอยู่ตรงที�  กิจกรรมทางการ
ท่องเที�ยว โดยเกษตรกรเปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวได้ทํากิจกรรมในครัวเรือนของพวกเขา 
ยกตวัอย่างเช่น การเก็บผกั ผลไม ้การตกปลา การรีดนมววั การเตรียมอาหาร เป็นตน้การท่องเที�ยว
เชิงเกษตรเป็นสถานที�แห่งการพกัผ่อน นักท่องเที�ยวได้สัมผสัถึงวิถีชีวิตที�ได้ถูกเชื�อมต่อกบัสัตว์
เลี+ ยง อาหารสดใหม่ สีสันของภูมิประเทศ เสียงและกลิ�นสัมผสั เป็นพื+นที�พบเจอผูค้น นกัท่องเที�ยว 
มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัชาวบา้น การใช้ชีวิตในชุมชน การใช้ชีวิตในบา้นและไดพ้บผูค้นใหม่ๆ 
เป็นเวทีแสดงวิถีชีวิตชนบท นักท่องเที�ยวได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจาํวนั วิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณี ประวติัศาสตร์ และตาํนานทอ้งถิ�นจากสถานที�นั+นๆ และเป็นพื+นที�สาํหรับการพกัผอ่น การ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตรเป็นพื+นที�ที�มีไวเ้พื�อให้นกัท่องเที�ยวไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ ความอิสระในการไป
ไหนมาไหน ความสงบ และเป็นพื+นที�สําหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยมีกลุ่มนกัท่องเที�ยวหลกัคือ 
กลุ่มนกัท่องเที�ยวแบบครอบครัว กลุ่มนกัท่องเที�ยวที�อาศยัอยูใ่นเมืองหลวง กลุ่มนกัท่องเที�ยวเหล่านี+  
ตอ้งการหลีกเลี�ยงการท่องเที�ยวกระแสหลกั และเป็นกลุ่มที�คาํนึงถึงการรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

Swain and Mishra (2012) ให้ความหมายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงเกษตรไวว้า่ การ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร สามารถเรียกได้อีกอย่างว่าการท่องเที�ยวแบบฟาร์ม โดยเปิดโอกาสให้
นักท่องเที�ยวได้เข้าชม โรงนา มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกหรือเลี+ ยงสัตว ์และกิจกรรมที�มีความ
เกี�ยวขอ้งกบัการทาํเกษตรกรรมต่างๆ 

ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) ได้ให้ข้อมูลเพิ�มเติมและสนับสนุนอีกด้วยว่า การ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที�ยวในแหล่งชุมชนที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เพื�อ
คน้หาประสบการณ์รูปแบบใหม่ดว้ยตนเอง บนพื+นฐานความรับผิดชอบและจิตสํานกัต่อการรักษา
สิ�งแวดล้อม การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์เป็นส่วนหนึ� งของการท่องเที�ยวเชิงเกษตร โดยเน้นที�
ประสบการณ์เชิงเกษตรให้นักท่องเที�ยวได้เรียนรู้ เช่น การรีดนมโค การเลี+ ยงโค วิถีชีวิตของ
เกษตรกร การทาํฟาร์ม การปลูกพืช เป็นตน้ 

โดยมีความสอดคล้องกับ เทิดชาย ช่วยบํารุง (2553) กล่าวว่า การท่องเที�ยวเชิงเกษตร 
นับเป็นการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน รูปแบบใหม่ที�เปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวได้ประสบการณ์การ
ท่องเที�ยวที�สัมผสักบัธรรมชาติ ดว้ยจิตสาํนึกอนุรักษแ์ละคาํนึงถึงธรรมชาติ การท่องเที�ยวเชิงเกษตร
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัเกษตรกร เกิดการพฒันาและเพิ�มผลผลิต รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรที�ดีขึ+น 
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ลาํดบัต่อไปเป็นการกล่าวถึงรูปแบบการท่องเที�ยวที�แบ่งตามความสนใจของนกัท่องเที�ยว ที�
จดัรูปแบบโดย การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (อา้งถึงใน ธญัญลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล, 2554) โดย
แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

1) การทาํนา (Rice Cultivation) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํนา 
เช่น การทาํนาปี นาปรัง การหว่านขา้ว การทาํผลิตภณัฑ์จากขา้ว การให้ความรู้เรื�องขา้วสายพนัธ์ุ
ต่างๆ ประเพณี พิธีกรรมและวฒันธรรมเกี�ยวกบัขา้ว เป็นตน้ 

2) การทาํสวนไมต้ดัดอก (Cutting Flower) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการทาํสวนดอกไมเ้พื�อตดัดอกจาํหน่าย เช่น สวนกุหลาย กลว้ยไม ้ไมด้อกไม่ประดบั รวมถึงการ
ทาํไร่ดอกทานตะวนัเช่นกนั 

3) การทาํพืชสวน (Horticulture) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํ
พืชสวนทุกประเภท เช่น สวนส้ม สวนลาํไย สวนทุเรียน สวนยางพารา สวนปาล์มนํ+ ามนั รวมถึง
เกษตรแผนใหม่เช่นกนั 

4) การทาํสวนผกัสวนครัว (Vegetables) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบั
การทาํสวนผกัสวนครัวทุกประเภท เช่น การทาํสวนผกัการ ไร่ถั�ว ไร่ขา้วโพด ไร่ออ้ย ไร่พริกไทย 
เป็นตน้ 

5) การทาํสวนสมุนไพร (Herbs) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปลูก
พืชสมุนไพร เช่น วา่นหางจระเข ้ขมิ+น บอระเพด็ ฟ้าทะลายโจร เป็นตน้ 

6) การทาํฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farming) เป็นการท่องเที�ยวที� เกี�ยวข้องกับสัตว์
ต่างๆ เช่น การเลี+ยงไหม ฟาร์มผึ+ง ฟาร์มววั ฟาร์มไข่มุก เป็นตน้  

7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ (Agro Festivals) เป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรในงาน
เทศกาลเพื�อส่งเสริมการขายผลิตผลทางการเกษตร เช่น มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั งานเทศลางสาด 
งานผลไมภ้าคตะวนัออก เป็นตน้ 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) คือการ
ท่องเที�ยวรูปแบบหนึ�งที�เนน้ประสบการณ์เกี�ยวกบัการเกษตร โดยนกัท่องเที�ยวตอ้งเขา้ไปในชุมชน
เกษตรกรเพื�อเรียนรู้วิถีชีวิตการทาํเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การตดัแต่งกิ�ง การดาํนา การเลี+ยง
สัตว ์เป็นตน้ การท่องเที�ยวเชิงเกษตร สามารถเรียกอีกชื�อหนึ� งไดว้่า การท่องเที�ยวแบบฟาร์ม ส่วน
การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์คือส่วนหนึ�งของการท่องเที�ยวเชิงเกษตร  
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2.4 ฟาร์มสเตย์  
 

ธญัญลกัษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) ไดใ้ห้ความหมายเกี�ยวกบั ฟาร์มสเตย ์โดยรวบรวมมา
จากหลายประเทศไวว้า่ ฟาร์มสเตยเ์ริ�มตน้จากฝั�งยุโรป ปี 1980 โดยเฉพาะประเทศ อิตาลี เรียกการ
ท่องเที�ยวประเภทนี+ วา่ Agriturismo หมายถึงการท่องเที�ยวในฟาร์มพกัผ่อนในรีสอร์ทของฟาร์ม ที�
สร้างขึ+นโดยกฎต่างๆ ของชาว อิตาลี ในปัจจุบนัฟาร์มสเตยก์าํลงัเติบโตในภูมิภาคต่างๆ ทั�วโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทวปีออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริกาเหนือ  

ในประเทศอิตาลี Agriturismo หมายถึง การท่องเที�ยวในฟาร์ม พกัผ่อนในรีสอร์ทของ
ฟาร์ม ที�สร้างขึ+นภายใตก้ฎเกณฑ์ของชาวอิตาลี โดยรวมคาํวา่ Agriculture หมายถึง การเกษตร ผสม
กบัคาํว่า Tourism หมายถึง การท่องเที�ยว การท่องเที�ยวรูปแบบนี+ เหมาะสมสําหรับการท่องเที�ยว
แบบครอบครัว โดยการท่องเที�ยวเชิงเกษตร เริ�มตน้ในปี 1950 และในปี 1985 ไดมี้การออกกฎหมาย
สําหรับการท่องเที�ยวเชิงเกษตรและให้ดูแลรักษาสิ�งปลูกสร้างให้สวยงาม เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว
และอนุญาตให้นกัท่องเที�ยวเขา้พกัผอ่นในสวนของเกษตรกร เพื�อใชเ้ป็นพื+นที�ในการแสดงวิถีชีวิต
ของชาวอิตาลีในการทาํการเกษตร เพราะฉะนั+น การพกัผอ่นในฟาร์มหรือฟาร์มสเตยจึ์งเป็นที�รู้จกั  

ในประเทศออสเตรเลียการท่องเที�ยวในฟาร์มเป็นที�นิยมอย่างแพร่หลาย นักท่องเที�ยว
สามารถเลือกฟาร์มไดห้ลากหลายรูปแบบเช่น ฟาร์มปศุสัตว ์สวนผกัผลไม ้หรือสวยดอกไม ้เป็นตน้ 
นักท่องเที�ยวสามารถทาํกิจกรรมร่วมกบัเกษตรกรในการทาํฟาร์ม หรือสามารถพกัผ่อนได้ตาม
ตอ้งการ อีกสิ�งหนึ�งที�นกัท่องเที�ยวชื�นชอบจากการท่องเที�ยวในฟาร์ม คือ การไดรั้บประทานอาหาร
จากผลผลิตภายในฟาร์ม การท่องเที�ยวรูปแบบดังกล่าวนี+  เจ้าของบ้านได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ กบันกัท่องเที�ยว 

ในประเทศนิวซีแลนด์ฟาร์มเสตย ์คือ การให้บริการที�พกัในสวนเกษตรเพื�อการท่องเที�ยว 
นกัท่องเที�ยว ไดพ้กัผอ่นและเรียนรู้การทาํงานแบบเดียวกบัเจา้ของบา้น ไดเ้รียนรู้วา่เกษตรกรทาํงาน
อย่างไร การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยเ์ป็นที�นิยมมาก โดยมีผูใ้ห้บริการทีพกัในฟาร์มมากถึง 1000 
แห่งในปี 1988 นกัท่องเที�ยวมุ่งแสวงหาการพกัผ่อน ความสนุกสนาน และชื�นชมกบัธรรมชาติอนั
สวยงามของประเทศนิวซีแลนด์ ฟาร์มสเตย์ของประเทศนิวซีแลนด์เป็นที� นิยมมากในกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวชาวเอเชีย โดยองคก์รการท่องเที�ยวประเทศนิวซีแลนด์ กล่าววา่ “ดว้ยทรัพยากรที�ยงัมี
ความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของทศันียภาพโดยรอบ จึงเป็นที�นิยมของนกัท่องเที�ยวชาว
เอเชีย”  

ในปี 1997 รายได้จากการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ลดลงเหลือ 45% ของมูลค่าการ
ส่งออกทั+งหมด จาก 80% ของมูลค่าการส่งออกทั+งหมดกวา่ หลายสิบปีก่อนหนา้นั+นเป็นรายไดห้ลกั
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ของประเทศ ในปัจจุบนัได้ปรับเปลี�ยนวิธีการจดัการใหม่ ให้ภาคเกษตรกรรมนอกจากการเพิ�ม
ผลผลิตเพียงอย่างเดียว มาเป็นการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวควบคู่ไปด้วย
ทรัพยากรต่างๆ ต่างสอดรับที�จะสนบัสนุนการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยไ์ดเ้ป็นอย่างดี ยกตวัอยา่ง
เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ หรือวถีิชีวติของชาวนิวซีแลนด ์

จากคาํกล่าวขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบั Momsen and Donaldson (2001) ไดใ้ห้ความหมาย 
ฟาร์มสเตย ์คือการจดัเตรียมที�พกัใหก้บัแขกในฟาร์มขนาดเล็กที�ทาํเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยการทาํ
ฟาร์มสเตย ์มีขอ้ดีดงัต่อไปนี+   

1) สร้างผลกระทบน้อย และสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนกัท่องเที�ยวและ
เกษตรกรได้โดยตรง (Low Impact and Direct Interactions) ฟาร์มสเตย์สร้างผลกระทบทางลบ
ให้กบัพื+น เกษตรกรและธรรมชาติน้อย เกษตรกรสามารถเลือกนกัท่องเที�ยวและกาํหนดขนาดของ
กลุ่มนกัท่องเที�ยวได ้รวมถึงเกษตรกรสามารถกลบัไปเก็บเกี�ยวผลผลิตจากการเกษตรของตนเองได้
โดยที�ไม่ตอ้งรับนกัท่องเที�ยว อีกทั+งเกษตรกรและนกัท่องเที�ยวสามารถติดต่อกนัไดโ้ดยตรงโดยไม่
ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 

2) มีความหลากหลาย (Diversification) ทาํให้มีรายได้เข้ามาในหลายทางช่วยให้
มั�นใจไดว้า่ยงัมีเงินใชแ้ละลดรายไดห้ลกัจากสินคา้เกษตรที�ราคาตลาดมีความผนัผวน รวมถึงการทาํ
ฟาร์มสเตย ์ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากสิ�งปลูกสร้าง พื+นที�และแรงงานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ และ
เกษตรกรสามารถอุ่นใจไดจ้ากรายไดที้�มั�นคงมากขึ+นโดยที�ไม่ตอ้งพึ�งเศรษฐกิจเป็นหลกั 

3) เป็นการอนุรักษ์พื+นที�ทางการเกษตรและมรดกทางวฒันธรรม (Preservation of 
Farmland and Cultural Heritage) ฟาร์มสเตยส์ามารถช่วยรักษาอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมไวไ้ด้
จากการยา้ยถิ�นฐานของคนในชุมชน และกระตุน้ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พื+นที�ทางการเกษตร
มากกวา่ขายใหก้บันกัลงทุน 

4) เป็นการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม (Environmental Conservation) เกษตรกรดูแลรักษา
สิ� งแวดล้อมโดยรอบในพื+นที� เกษตรกรรมของตนเองเพื�อเพิ�มผลผลิต รวมถึงการดูและรักษา
สิ�งแวดลอ้มใหส้วยงามเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยว  

5) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท (Rural Urban Interaction) ฟาร์ม 
สเตย์เป็นพื+นที�แลกเปลี�ยนทางวฒันธรรมระหว่างชาวเมืองและชาวชนบท เกษตรกรสนใจใน
วฒันธรรมใหม่ๆ ที�นกัท่องเที�ยวนาํมา และนกัท่องเที�ยวสนใจวิถีชีวิตของชาวชนบทหรือเกษตรกร 
ในกระบวนการผลิตอาหาร การทาํเกษตร การดูแลรักษาพื+นที�ทางการเกษตร และมรดกต่างๆ ที�มีอยู่
ในวถีิของชาวชนบท  
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สอดคล้องกับคาํกล่าวของ Yerex (1994 อา้งถึงใน Shakur & Holland, 2000) ฟาร์มสเตย ์
เกี�ยวขอ้งกบั เจา้ของฟาร์มที�เปิดบ้านของตนเองเพื�อตอ้นรับนักท่องเที�ยว คนเดียว หมู่คณะหรือ
ครอบครัว ขึ+ นอยู่กับความสามารถของเกษตรกรในการตอบรับความต้องการของนักท่องเที�ยว
ฟาร์มสเตย ์มีกิจกรรมสําหรับนกัท่อเที�ยวรวมอยูด่ว้ย ยกตวัอย่างเช่น การตกปลา การขี�มา้ การเดิน
ชมสวน หรือการท่องเที�ยวในฟาร์ม เป็นตน้ 

Minnesota Institute for Sustainable Agriculture (2011) ให้ความหมายเพิ�ม เติมเกี� ยวกับ 
ฟาร์มสเตยคื์อ การบริการที�พกัในพื+นที�เกษตรกรรมให้กบัแขกที�ตอ้งการ เกษตรกรสามารถเปลี�ยน
ห้องพกัในบา้นให้กบัแขกไดใ้ชบ้ริการ ตกแต่งห้องเก็บอุปกรณ์ ยุง้ฉาง สิ�งปลูกสร้างต่างๆ ในพื+นที�
ของตนเองใหเ้ป็นหอ้งพกัสาํหรับรับรองแขกไดห้รือสร้างขึ+นใหม่ก็ไดเ้ช่นกนั 

แนวคิดเรื�องการทาํฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทยถูกพฒันาต่อยอดมาจากแนวคิดการจดัการที�
พกัแบบโฮมสเตยแ์ละการท่องเที�ยวเชิงเกษตร จากต่างประเทศ ซึ+ งผูป้ระกอบการต่างๆ ไดเ้ดินทาง
ไปต่างประเทศและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้นําแนวคิดและวิธีการบริหารจดัการมา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทแบบไทย ทั+ งสภาพอากาศ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต และวฒันธรรม        
(ศิรินภา ขาวผ่องอาํภัย, 2558: 102-103) โดยนําเสนอบริการแก่นักท่องเที�ยว 5 ประการ ได้แก่         
1) การดาํรงชีวิตแบบเรียบง่าย 2) วฒันธรรมท้องถิ�น 3) ความปลอดภยั 4) ที�พกัและอาหาร และ     
5) กิจกรรมการท่องเที�ยว 

1) การจดัการฟาร์มสเตย ์มีการรวมกลุ่มชุมชนจดัตั+งฟาร์มสเตย ์ในรูปแบบ ชมรม 
สหกรณ์ หรือรัฐวิสาหกิจชุมชนซึ� งสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการฟาร์มสเตย ์โดยมี
เงื�อนไขดงัต่อไปนี+   

(1) มีความเตม็ใจในการใหบ้ริการนกัท่องเที�ยว 
(2) ที�พกัมีโครงสร้างสมบูรณ์ 
(3) ไม่ไกลจากสถานที�ท่องเที�ยว 
(4) มีสภาพแวดลอ้มที�ดี 
(5) มีความพร้อมดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 

2) กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที�ยว 
จากความแตกต่างทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี การกาํหนดกฎระเบียบเช่น การ

แต่งกาย การเคารพสถานที� การกาํหนดเวลาเขา้ออก เป็นตน้ ควรให้ความสําคญัเพื�อมิให้ก่อให้เกิด
ปัญหาที�ขดัต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื�อของชุมชน ทั+งนี+ควรแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบ
ก่อนการลงทะเบียนตกลงเขา้พกั 
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3) การตอ้นรับ 
ความโอบออ้มอารี และการตอ้นรับเป็นนิสัยพื+นฐานของคนไทย การรับรองแขก

บา้นแขกเมืองมีพิธีกรรมประจาํแต่ละทอ้งถิ�น ยกตวัอยา่งเช่น พิธีบายศรีสู่ขวญัของภาคเหนือและ
ภาคอีสาน หรือการตอ้นรับนักท่องเที�ยวดว้ย ดอกไม ้พวงมาลยั หรือเครื�องดื�ม ก็เป็นการตอ้นรับ
นกัท่องเที�ยวที�แสดงออกถึงความเตม็ใจในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากคาํกล่าวต่างๆ ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ฟาร์มสเตย ์คือ การท่องเที�ยวรูปแบบหนึ� งที�
ผูใ้ห้บริการประกอบอาชีพหลกัคือการทาํการเกษตรไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการปรับปรุง
บา้นพกัของตวัเองหรือสร้างบา้นพกัขึ+นใหม่เพื�อให้บริการแก่นกัท่องเที�ยวโดยผูใ้ห้บริการสามรถ
เปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวได้เป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการทาํเกษตรกรรมได้ โดยขอ้ดีของการ
ท่องเที�ยวในรูปแบบฟาร์มสเตย์ คือ การท่องเที�ยวที� เป็นเครื� องมือในการรักษาวฒันธรรมทาง
การเกษตรไว ้เป็นตวักลางในการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมสมยัใหม่กบัวฒันธรรมดั�งเดิมของเกษตรกร 
ทาํให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่เกษตรกร กล่าวคือเกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มมากขึ+นโดยที�ไม่ตอ้งยา้ย
ถิ�นฐานไปสู่เมืองหลวง เป็นตน้ 

 

2.5 แนวคดิเรื�องการจัดการ 
 

การจัดการ การบริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือการบริหารการพัฒนา คาํเหล่านี+ มี
ความหมายที�คลา้ยคลึงกนั มีลกัษณะร่วมที�ชดัเจน 3 ส่วนคือ หนึ� ง เป็นเครื�องมือที�ใช้เป็นแนวทาง 
กระบวนการ หรือวิธีการในการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ สอง เป็นการบริหารที�มีระเบียบแบบแผน
อยา่งนอ้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การวางแผน การดาํเนินการ และการประเมิน และ สาม มีเป้าหมายที�
ชดัเจน เช่น การพฒันาพนกังานให้ปฏิบติัหนา้ที�ตามเป้าหมายขององคก์ร หรือการจดัการให้องคก์ร
เกิดผลกาํไรเป็นตน้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: ข) ความหมายที�เฉพาะเจาะจงของคาํวา่ การจดัการ 
นั+นหมายถึง การดาํเนินงานหรือการปฏิบติังานของหน่วยงานหรือบุคคลเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายและ
วตัถุประสงคที์�ถูกกาํหนดขึ+นโดยกลุ่มหรือองคก์ร (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2554: 13)  

มีความสอดคลอ้งกบัความหมายที�กล่าวโดย คินิกกี+  และวิลเลียม (2550: 12) ให้ความหมาย
ว่า การจดัการ คือ การติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยมีผูจ้ ัดการ ทาํหน้าที�ในการ
ประสานงาน สนับสนุน วางแผนและรับผิดชอบผลงานของตน ผู ้จ ัดการที� ดีสามารถสร้าง
คุณประโยชน์แก่องค์กรโดยรวมได้ ในทางตรงกนัขา้มหากผูจ้ดัการไม่มีประสิทธิภาพก็สามารถ



22 

ทาํลายองค์กรนั+นๆได ้เพราะฉะนั+นองค์กรมกัส่วนใหญ่มีการประเมินประสิทธิภาพของผูจ้ดัการ 
เพื�อลดความเสียหายที�อาจเกิดขึ+นไดต่้อองคก์ร 

เซอร์โต (2552: 2) ให้ความหมายเพิ�มเติมเกี�ยวกบั การบริหารจดัการ ว่ามีลกัษณะพิเศษ 3 
ขอ้ ดงันี+ คือ 1) การบริหารจดัการเป็นกระบวนการหนึ� งที�มีการรวบรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมเขา้
ด้วยกัน 2) การบริหารจดัการมุ่งเน้นไปที�เป้าหมายขององค์กร 3) เป้าหมายขององค์กรสามารถ
สําเร็จได้ด้วยการบริหารจดัการผ่ายใต้การร่วมมือของบุคลากรและทรัพยากรขององค์กรนั+ นๆ 
ภาระหนา้ที�เบื+องตน้ของการบริหารจดัการนั+นประกอบไปดว้ย 4 ประการคือ  

1) การวางแผน (Planning) คือ การวางกรอบเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการ
วางแผนกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรในองค์กรดาํเนินตามเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ ให้ครอบคลุมถึง
ความสาํเร็จขององคก์รในระยะสั+นและระยะยาว 

2) การจดัองค์การ (Organizing) คือ การมอบหมายงานให้บุคลากรในองค์กรที�มี
ความเหมาะสมกบังานที�ไดรั้บมอบหมายหรือสามารถทาํให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ของงานนั+นๆ
ได้ ความสําเร็จในงานที�ได้รับมอบหมายได้นั+ น  หมายถึงการสนับสนุนให้องค์กรประสบ
ความสาํเร็จเช่นเดียวกนั 

3) การชี+นาํ (Influencing) คือ การสร้างแรงผลกัดนัใหบุ้คลากรดาํเนินกิจกรรมไปใน
ทิศทางที�ตรงต่อเป้าหมายขององค์กร เป็นการกระตุ้นการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จอย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4) การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของ
บุคลากรเพื�อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ผลที�ไดถู้กนาํมาใช้เพื�อปรับปรุงและพฒันา
แผนการดาํเนินงานต่อไป 

จากคาํกล่าวในขา้งตน้ การบริหารและการจดัการ มีการนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายและปะปน
กันจนแยกออกจากกันได้โดยยาก อนิวชั แก้วจาํนงค์ (2552: 25) ได้แบ่งความหมายของ “การ
บริหาร” คือใชใ้นการชี+ นาํองคก์ร การกาํหนดทิศทางขององค์กร การตดัสินใชก้ารดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ และการกาํหนดนโยบายขององค์กร บุคลากรที�ทาํหน้าที�ดงักล่าวนี+ เรียกว่า “ผูบ้ริหาร” ส่วน 
“การจดัการ” คือการกาํหนดกระบวนการดาํเนินงานโดยใช้เครื�องมือในการวางแผน การจดัการ
องค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ การชี+ นํา และการควบคุม การจัดการจึงมีกระบวนการที�
ซับซ้อนและตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและบุคลากรเพื�อให้การดาํเนินงานประสบ
ผลสาํเร็จ บุคลากรที�ทาํหนา้ที�ดงักล่าว ถูกเรียกวา่ “ผูจ้ดัการ”  

สามารถสรุปไดว้่า การจดัการ นั+นมีความหมายว่า การควบคุม ดูแลและประเมินผลการ
ดาํเนินงานโดยการคาํนึงถึงเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รวา่ตอ้งการผลลพัธ์ออกมาเป็นเช่น
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ไร ถ้าหากอยากมีการจัดการที� ดีได้นั+ นต้องมี ผู ้จ ัดการทีดี และต้องมีความสามารถเบื+องต้น                
4 ประการคือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจดัองค์การ (Organizing) 3) การชี+นาํ (Influencing) 
4) การควบคุม (Controlling) (เซอร์โต, 2552: 2) ผูจ้ดัการที�ดีตอ้งถูกประเมินและควบคุม เพื�อการ
ทาํงานที�มีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที�สามารถเกิดขึ+นได้ ทั+งนี+ เพราะผูจ้ดัการเป็นบุคคล
สาํคญัในการนาํพาองคก์รไปสู้เป้าหมายได ้
 

2.6 พฤติกรรมมนุษย์ 
 

คาํวา่ พฤติกรรม นั+นมีผูที้�ออกมาใหค้วามหมาย ไวอ้ยา่งมากมาย วา่คือสิ�งที�มนุษยไ์ดก้ระทาํ
ลงไป ไม่วา่จะสังเกตไดห้รือไม่ไดก้็ตาม เช่น การวิ�ง การนินทา การคิด ความใส่ใจ เป็นตน้ (ปพน 
บุษยมาลย,์ 2551)  

สอดคลอ้งกบั บุญเกื+อ วชัรเสถียร (2543) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ พฤติกรรม หมายถึง 
การกระทาํหรือการแสดงออก เพื�อตอบสนองต่อปัจจยัภายนอก สามารถเกิดขึ+นไดท้นัทีหรือเกิดขึ+น
ภายหลงัก็ไดเ้ช่นกนั   

หทยักาญจน์ โสตรดี และ อมัพร ฉิมพลี (2550) ให้ความหมายที�มีความสอดคล้องกนัว่า 
พฤติกรรม นั+นหมายถึง การแสดงออกของบุคคลที�สนองตอบต่อปัจจยัภายนอกที�มากระตุน้ ให้เกิด
การกระทาํขึ+น ดว้ยความเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม สามารถสังเกตไดห้รือสังเกตไม่ได ้

สอดคล้องกับความหมายที�ให้โดย สํานักงานวฒันธรรมจังหวดันครนายก (2554) ว่า 
พฤติกรรม นั+นหมายถึง สิ� งที�กระทาํหรือกิริยาที�แสดงออกมา เพื�อสนองตอบความต้องการของ
บุคคล สามารถสังเกตเห็นไดแ้ละวดัได ้ 

จากความหมายต่างๆ ในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง สิ�งที�บุคคลหนึ�งได้
แสดงออกมาผา่น การกระทาํ อารมณ์ คาํพูด หรือความรู้สึก เพื�อสนองตอบต่อสิ�งเร้าจนเกิดขึ+นเป็น
การแสดงออกต่างๆ  พฤติกรรมนั+นคือการกระทาํที�ส่งผลต่อการตดัสินในการทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งดว้ย
เช่นกัน โดยในการศึกษาเรื� องการท่องเที�ยวได้นําเรื� อง พฤติกรรมมนุษย์มาศึกษาเพิ�มเติมเป็น
การศึกษา ในเรื�องของพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว 
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ตารางที� 2.2  องคป์ระกอบพฤติกรรม 
 

Factors Labaw (1980) Ajzen (1991) Stern (2000) Jackson (2005) 

Attitude  � �  
Context   �  

Personal Capabilities   �  

Facilitating Condition    � 

Habits   � � 

Intention    � 

Social norms  �   
Perceived Behavioral 

Control 

 �   

Knowledge �    
Environmental Influences �    

Past Behavior �    

 
จากตารางในขา้งตน้ องคป์ระกอบต่างๆ มีความหมายดงัต่อไปนี+  

1) Attitude คือ ทัศนคติความคิดเห็นของตนเองที� มีต่อผูอื้�น สิ� งหนึ� งสิ� งใด หรือ
ตนเอง 

2) Context คือ สิ�งแวดลอ้ม หรือสภาพการณ์ที�เป็นปัจจยัภายนอกที�ส่งผลต่อสิ�งใด
สิ�งหนึ�งในเวลานั+น 

3) Personal Capabilities คือ ความสามารถส่วนบุคคล เกิดจากทกัษะ ความรู้ การ
ฝึกฝน เป็นตน้ 

4) Facilitating Condition คือ สิ�งแวดลอ้มที�อาํนวยความสะดวก 
5) Habits คือ ลกัษณะนิสัย เกิดจากการแสดงพฤติกรรมเดิมซํ+ าๆ ในอดีต 
6) Intention คือ สิ�งที�ตั+งใจจะทาํ เจตนา เป้าหมาย 
7) Social Norm คือ การคลอ้ยตามบรรทดัฐานทางสังคม 
8) Perceived Behavioral Control คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
9) Knowledge คือ ขอ้มูล ระดบัความรู้เกี�ยวกบัเรื�องนั+นๆ ส่งผลต่อการแสดงออก

หรือพฤติกรรม 
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10) Environmental Influences คือ ลกัษณะทางกายภาพที�สามารถควบคุมไดย้ากแต่
สามารถส่งผลกระทาํต่อการดาํเนินชีวติและทศันคติ 

11) Past Behavior คือ พฤติกรรมในอดีต นั+นสามารถที�ทาํนายพฤติกรรมในอนาคต
ได ้

จากการท บ ท วน วรรณ กรรมเรื� ององค์ป ระกอบ ของพ ฤติกรรมได้ม าทั+ งหม ด 11 
องค์ประกอบ องค์ประกอบที�มีความหมายใกลเ้คียงกนัถูกรวมให้เหลือองค์ประกอบเดียว แลว้จึง
นําไปใช้ในกรอบงานวิจัยในครั+ งนี+  องค์ประกอบที� มีความหมายใกล้เคียงกันถูกรวมเป็น
องคป์ระกอบดงัต่อไปนี+   

1) Intention หรือ ความตั+งใจ ถูกประกอบไปด้วย Attitude หรือทัศนคติ Personal 
capabilities หรือความสามารถส่วนบุคคล Intention สิ� งที�มุ่งหมาย Knowledge ระดบัความรู้ และ 
Perceived Behavioral Control หรือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

2) Context หรือ บริบท ถูกประกอบไปด้วย Context หรือสภาพสิ� งแวดล้อม 
Facilitating Condition หรือสิ� งแวดล้อมที�อาํนวยความสะดวก Social Norm หรือ บรรทดัฐานทาง
สังคม และ Environment Influences หรือ สิ�งแวดลอ้มที�มีอิทธิพลต่อบุคคล 

3) Habits หรือ ลักษณะนิสัย ถูกประกอบไปด้วย Habits หรือ นิสัย เกิดจากการ
แสดงพฤติกรรมเดิมซํ+ าๆ ในอดีต และ Past Behavior หรือ พฤติกรรมในอดีต 

มีความสอดคล้องกับบทความวิจัยของ Danner, Aarts and De Vries (2008: 251) ซึ� งใช้
องค์ประกอบพฤติกรรมทั+ ง 3 ด้านได้แก่ Intention Context และ Habits ในการวิจัยเพื�อศึกษา
พฤติกรรมเช่นกนั 

 

2.7 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

จากงานวิจยัของ เทพกร ณ สงขลา และบญัชา สมบูณณ์สุข (2554) เรื� อง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการท่องเที�ยวเชิงเกษตรกบัการจดัการทรัพยากรเกษตรของทอ้งถิ�น กรณีศึกษาท่องเที�ยวเชิง
เกษตรช้างกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า กิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงเกษตรของอาํเภอช้าง
กลาง มีดงันี+ คือ การเลี+ยงผึ+ง เพาะเห็ดและการเกษตรแบบอินทรีย ์การให้ความรู้ทางการเกษตร การ
จาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร และช่องทางการทาํธุรกิจจากการเกษตร โดยการพฒันาเกษตรกรขึ+น
เป็นวิทยากรเพื�อให้ความรู้แก่นกัท่องเที�ยว การพฒันาฟาร์มให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เกษตรกรผลิต
และจดัจาํหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที�ยว และสินค้าบางชนิดถูกพฒันาต่อยอดขึ+ นใหม่เพื�อจดั
จาํหน่ายเป็นของที�ระลึก เป็นตน้ ทั+งนี+ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวที�กล่าวมามีความสอดคลอ้งกบั
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ทรัพยากรทางการเกษตรของชุมชน คือ ชุมชนมีกิจกรรมทางการเกษตรที�หลากหลายมีกระบวนการ
ทําการเกษตรที� น่าสนใจ มีเกษตรกรที� มีความสามารถในการเป็นวิทยากร มีฟาร์มที�ประสบ
ความสําเร็จ และมีผลิตผลทางการเกษตรที�แตกต่างจากที�อื�นและมีเอกลกัษณ์ นอกจากที�กล่าวมา
ขา้งตน้ กระบวนการทาํงานของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงเกษตร ไดท้าํให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอด พฒันาและต่อยอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และยงัเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
เกษตรให้อยูใ่นชุมชน เกิดการขยายตวัของกิจกรรมการเลี+ ยงผึ+ง เพาะเห็ด เกษตรอินทรีย ์และมีการ
นาํทรัพยากรมาสร้างมูลค่าเพิ�มให้เป็นสินคา้ ผลดงักล่าวกลายเป็นความโดดเด่นของการเกษตร
อาํเภอชา้งกลาง และเกิดการขยายตวัของการท่องเที�ยวเกษตรในชุมชนมากยิ�งขึ+น อยา่งไรก็ตามยงัมี
แนวโนม้ที�เกษตรกรที�พึ�งพาการท่องเที�ยวมากเกิดไปอาจสร้างผลกระทบทาํให้ ผลผลิตและรายได้
จากการเกษตรลดลงจากการที�เกษตรกรใช้เวลากับกิจกรรมการท่องเที�ยวมากเกินพอดี อีกทั+ ง
กิจกรรมการท่องเที�ยว การเพาะเห็ดและการเลี+ ยงผึ+ ง หากมีการขยายตัวมากเกินไปอาจทําให้
นกัท่องเที�ยวไม่สนใจก็เป็นได ้กล่าวคือรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงเกษตรและการจดัการทรัพยากร
ทางการเกษตรเกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรสําคญั 3 ดา้นคือตวัแปรดา้นทรัพยากรเกษตรของชุมชน ตวัแปร
ด้านผลลพัธ์ที�เกิดจากการท่องเที�ยวเชิงเกษตร และตวัแปรด้านกลไกนโยบาย แผนงานด้านการ
ท่องเที�ยวและการเกษตร 

โดยมีขอ้เสนอแนะ ดา้นการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงเกษตรควรพฒันากิจกรรมการท่องเที�ยว
เชิงเกษตรให้มีหลายรูปแบบ เพื�อให้เกิดการกระจายรายได้และตอบสนองกลุ่มนักท่องเที�ยว
เป้าหมายหลากหลายกลุ่ม ในดา้นของนโยบายการพฒันาการเกษตร ควรใชท้่องเที�ยวเชิงเกษตรเป็น
เครื�องมือในการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของชุมชน โดยเนน้การท่องเที�ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบการให้ความรู้หรือการสาธิต และการให้ความรู้ทางการเกษตรเพื�อธุรกิจ ดา้นการ
วิจยัผลของการท่องเที�ยวเชิงเกษตรต่อการจดัการทรัพยากรทางการเกษตรควรมีการศึกษาแหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่างๆ ที�มีรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั เช่น การ
จดัทาํโฮมสเตย ์ว่าส่งผลอย่างไรต่อการจดัการทรัพยากรทางการเกษตรของชุมชน มีประเด็นใดที�
เหมือนและแตกต่างจาก กรณีศึกษาอาํเภอชา้งกลาง 

จากงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) เรื� อง แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์พบว่าการทาํฟาร์มสเตยส์ามารถทาํไดต้ั+งแต่ฟาร์มขนาดเล็กไปถึงฟาร์ม
ขนาดใหญ่ รวมถึงการทาํการเกษตรทุกรูปแบบเช่นกนั เช่น สวนผกัผลไม ้สวนดอกไม ้หรือปศุสัตว์
ต่างๆ  โดยผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมทางการเกษตรภายในฟาร์มแต่อย่างใด เพียงผูก
มิตรกับผูป้ระกอบการเชิงเกษตร เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที�ยวรูปแบบฟาร์มสเตย์ยงัไม่ได้รับการ
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สนับสนุนจากภาครัฐเท่าที�ควร ส่งผลให้นักท่องเที�ยวมีจาํนวนน้อยจากผลสํารวจพบว่า เป็น
นกัท่องเที�ยวเพศหญิงมากวา่เพศชาย มีภูมิลาํเนามาจากกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัภายใน
ที�ส่งผลให้นักท่องเที�ยวเลือกการท่องเที�ยวรูปแบบดงักล่าวคือ การสัมผสักับความสวยงามของ
ธรรมชาติและเพื�อพกัผอ่น ส่วนปัจจยัภายนอกคือบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย ์
สิ�งอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกัและอธัยาศยัของผูใ้หบ้ริการ ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ ควรใหค้วามสําคญักบัการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในฟาร์มให้คงความเป็น
ธรรมชาติมากที�สุดเพื�อดึงดูดจาํนวนนกัท่องเที�ยว อาจมีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การท่องเที�ยว เช่น ร้านอาหาร หรือฟาร์มอื�นๆ เพื�อประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวอยา่งจริงจงัโดยเนน้
ความเรียบง่ายและความสงบ และการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที�ยว เพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเที�ยวใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

ในงานวิจยัที�เกี�ยวกบัฟาร์มสเตยพ์บว่า ในแคลิฟลอเนีย เกษตรกรมีทางเลือกในการจดัทาํ
ฟาร์มสเตยข์องตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงหลากหลายวิธี ก่อนเริ�มตน้เกษตรกรควรมี
ความรู้ที� เพียงพอต่อการทําพื+ นที� เกษตรกรรมของตนเองเป็นฟาร์มสเตย์ รวมถึงการทําให้
นกัท่องเที�ยวตระหนกัการท่องเที�ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย ์ทั+งสองอยา่งนี+ มีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 
รวมถึงการใหค้วามหมายที�ชดัเจนของคาํวา่ฟาร์มสเตยเ์ช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทศันคติและความ
คาดหวงั ที�เกิดกบัการท่องเที�ยวในรูปแบบฟาร์มสเตย ์องคก์รต่างๆ เช่น ฟาร์ม องคก์รการท่องเที�ยว 
ตวัแทนขายทวัร์ เป็นตน้ มีส่วนอยา่งมากในการประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์และสิ�งที�สําคญัที�สุดคือ การประสานงานและการสื�อสารระหว่างผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทั+งหมดที�ตอ้งมีความโปร่งใสและถูกตอ้ง สิ�งนี+ ก่อให้เกิดการต่อยอดและการพฒันา
อยา่งสูงสุด (Momsen & Donaldson, 2001) 

และในประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงเวลาที�งานวิจยัชิ+นนี+ ทาํการสํารวจเสร็จสิ+น (มีนาคม 
1997) ผูใ้ห้บริการฟาร์มสเตยฟ์าร์มสเตยใ์นประเทศนิวซีแลนด์มีทศันคติที�ดีมากต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที�ยวรูปแบบฟาร์มสเตย ์กวา่ 64% มีความเห็นวา่ธุรกิจของตนเองดีแน่ในอนาคต และกว่า 
70% บอกวา่อุตสาหกรรมในภาพรวมมีอนาคตที�ดีเช่นกนั ภาพรวมที�ดีที�พวกเขาเห็นนั+นมาจากผล
พวงที�จาํนวนนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศนิวซีแลนดมี์จาํนวนเพิ�มมากขึ+นกวา่
สองเท่าตวั นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติต่างตอ้งการสัมผสัประสบการณ์ทางวฒันธรรมที�แปลกใหม่
และทศันียภาพที�สวยงามของประเทศนิวซีแลนด ์

ฟาร์มสเตยที์�ประสบความสาํเร็จในนิวซีแลนด ์ตั+งอยูใ่นพื+นที�ใกลก้บัเขตเมืองและตั+งอยูใ่กล้
กบัพื+นที�เกษตรกรรมที�มีชื�อเสียงของนิวซีแลนด์ ฟาร์มสเตยใ์ห้ผลประโยชน์แก่นกัท่องเที�ยวในแง่
ของบรรยากาศและทศันียภาพ และให้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในแง่ของรายไดที้�เพิ�มขึ+นและ
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การแลกเปลี�ยนทางสังคมระหวา่งนกัท่องเที�ยวและเจา้บา้น การทาํใหฟ้าร์มสเตยป์ระสบความสาํเร็จ
ได้นั+ นต้องทาํการติดต่อโดยตรงกับนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติผ่าน สมาคม หนังสือแนะนําการ
เดินทาง และองคก์รการท่องเที�ยวในภูมิภาคนั+นๆ ทกัษะทางดา้นการบญัชีมีส่วนช่วยอยา่งมากต่อผู ้
ลงทุนทาํธุรกิจ ส่วนใหญ่มองขา้มทกัษะนี+ ไปและลม้เหลวในการทาํธุรกิจ และในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที�ยวในรูปแบบฟาร์มสเตยข์องนิวซีแลนด์นั+นมีตน้ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติที�สมบูรณ์มาก 
ตอ้งไดรั้บการพฒันาและต่อยอดต่อไป 

มีผลการสาํรวจที�น่าสนใจมาก พบวา่กวา่ 94% ของผูป้ระกอบการ ไม่ทาํการขยายธุรกิจเพื�อ
ตอบสนองต่อความสําเร็จของฟาร์มสเตย์ของตนเองกล่าวคือ ไม่ มีการเพิ� มจํานวนที� พ ัก 
ผูป้ระกอบการเชื�อวา่ คุณภาพลดลงหากทาํการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ+น รวมถึงเขาพวกเขาตอ้งสูญเสีย
แนวทางการดาํเนินชีวติ เสียเวลามากขึ+น และเสียความพึงพอใจส่วนตวัไป พวกเขาจึงทาํธุรกิจขนาด
เล็ก  

ชาวนิวซีแลนด์เป็นคนเปิดกวา้งและเป็นมิตรกบัผูค้น หมายความว่า ประเทศนิวซีแลนด์
สามารถใชข้อ้ดีดงักล่าวในตอบสนองต่อความตอ้งการ เพิ�มประสบการณ์ที�ดี และปฏิสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างชาวนิวซีแลนด์และนักท่องเที�ยว ส่งผลต่ออนาคตที�ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวใน
รูปแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศนิวซีแลนด์ (Shakur and Holland, 2000) มีความสอดคล้องกับ 
Capriello, Mason, Davis and Crotts (2013) ที�กล่าวว่า บา้นที�อยู่ในสวนเกษตรกรรมไม่ใช้แต่เพียง
แค่บา้นเท่านั+นสามารถเปลี�ยนเป็นธุรกิจได ้การทาํการเกษตรมีหน้าที�ที�ตอ้งดูแลมากมาย เป็นวงจร
ตั+งแต่การปลูกเมล็ดจน การดูแลรดนํ+ าจนถึงการเก็บเกี�ยวผลผลิตรวมถึง การดูแลให้อาหารสัตวเ์ลี+ ยง 
ทั+ งหมดกระบวนการเหล่านี+ ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากมาย แต่การเปิดบ้านเปิดพื+นที�ท ํา
การเกษตรของตนเองสามารถสร้างรายไดอี้กทางหนึ� งให้แก่ครอบครัว แต่ตอ้งคาํนึงถึงการรองรับ
นักท่องเที�ยวและความตอ้งการของตลาดให้มีความสอดคล้องต่อต้นทุนที�เพิ�มขึ+นในการทาํเป็น
แหล่งท่องเที�ยว การวางแผนและการจดัการที�ดีของ ที�พกัแบบฟาร์มสเตย ์ส่งผลดีต่อชุมชนรอบขา้ง
ในดา้นสังคมและเศรษฐกิจ  

Nilsson (2002) ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า การท่องเที�ยวแบบฟาร์มนั+ นได้ต่อยอดมาจากการ
ท่องเที�ยวแบบชนบท เป็นหนทางที�รักษาวฒันธรรมทอ้งถิ�นดั�งเดิมเอาไวใ้ห้แก่ชนรุ่นหลงัไดเ้ริ�มตน้
หลงัจากสงครามโลกครั+ งที�สอง รูปแบบของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มก่อนหน้านี+ นั+นเป็นกิจกรรม
การท่องเที�ยวที�เนน้ไปทางดา้นการเขา้สังคม การท่องเที�ยวแบบฟาร์มนั+นไม่เหมาะสมกบัฟาร์มของ
ทุกคน เพราะจากการวิจยัพบว่า รายไดที้�ที�เจา้ของฟาร์มได้นั+นน้อยมาก คงอยู่ไดไ้ม่นานหากไม่มี
องค์ภาครัฐหรือเอกชนให้การสนับสนุน รวมถึงการทาํการตลาดที�ยงัไม่มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ รวมถึงการตดัสินใจภายในครอบครัวเจา้ของฟาร์มส่งผลต่อการตดัสินใจวา่ทาํหรือไม่ทาํ
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อยา่งไรต่อการท่องเที�ยวแบบฟาร์ม และจากการเก็บขอ้มูลจากประเทศในแถบยโุรปพบวา่ ปัญหาที�
สําคญัที�เจา้ของฟาร์มส่วนใหญ่มีคือ ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํการท่องเที�ยวและยงัขาดความรู้
ในดา้นการบริการ 

Hjalager (1996) ได้ทําการศึกษาการท่องเที�ยวแบบชนบท มีความคล้ายคลึงกับการ
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร ในประเทศเดนมาร์ก พบว่า หากชุมชนตอ้งการพฒันาและเปลี�ยนแปลงการ
ท่องเที�ยวแบบชนบท สิ�งที�จาํเป็นสําหรับการพฒันาคือ การสนบัสนุนภาครัฐ องค์กรส่วนทอ้งถิ�น
และความร่วมมือในระดับชุมชน ในทุกขั+นตอนของการพฒันาและต้องใช้ นวตักรรม หรือการ
ยอมรับความเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ ที�เขา้มาสู่ชุมชน สามารถทาํลายสิ� งที�มีอยู่เดิมที�เป็นสิ� งที�มีคุณค่า
เพราะฉะนั+น การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจาํเป็นตอ้งการความรวมมือในการคิดวิเคราะห์ ผลกระทบที�
ตามมา และมีการวางแผนที�ดี ทั+ งนี+ ก็เพื�อเป็นหนทางหนึ� งในการแก้ปัญหาที�มาจากรายได้ทาง
การเกษตรที�ลดลง งานวจิยัยงัพบอีกดว้ยวา่ 

1) การตลาดที�มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเปลี�ยนแปลง
ทศันคติของนักท่องเที�ยว เช่น เปลี�ยนทศันคติจากแหล่งท่องเที�ยวราคาถูก เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�
นกัท่องเที�ยวไดรั้บประสบการณ์อยา่งมากมาย 

2) แหล่งท่องเที�ยวแบบชนบทยงัขาดคุณภาพในการควบคุมที�พกัและการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

3) ตอ้งมีการวางแผนที�รวมเอาร้านของฝากและแหล่งท่องเที�ยวไวใ้นที�เดียวกนัหรือ
ใกลก้นัในแหล่งเกษตรสักที�หนึ� ง และชุมชนตอ้งแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบวา่ใครทาํหน้าที�อะไร
ในเวลาไหน เพื�อที�แบ่งเวลาไปทาํหน้าที�หลกัและหน้าที�รอง เช่นเช้าทาํเกษตรของตนเอง บา้นทาํ
หนา้ที�เป็นไกดเ์ดินชมพื+นที�เกษตรหรือเฝ้าร้านขายของฝาก 

3) วฒันธรรมการกิน เป็นสิ�งที�สามารถใช้เสริมแหล่งท่องเที�ยว การเปิดห้องเรียน
การทาํอาหารทอ้งถิ�นหรือการแสดงทาํอาหารสามารถสร้างความตื�นตาตื�นใจใหก้บันกัท่องเที�ยวได ้

4) โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชุมชนสงผลต่อสถานการณ์การท่องเที�ยว
ของชุมชน 

เป็นที�สังเกตได้ชัดในช่วงหลายปีที�ผ่านมา ว่าการท่องเที�ยวแบบฟาร์มถูกเปลี�ยนจาก
กิจกรรมที�สร้างรายไดเ้สริม กลายเป็นกิจกรรมที�สร้างรายไดห้ลกั ผูเ้ชี�ยวชาญไดท้าํนายอนาคตไวว้า่ 
การพกัผ่อนในฟาร์มทาํให้นักท่องเที�ยวมีความสุขกับการพกัผ่อนจากความเครียดในเมืองใหญ่
เพราะนกัท่องเที�ยวไดรั้บความเรียบง่ายและประสบการณ์ที�แปลกใหม่ การเปลี�ยนจากการท่องเที�ยว
ในแหล่งเกษตรเป็น การท่องเที�ยวแบบฟาร์ม มีความยุง่ยากและตอ้งการปัจจยัหลายอยา่งผนวกเขา้
ดว้ยกนั ผูว้ิจยัเชื�อวา่ปัจจยัที�สําคญัอยูที่� เจา้ของฟาร์มและนกัท่องเที�ยว จุดแข็งที�สําคญัที�สุดของการ
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ท่องเที�ยวแบบฟาร์มคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของฟาร์มและนักท่องเที�ยว การท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสามารถเกิดขึ+นไดก้็ต่อเมื�อ รายไดที้�มาจากการทาํการท่องเที�ยวในฟาร์มสูงกวา่รายไดที้�มาจาก
การทําการเกษตร หรือเจ้าของฟ าร์มที� เริ� มวางแผนการท่องเที� ยวให้กับฟ าร์มของตัวเอง  
แต่ฟาร์มส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้หลักจากการท่องเที�ยว เพราะว่าเจ้าของฟาร์มยงัขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการทาํกิจกรรมทางการท่องเที�ยว รวมถึงยงัขากการสนับสนุนจาก
นโยบายจากภาครัฐและเอกชน อีกทั+งยงัมีการแข่งขนัจากกิจกรรมทางการท่องเที�ยวอื�นๆและจาก
โรงแรมต่างๆ (Busby and Rendle, 1999) 

จากผลงานวิจัยของ Albaladejo Pina and Delfa Delfa (2004) ได้แยกแยะลักษณะของ
นักท่องเที�ยวตามรูปแบบของที�พกัในแหล่งท่องเที�ยวแบบชนบท ที�ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมือง Murcia ประเทศสเปน ผลงานวจิยัไดแ้บ่งลกัษณะนกัท่องเที�ยวออกไดท้ั+งหมด 4 ประเภท ดงันี+  

1) กลุ่มนักท่องเที�ยวที�ชอบพกัในโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ในตวัเมืองหรือ
ชานเมือง ที�มีกิจกรรมกีฬาและมีสระว่ายนํ+ าให้ว่าย นกัท่องเที�ยวมากนัแบบกลุ่มเพื�อน และชอบที�
แสวงหากิจกรรมทางการกีฬามากกวา่การชื�นชมวฒันธรรม 

2) กลุ่มที�พกัขนาดกลางที�ตั+งอยู่ในสวนผกัหรือผลไม้ที�มีบรรยากาศเปิดโล่งหรือ
ตั+งอยูบ่นภูเขา ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยวที�มาจากการหาขอ้มูลตามแหล่งขอ้มูลต่างๆ และเป็นกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวที�มีรายไดน้อ้ย 

3) เป็นกลุ่มที�ติดต่อขอเขา้พกักบัเจา้ของที�พกัโดยตรง โดยที�พกัเป็นแบบลกัษณะ
แบบเฉพาะถิ�นและเป็นที�พกัที�ตั+ งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ หรือไม่ไกลจากตวัเมือง กลุ่มนี+ เป็นกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวแบบนกัเรียน 

4) เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ ที�ชอบที�พกัแบบบ้านหรือการเปลี�ยนโรงเก็บอุปกรณ์ หรือ
โรงงานเป็นที�พกัคลา้ยโฮมสเตย ์กลุ่มนี+ ชื�นชอบกิจกรรมทางวฒันธรรม 

Sharpleya and Vass (2005) พบว่า ในปัจจุบนัพื+นที�ชานเมือง ชนบทหรือต่างจงัหวดัต่าง
ไดรั้บบททดสอบทางดา้นสังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจอย่างมากวา่อยูต่่อไปไดห้รือไม่ แต่ความ
ท้าทายดังกล่าวสามารถบรรเทาได้ด้วยกิจกรรมทางการท่องเที�ยว และไม่ใช่การสนับสนุนทาง
การเงินและนโยบายจากภาครัฐอย่างเดียว สามารถช่วยเหลือต่อไปได้อีกแล้ว และผลลัพธ์จาก
งานวิจยัชิ+นนี+สามารถใชใ้นการสนบัสนุนการพฒันาการท่องเที�ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง ผลลพัธ์ที�ได ้
มีอยู ่5 ขอ้ดว้ยกนัดงันี+  

1) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า การใช้เงินเพื�อการพฒันาและปรับปรุงตวั
อาคารต่างๆ มีความสําคญั สาํหรับความพร้อมในการสนบัสนุนดา้นการเงิน ไม่ใช่ปัจจยัที�มีอิทธิพล
ในการตดัสินใจในการลงทุนไปกบัการท่องเที�ยว 
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2) การฝึกอบรม ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่ามีความสําคญัและตอ้งทาํก่อน
เพื�อความสาํเร็จของการท่องเที�ยว แต่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั 

3) การบอกปากต่อปาก การทาํการตลาดออนไลน์ หรือการรวมสองวิธีไวด้้วยกนั
เป็นวิธีการตลาดที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด แต่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกที�ให้ภาครัฐทาํ
การตลาดและประชาสัมพนัธ์ให ้

4) การทาํงานรวมกบัธุรกิจทางการท่องเที�ยวภายในท่องถิ�นเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�สุดที�
ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

5) หลายคนบอกวา่การประสบความสาํเร็จดา้นการเงิน คือ ตอ้งลดการเก็บภาษี 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เริ�มดาํเนินการพฒันาธุรกิจการท่องเที�ยวดว้ยตนเอง ขาดก็แต่

การสนบัสนุนทางดา้นการตลาดจากภาครัฐ และการสนบัสนุนในดา้นการประชาสัมพนัธ์หรือการ
พฒันากลุ่มธุรกิจการท่องเที�ยวทอ้งถิ�น 

จากงานวิจัยเรื� อง พฤติกรรมการบริหารสําหรับการท่องเที�ยวแบบฟาร์มให้ประสบ
ความสําเร็จของ Park, Doh and Kim (2014) พบวา่มี 6 ปัจจยั ที�สนบัสนุนให้การท่องเที�ยวประสบ
ความสาํเร็จดงัต่อไปนี+  

1) ปัจจยัดา้นการพฒันาสินคา้และบริการ คือมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา 
คอยตรวจสอบคู่แข่งและตลาดอยู่เสมอ รักษาคุณภาพของสินค่าและบริการให้อยู่ในระดบัสูงสุด 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดใหไ้ด ้

2) ปัจจยัด้านการวางแผนและประเมิน คือการพฒันาแผนการบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ มีการวางตารางการฝึกอบรม ประเมินความสามารถในการดาํเนินงาน และพยายาม
แกไ้ขจุดอ่อนใหไ้ดไ้วที�สุด 

3) ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ คือการรักษาลูกคา้เก่าให้กลายเป็นลูกคา้ประจาํ 
และขยายฐานลูกคา้ใหม่ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการในหลายๆ ช่องทาง 

4) ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือการมุ่งเนน้ไปที�การฝึกอบรมในการให้
ความรู้ในหลายๆดา้น รวมถึงการฝึกอบรมดา้นการบริการและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

5) ปัจจยัดา้นเครือข่าย คือการลงทุนร่วมกนัในการพฒันาสินคา้และบริการระหวา่ง
ธุรกิจใกลเ้คียง เพื�อทาํนายแนวโนม้ความตอ้งการของตลาด รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั 

6) ปัจจยัดา้นการลดตน้ทุน คือการเพิ�มประสิทธิภาพของสินคา้และบริการรวมถึง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เพื�อลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน 
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จากงานวิจยั ศิรินภา ขาวผอ่งอาํไพ (2558) เรื�อง วิธีปฏิบติัที�ดีและความเชื�อมโยงกบัชุมชน
ในการจดัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์กรณีศึกษา สินมานะฟาร์มสเตย ์อาํเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณ์เชิงดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง พบว่า 
1) การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยข์องสินมานะฟาร์มสเตยส่์งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบทั+งทางบวก
และทางลบในดา้น สังคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม 2) สินมานะฟาร์มสเตยแ์ละชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มจากทรัพยากรที�ใช้
ร่วมกัน อีกทั+งยงัเป็นเครื�องมือที�ใช้พฒันาชุมชน ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยจดั
กิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมท้องถิ�น 3) ชุมชนและผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งในทอ้งถิ�นควรไดรั้บการอบรมเพื�อสร้างความย ั�งยืนและเรียนรู้การจดัการแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหเ้ป็นตน้แบบการเรียนรู้กลางทะเล 

สุเทพ มุงคุณ (2557) ไดก้ล่าวเพิ�มเติมในบทความวิชาการเรื�อง การจดัการทรัพยากรเกษตร
เพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื วา่ การจดัการทรัพยากรเกษตรเพื�อการท่องเที�ยว เป็นการนาํทรัพยากร
เกษตรที�มีอยูม่าสร้างมูลค่าเพิ�มอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในแง่
ของรายได้และการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม โดยการผสมผสานการเกษตรเข้ากับการท่องเที�ยวให้
เหมาะสมกบัทอ้งถิ�น สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร ให้บริการสิ�งอาํนวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมของพื+นที� เนน้การจดัการทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนน้การ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที�ยวและเกษตรกร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่กับ
เยาวชน ให้เห็นถึงความสําคญัและความภาพภูมิใจในการทาํอาชีพเกษตรกรรมและเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น อีกทั+งช่วยลดปัญหาจากการว่างงาน การเขา้ไปทาํงานในเมืองและเป็นการสร้าง
รายไดเ้สริมอีกทางหนึ�ง 

Mcintosh and Bonnemann (2008) ได้ทาํการวิจยัเรื� อง Willing Workers on Organic Farms 
(WWOOF): The Alternative Farm Stay Experience พบวา่ ประสบการณ์ของการอยูแ่บบ WWOOF 
นั+ นเกี�ยวข้องกับการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ บรรยากาศโดยรอบและการทําเกษตรท้องถิ�น 
นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยไ์ม่ตอ้งการห้องพกัหรูหรา ตอ้งการเพียงความจริงใจและประสบการณ์
ที�ทรงคุณค่าจากชนบท นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยข์อง WWOOF แตกต่างจาก นกัท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตยใ์นประเทศนิวซีแลนด์ทั�วไปตรงที� ไม่ไดมี้เรื�องเงินเขา้มาเกี�ยว โดยนกัท่องเที�ยวทาํงาน
เพื�อแลกการพกัอาศยัและประสบการณ์ มีระยะเวลาในการเขา้พกัที�นานกว่านักท่องเที�ยวทั�วไป 
การศึกษาพบวา่ นกัท่องเที�ยวไดรั้บ 4 สิ�งจากการเขา้พกั คือ 1) ประสบการณ์ในชนบท 2) โอกาสใน
การเรียนรู้การทาํการเกษตรอินทรีย ์3) ประสบการที�ทรงคุณค่าสําหรับตนเอง และ 4) ความจริงใจที�
ไม่สามารถหาไดจ้ากที�อื�น 
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Talbot (2013) ไ ด้ทําก าร ศึ ก ษ าเรื� อ ง  Farm Tourism in WALES. Products and Market, 
Resources and Capabilities. The Experience of Six Farm Stay Operators. พบว่า เกษตรกรสร้าง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ทรัพยากรของเขาได้ อีกทั+งเกษตรกรยงัแสดงให้เห็นว่าพวกเขามี
ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้กบัทรัพยากรที�เขามีก่อให้เกิดเป็นสิ�งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที�ยวและยงัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดได ้นอกเหนือไปจากนั+นเกษตรกรยงั
มีความสามารถในการมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและแนวโน้มทางการตลาด อีกทั+ งยงัมี
ความสามารถในการรักษาคุณภาพในสินคา้ของพวกเขาไดจ้นเป็นที�ตอ้งการของตลาด พวกเขายงัมี
ความสามารถในการรักษาความสัมพนัธ์กบัตลาดมากกวา่การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ผา่นการจอง
ล่วงหน้าและการแนะนําจากนักท่องเที�ยว การมีภาพลักษณ์ที�ดี และการใช้สื� อสังคมออนไลน์มี
แนวโนม้ที�เติบโตมากขึ+นไปเรื�อยๆ มากไปกวา่นั+นพบวา่การทาํการท่องเที�ยวแบบฟาร์มมี 2 รูปแบบ
หลักๆ คือ 1) Farm Based Tourism คือ กิจกรรมทางการเกษตรคือหัวใจหลักของการท่องเที�ยว 
นกัท่องเที�ยวเป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการเกษตร และ 2) Tourism that Takes Place on Farms คือ 
เกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ� งของการท่องเที� ยวเท่านั+ น  แหล่งท่องเที� ยวและกิจกรรมคือสิ� งที�
นกัท่องเที�ยวตอ้งการจากฟาร์มประเภทนี+  โดยองคป์ระกอบสาํคญัที�จาํเป็นตอ้งมีประกอบดว้ย 

1) ตาํแหน่งที�ตั+ง  
2) กิจกรรมทางการเกษตร 
3) พื+นที�ทางการเกษตรและสิ�งปลูกสร้าง 
4) ผลิตผลทางการเกษตร 
5) คนในครอบครัว เพื�อตอ้นรับแขก 
6) ความสามารถในการทาํธุรกิจ 
7) ชื�อเสียงที�ดี 

มีความสอดคลอ้งกบับทความของ Platania (2014) เรื�อง Agritourism Farms and the Web. 
An Exploratory Evaluation of their Websites ไดก้ล่าววา่ ในเวลาหลายปีที�ผ่านมาการท่องเที�ยวเชิง
เกษตรเพิ�มสูงขึ+นอยา่งเห็นไดช้ดั การท่องเที�ยวเชิงเกษตรใหป้ระสบการณ์ การพกัผอ่นที�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม และยงัเป็นการกระจายรายไดใ้ห้เกษตรกรอีกด้วย ในแง่ของนักท่องเที�ยว เวบ็ไซต์ที�
เป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวมีความสําคญัต่อการตดัสินใจบริโภคอยา่งยิ�ง ดว้ย
เหตุผลที�ว่าอินเตอร์เน็ตสามารถสร้างผลประโยชน์ดีให้กบัเกษตรกรและเขา้ถึงกลุ่มนักท่องเที�ยว
กลุ่มใหม่ได ้เวบ็ไซตต์อ้งมีความสมบูรณ์แบบและมีความน่าสนใจ เทคโนโลยีสามารถเครื�องมือใน
การสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งแม่นยาํ นอกไปจากนี+ เวบ็ไซตย์งั
เป็นเครื�องมือในการลดความผดิพลาดในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่นกัท่องเที�ยว 
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จากบทความเรื� อง A Profile of Farmstay Visitors in Victoria, Australia and Preliminary 
Activity-based Segmentation ข อง Kidd, King and Whitelaw (2008) พ บ ว่า  นัก ท่ องเที� ยวแบ บ
ฟาร์มสเตยก์วา่ 260 คนถูกถามเกี�ยวกบัประสบการณ์การท่องเที�ยวในวนัหยุดของพวกเขา ส่วนใหญ่
กล่าวว่ามีความประทบัใจอย่างมากในวนัที�เขา้พกั พวกเขาพึงพอใจกบัคุณภาพของที�พกัที�พวกเขา
เขา้ใช้บริการ และกลบัมาพกัที�เดิมอีกครั+ งหรือไม่ก็ฟาร์มสเตยที์�อื�น นักวิจยัยงักล่าวอีกด้วยความ
ความประทบัใจแรกพบของนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาในฟาร์มสเตยนี์+  เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการตลาดและ
มีผลอยา่งมากต่ออนาคตของฟาร์มสเตย ์เพราะสามารถสร้างความประทบัใจจนนกัท่องเที�ยวกลบัมา
ซํ+ าอีกได้ ประกอบกบัประสบการณ์ที�มีคุณค่าที�ไม่สามารถหาไดจ้ากที�อื�น สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก แต่มีความประทับใจที�ไม่ดีนักเกิดขึ+ นเมื�อกิจกรรมการ
ท่องเที�ยวที�ให้บริการไม่ตรงต่อความคาดหวงั โดยถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กิจกรรมแบบ
สบายๆ เช่น การเดินชมธรรมชาติ 2) กิจกรรมเกี�ยวกับเกษตร เช่น การชมการทําเกษตร และ           
3) กิจกรรมหนกั เช่น การขี�มา้ 

สามารถสรุปไดว้า่ ฟาร์มสเตย ์หลายแห่งมีความแตกต่างกนัขึ+นอยูก่บับริบทของแต่ละพื+นที� 
เกษตรกรควรรู้จกักบัตน้ทุนที�ตนเองและพฒันาศึกษาหาความรู้เพื�อ พฒันา ต่อยอด เพิ�มค่า ให้แก่
ต้นทุนที�ตนเองมี เพื�อสร้างจุดเด่นและความแตกต่าง นํามาสื� อเป็นกิจกรรม หรือ สินค้าให้
นกัท่องเที�ยวไดรั้บรู้ โดยให้บริการห้องพกัในฟาร์มเพื�อการพกัผ่อน ควบคู่ไปกบักิจกรรมทางการ
เกษตร ทั+งนี+ ปัจจยัที�จะส่งผลใหฟ้าร์มสเตยป์ระสบความสําเร็จ คือ การสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้น
การผลกัดนัและการยกระดบัมาตรฐาน ฟาร์มสเตย ์โดยการอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรในการ
บริหารจดัการฟาร์มสเตย ์ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการทรัพยากร ดา้นการจดัการพื+นที� 
ทั+งนี+  เกษตรกร ควรมีความกระตือรือร้นที�จะพฒันาตนเอง ไม่รอแต่เพียงการสนบัสนุนจากภาครัฐ
อย่างเดียว ต้องใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ทั+ งนี+ องค์ประกอบที�ท ําให้ฟาร์มสเตย์ส่วนใหญ่
ประสบความสําเร็จคือ เกษตรกรมีประสบการในการบริหารจดัการฟาร์มสเตย ์มีการทาํการตลาดที�
ดี มีกิจกรรมที�น่าสนใจ มีการบริหารจดัการด้านการเงินที�ดี มีการทาํงานร่วมกันภายในชุมชน 
สามารถสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่งตรงจุด และมีการพฒันาตนเองอยูอ่เสมอ 
 



บทที� 3 
 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเรื� อง “แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที� เหมาะสมกับ
ประเทศไทย” เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Methodology) โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) เพื� อ ศึ ก ษ าพ ฤ ติ ก รรม ข องนั ก ท่ องเที� ยวแบ บ ฟ าร์ม ส เตย์ ตาม
วตัถุประสงคข์อ้ที� 3 และเพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตย ์ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที� 4 และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) 
เพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยต์ามวตัถุประสงค์ ขอ้ที� 1 และ 2 เพื�อศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการจดัการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย จากนัLนจะนาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์ร่วมกนัเพื�อเสนอแนะ
แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบัประเทศไทย ตามวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยัในขอ้ที� 5 โดยมีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปนีL  

3.1 กรอบแนวคิด 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.3 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) 
 3.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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พฤตกิรรมนักท่องเที�ยว 

1. ความตัLงใจ 
2. ลกัษณะนิสยั 
3. บริบท 

ความพงึพอใจที�มตี่อองค์ประกอบการจดัการการท่องเที�ยว 

1. สิ�งดึงดูดใจ 
2. การเขา้ถึง 
3. สิ�งอาํนวยความสะดวก 
4. ที�พกั 
5. ทศันคติของเจา้บา้น 

แบบสอบถามนักท่องเที�ยว 

สถานการณ์ปัจจุบันของการ

ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ใน

ประเทศไทย 

การจดัการการท่องเที�ยวแบบ   

ฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย 

แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

แนวทางการจัดการการ

ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที�

เหมาะสมกบัประเทศไทย 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที� 3.1  กรอบแนวคิด  
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3.2 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณ  
 

การวิจยัในขัLนตอนแรกนีL จะ เป็นการศึกษาสถานการณ์การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์น
ภาพรวม โดยผูว้ิจยัเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณเพราะข้อมูลที�ได้จากระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปริมาณเนน้ขอ้มูลเชิงกวา้งแต่ขอ้มูลที�ไดอ้าจจะไม่มีคุณภาพมากนกัซึ� งแตกต่างจากระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพที�เน้นขอ้มูลเชิงลึกที�จะได้ขอ้มูลที�มีคุณภาพแต่ไม่สามารถใช้ขอ้มูลนัLนตอบโจทยใ์น
ภาพรวมได้ เพราะฉะนัL นขัLนตอนแรกของการทาํวิจยัชิLนนีL จะทาํการเก็บข้อมูลในภาพรวมด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณจากนัLนจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเพื�อคน้หาขอ้มูลเชิงลึกเพื�อปิด
จุดอ่อนของระเบียบวิธีวิจยัเชิงประมาณ ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลแบบสุ่มกระจายอย่างเท่ากนัใน
ขัLนตอนเก็บขอ้มูลเบืLองตน้ก่อนจากนัLนจึงใชว้ิธีการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ที�ไดจ้าก
การเก็บแบบสอบถามจากผูที้� มีประสบการณ์การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์เพื�อใช้ในการตอบ
วตัถุประสงค์ข้อที�  3 เพื� อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที� ยวแบบฟาร์มสเตย์ และเพื� อตอบ
วตัถุประสงค์ในขอ้ที� 4 เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตย ์โดยการจดัทาํแบบสอบถาม จากตวัแปรตามกรอบแนวคิดแลว้นาํไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งและนาํมาวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงันีL  

 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1.1 ประชากร  
ประชากรสําหรับการวิจยัครัL งนีL  คือ นักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยช์าวไทย โดยจาก

สถิติสรุปจาํนวนนกัท่องเที�ยวเชิงเกษตรชาวไทยและชาวต่างชาติประจาํปี พ.ศ. 2557 ของกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงเกษตร สํานกัพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่มี
จาํนวนประชากรนกัท่องเที�ยวเชิงเกษตรจาํนวน 494,852 คน โดยเป็นนกัท่องเที�ยวชาวไทยจาํนวน 
487,691 คน และเป็นนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติจาํนวน 7,161 คน 

3.2.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอยา่งสําหรับการวจิยัครัL งนีL  คือ นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์โดยคาํนวณจาก

สูตรการคาํนวณกลุ่มประชากรตวัอย่างของ ทาโรยามาเน่ โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื�อนจาก
ตวัอยา่งได ้5 เปอร์เซ็นต ์(มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ,์ 2552) 
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� = 	
�

1 + ���
 

 

� = 	
494,852

1 + 	494,852(0.05�)
 

 
� = 399.677 

 
จึงได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง โดยจะทําการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากนักท่องเที�ยวที�เขา้พกัฟาร์มสเตยอ์ย่างน้อย 1 คืน เพราะการสุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงสามารถสร้างความเชื�อมั�นไดว้่าขอ้มูลที�ได้ มีความเหมาะสมกบังานวิจยัชิLนนีL
มากกว่าการเก็บขอ้มูลแบบบงัเอิญหรือตามสะดวก (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ, 2555: 178) โดยทาํการ
เลือกนกัท่องเที�ยวที�เดินทางไปท่องเที�ยว ทาํกิจกรรม และพกัคา้งคืนที�ฟาร์มสเตย ์จากฟาร์มสเตย ์6 
ภูมิภาคทั�วประเทศไทยคือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต ้
 

3.2.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยในครัL งนีL คือ แบบสอบถาม เพื�อสอบถามความคิดเห็นจาก

นักท่องเที�ยวโดยสร้างแบบสอบถามกรอบแนวคิดและใช้มาตรวดั 5 ลาํดับของ ลิเคิร์ท (Likert 
Scale) เพราะการใช้แบบ 7 ลาํดบั ผูใ้ห้ขอ้มูลอาจจะไม่ตอบขอ้ที�เห็นดว้ยมากที�สุด (7) หรือไม่เห็น
ดว้ยมากที�สุด (1) แต่จะมาเลือกตอบขอ้กลางๆแทน (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ, 2555: 129) และการใช้
แบบ 3 ลาํดับไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามได้อย่างละเอียดพอ   ที�จะ
ทดสอบความเที�ยงตรงจากผูเ้ชียวชาญเพื�อหาความเชื�อมั�น และหาความเที�ยงตรงโดยการทดลอง
แบบสอบถาม (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างที�ไม่ใช่กลุ่มประชากร โดยจะทําการเก็บจากกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวที�ไม่ใช่กลุ่มนกัท่องเที�ยวเชิงเกษตรจาํนวน 30 ชุด(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) ภายใน
กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะสร้างขึL นจากกรอบแนวคิดเพื�อหาตัวแปรอิสระที� มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยแบบสอบถามจะถูกหา ค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม หรือ 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ใ ห้ มี ค ว า ม ต ร ง เชิ ง เนืL อ ห า  (Content Validity) 
แบบสอบถามจะตอ้งมีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัและมีความสอดคลอ้งกบัตวั
แปรงานวจิยัชิLน โดยใหน้กัวชิาการจาํนวน 4 ท่านเป็นผูต้รวจแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์แบบสอบถามเพื�อหาค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม หรือ IOC ไดผ้ลที�มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 (อยู่ในเกณฑ์สูง) สามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลได้ ซึ� งมีความสอดคล้องกับ  
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วรรณี แกมเกตุ (2555) ที�กล่าววาค่าดชันี IOC หากมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ให้ถือว่าขอ้คาํถาม
นัLนมีความตรงเชิงเนืLอหาและมีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์สามารถนาํไปใช้เก็บขอ้มูลเพื�อ
ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัได ้

หลงัจากทาํตามคาํแนะนาํจากนกัวชิาการผูต้รวจแบบสอบถามให้ปรับปรุงและเรียบเรียงคาํ
ถามให้เขา้ใจง่ายมากขึLน จึงนาํแบบไปสอบถามไปหาค่าเชื�อมั�นของแบบสอบถามอีกครัL ง โดยการ
ทดลองแบบสอบถาม (Pilot Test) กบักลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ใช่กลุ่มประชากรจากนัLนจึงนาํแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) 
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามที�ได ้มีค่า 0.922 สอดคลอ้งกบั กฤศกร จิรภานุ
เมศ (2553: 48) ที�กล่าววา่หากผลการวเิคราะห์หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถามมีค่ามากกวา่ 0.7 ถือ
ว่าแบบสอบถามนัLนมีความเชื�อมั�น (Reliability) สูง สามารถนาํไปใช้เก็บขอ้มูลเพื�อหาผลการวิจยั
ชิLนนีLได ้

 
3.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัL งนีLจะแบ่งออกเป็น 2 ขัLนตอนดงัต่อไปนีL  

3.2.3.1 เก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสาร การวิจยัในครัL งนีLทาํการศึกษาคน้ควา้จาก 
หนังสือ เอกสารการวิจยั บทความวิชาการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อคน้หา
คาํตอบจากคาํถามงานวิจยั รวมถึงการพฒันากรอบแนวคิดและแบบสอบถามจากการศึกษาและ
คน้ควา้เช่นกนั  

3.2.3.2 เก็ บ ข้อมู ล จาก ภ าค ส น าม  โดยทําก ารเก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล จาก ก ลุ่ ม
นกัท่องเที�ยวแบบ ฟาร์มสเตยช์าวไทยที�เขา้พกัฟาร์มสเตยอ์ยา่งนอ้ย 1 คืน จากฟาร์มสเตย ์6 ภูมิภาค
ทั�วประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามที�สร้างจากกรอบแนวคิดเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยมีรายชื�อฟาร์มสเตยชุ์ดเดียวกบัระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ดงัต่อไปนีL  

1) ภาคเหนือ อยูดิ่น กินดีฟาร์มสเตย ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตย ์จงัหวดั

นครราชสีมา 
3) ภาคกลาง เขามะกอกฟาร์มสเตยจ์งัหวดัสระบุรี 
4) ภาคตะวนัออก ท่าใหม่ฟาร์มแอนด์โฮมสเตยจ์งัหวดัจนัทบุรี 
5) ภาคตะวนัตก ไร่คุณมน จงัหวดักาญจนบุรี 
6) ภาคใต ้ บ่อหินฟาร์มสเตย ์จงัหวดัตรัง 
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3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยค์รบแลว้

จะนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื�อหาค่า ความถี� (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื�อใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 และเพื�อศึกษา
ความพึงพอใจที�มีต่อองคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 4  
 

3.3 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ  
 

ตามวตัถุประสงค์ ข้อที�  1 และ 2 เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
ตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตย ์
จากภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศไทย จากนัLนจะถูกนาํมาวเิคราะห์ร่วมกบัระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณเพื�อ
เสนอแนะแนวทางการจดัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบัประเทศไทย 

 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.3.1.1 ประชากร  
ประชากร คือ ผูด้าํเนินกิจการแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์6 ภูมิภาค ทั�วประเทศ

ไทย จาํนวน 33 แห่ง ดงัตาราง 
3.3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูด้ ําเนินกิจการแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ทุกภูมิภาคใน

ประเทศไทยจาํนวน 33 แห่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื�อให้
ทุกฟาร์มสเตยมี์โอกาสถูกเลือกเท่าๆ กนัโดยใชว้ธีิการจบัฉลากใหไ้ดภู้มิภาคละ 1 แห่ง (จากตารางที� 
3.1) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูใ้ห้ข้อมูลจาก
ฟาร์มสเตยท์ัLง 6 แห่งที�มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการฟาร์มสเตยแ์ห่งนัLนๆ อยา่งนอ้ย 2 ปี เพื�อ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งที�มีความเหมาะสมกบังานวิจยัชิLนนีL และเพื�อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 และ 2 เพื�อ
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการ
จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนีL  
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1) ภาคเหนือ อยูดิ่น กินดีฟาร์มสเตย ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตย ์จงัหวดั

นครราชสีมา 
3) ภาคกลาง เขามะกอกฟาร์มสเตย ์จงัหวดัสระบุรี 
4) ภาคตะวนัออก ท่าใหม่ฟาร์ม&โฮมสเตย ์จงัหวดัจนัทบุรี 
5) ภาคตะวนัตก ไร่คุณมน จงัหวดักาญจนบุรี 
6) ภาคใต ้ บ่อหินฟาร์มสเตย ์จงัหวดัตรัง 
 

ตารางที� 3.1  รายชื�อฟาร์มสเตยแ์ต่ละภูมิภาค 
 

ภูมิภาค ชื�อฟาร์มสเตย์ 

ภาคเหนือ 1 ณ เชียงดาวฟาร์มสเตย ์เชียงใหม่ 
 2 อยูดิ่นกินดีฟาร์มสเตย ์เชียงใหม่ 
 3 ดาลาดาเลบา้นดินฟาร์มสเตย ์เชียงใหม่ 
 4 ยงัโทนฟาร์มสเตย ์เชียงใหม่ 
 5 แคมป์ปิL งฟาร์มสเตย ์เชียงใหม่ 
 6 แม่สลองฟาร์มสเตย ์เชียงราย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ลานทบัชา้งฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 2 สวนพศินฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 3 บา้นไร่ตบัเตาฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 4 เคียงเนินฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 5 วงัภูไพรฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 6 ไร่ภูเคียงดาว ฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 7 ลุงเฮงฟาร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 8 มะค่าวลิล่า ฟาร์ฒสเตย ์นครราชสีมา 
 9 บา้นสวนสุขโข ร์มสเตย ์นครราชสีมา 
 10 สวนลุงแดงฟาร์มสเตย ์อุบลราชธานี 
 11 บา้นสวนมาศ ฟาร์มสเตย ์มุกดาหาร 
 12 บา้นตน้ไมฟ้าร์มสเตย ์สกลนคร 
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

ภูมิภาค ชื�อฟาร์มสเตย์ 

 13 ไร่ธารโอบ ฟาร์มสเตย ์เลย 
ภาคตะวนัออก 1 สวนทองพนัชั�งฟาร์มสเตย ์ระยอง 
 2 ท่าใหม่ฟาร์ม & โฮมสเตย ์จนัทบุรี 
 3 Our Eco Farmstay จนัทบุรี 
ภาคตะวนัตก 1 ไร่คุณมนฟาร์มสเตย ์กาญจนบุรี 
 2 บา้นไร่ทยากรฟาร์มสเตย ์กาญจนบุรี 
 3 บา้นไร่วมิานดินฟาร์มสเตย ์กาญจนบุรี 
ภาคใต้ 1 บ่อหินฟาร์มสเตย ์ตรัง 
 2 สินมานะฟาร์มสเตย ์สุราษฏร์ธานี 
 3 ณรงคฟ์าร์มสเตย ์สตูล 
 4 บา้นไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย ์
ภาคกลาง 1 เขามะกอกฟาร์มสเตย ์สระบุรี 
 2 ไร่กาํนลัจุล ฟาร์มสเตย ์เพชรบูรณ์ 
 3 เรนฟอเรสทฟ์าร์มสเตย ์พิษณุโลก 
 4 วลัลภาฟาร์มสเตย ์ลพบุรี 

 

3.3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างสร้างขึLนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในครัL งนีL  เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์น
ประเทศไทย โดยก่อนที�จะมีการเก็บขอ้มูลจากฟาร์มสเตยไ์ดน้าํแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาและแกไ้ข
ขอ้คาํถามเพื�อที�คาํถามที�นาํไปใชน้ัLนสามารถเก็บขอ้มูลที�ตรงกบังานวิจยัชิLนนีL  ทัLงนีL ไดมี้การเตรียม
ตวัและฝึกซอ้มการเก็บขอ้มูลก่อนการเก็บขอ้มูลจริง 
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3.3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัL งนีLจะแบ่งออกเป็น 2 ขัLนตอนดงัต่อไปนีL  

3.3.3.1 เก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสาร การวิจยัในครัL งนีLทาํการศึกษาคน้ควา้จาก 
หนังสือ เอกสารการวิจยั บทความวิชาการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อคน้หา
คาํตอบจากคาํถามงานวิจยั รวมถึงการพฒันากรอบแนวคิดและแบบสอบถามจากการศึกษาและ
คน้ควา้เช่นกนั 

3.3.3.2 เก็บขอ้มูลจากภาคสนาม จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูด้าํเนินกิจการ
แหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ด้วยแบบสัมภาษณ์ ตามวตัถุประสงค์ข้อที�  1 และ 2 เพื�อศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการจดัการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย โดยมีขัLนตอนดงัต่อไปนีL  

1) ติดต่อกับแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
ติดต่อทางโทรศพัทเ์พื�ออธิบายถึงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวิจยัในครัL งนีL  

2) ส่งหนงัสือขอเก็บรวบรวมขอ้มูลให้แหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�ให้
ความรวมมือในการเก็บข้อมูลโดยหนังสือจากออกจาก คณะการจดัการการท่องเที�ยว สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

3) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ ทัLงนีL ผูว้ิจยั
จะทาํการเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง ณ แหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกจะทาํการ
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์

4) นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ในขัLนตอนการวิจยัเชิงคุณภาพ หลงัจากทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จะนาํ

ข้อมูลที� ได้มาวิเคราะห์เชิงเนืL อหา (Content Analysis) ด้วยวิธีการหาความถี�ของข้อมูลแบบ 
Conceptual Analysis และทาํการแยกแยะขอ้มูลต่างๆ ที�ไดม้าจากการสัมภาษณ์ นาํไปจดัหมวดหมู่
และหาความเชื�อมโยงของขอ้มูลแบบ Relational Analysis (Colorado State University, 1994) เพื�อ
นาํไปสรุปและวิเคราะห์โดยการกาํหนดประเด็นที�ตอ้งการจะวิเคราะห์ ทาํการรวบรวมขอ้มูลและ
แยกแยะใหเ้ขา้กบัประเด็นที�ตัLงไวแ้ลว้จึงทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
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ตารางที� 3.2  ตารางสรุประเบียบวธิีวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ วธิีวจิัย ประชากร ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง เครื�องมือวจิัย การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของ
การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์น
ประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ ฟาร์มสเตย ์ 6 เฉพาะเจาะจง แบบสัมภาษณ์ Content Analysis 

2. เพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ ฟาร์มสเตย ์ 6 เฉพาะเจาะจง แบบสัมภาษณ์ Content Analysis 

3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตย ์

เชิงปริมาณ นกัท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตย ์

400 เฉพาะเจาะจง แบบสอบถาม Descriptive Analysis 

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อ
องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตย ์

เชิงปริมาณ นกัท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตย ์

400 เฉพาะเจาะจง แบบสอบถาม Descriptive Analysis 

5. เพื�อเสนอแนะแนวทางในการ
จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์
ในประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ ฟาร์มสเตย ์ 6 เฉพาะเจาะจง แบบสัมภาษณ์ Content Analysis 
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บทที� 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาการวิจยัเรื�อง แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบั
ประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัต่อไปนี)  1) เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 2) เพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์น
ประเทศไทย 3) เพื�อศึกษาพฤตกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์และ4) เพื�อเสนอแนะแนวทางการ
จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกับประเทศไทย การศึกษาการวิจยัในครั) งนี) ได้
นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงันี)  

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ใน

ประเทศไทย 
4.1.2 ผลการวเิคราะห์การจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
4.2.3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจที�มีต่อองคป์ระกอบของการจดัการการท่องเที�ยว

แบบฟาร์มสเตย ์
4.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที� เหมาะสมกับ

ประเทศไทย 
 



46 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

การนาํเสนอผลการศึกษาในส่วนนี)  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์น
ประเทศไทย ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัชิ)นนี) ในขอ้ที� 1 และขอ้ที� 2 โดยขอ้มูลได้มาจากการ
สัมภาษณ์ผูด้าํเนินกิจการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ทุกภูมิภาคทั�วประเทศไทย จาํนวน 6 ภูมิภาค 
โดยเลือกตวัแทนภูมิภาคละ 1 แห่ง ดงัต่อไปนี)  

1) ภาคเหนือ อยูดิ่น กินดีฟาร์มสเตย ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตย ์จงัหวดั

นครราชสีมา 
3) ภาคกลาง เขามะกอกฟาร์มสเตยจ์งัหวดัสระบุรี 
4) ภาคตะวนัออก ท่าใหม่ฟาร์มแอนดโ์ฮมสเตยจ์งัหวดัจนัทบุรี 
5) ภาคตะวนัตก ไร่คุณมน จงัหวดักาญจนบุรี 
6) ภาคใต ้ บ่อหินฟาร์มสเตย ์จงัหวดัตรัง 

 
4.1.1 ผลการสัมภาษณ์สถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศ

ไทย 
จากการสัมภาษณ์ผูด้าํเนินกิจการแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยพ์บวา่จุดเริ�มตน้ของการทาํ

ฟาร์มสเตยม์าจากหลากหลายความต้องการ ส่วนใหญ่มาจากความตอ้งการในทาํการเกษตร แต่
ประสบปัญหาเรื�องรายไดด้งัคาํให้สัมภาษณ์ จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื�อความอยู่รอด “รายไดจ้ากการ
จาํหน่ายสินค้าเกษตรมีน้อยเกินไปไม่สามารถเลี) ยงตนเองได้” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 “เริ�มต้นมี
ความตอ้งการที� ทาํฟาร์มปลาคาร์ฟส่งออกต่างประเทศ แต่ไม่สามารถทาํกาํไรไดจึ้งจาํเป็นตอ้งเลิก
จาํหน่ายไป” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 “การเลี) ยงปลากระชังเพียงอย่างเดียวทาํให้มีหนี) สิน เพราะ
สามารถจาํหน่ายปลาไดเ้พียงปีละหนเท่านั)น” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6  

ปัญหาดงักล่าวในขา้งตน้จึงทาํให้เกษตรกรหาวิธีการปรับตวัเพื�อความอยู่รอดของตนเอง
ดว้ยการทาํฟาร์มสเตยเ์พื�อรองรับนักท่องเที�ยวและทาํให้ตนเองมีรายไดที้�มั�นคงมากขึ)น “ชาวบา้น
โดยรอบยงัคงไม่ยอมแพจึ้งได้รวมตวักนัเพื�อแปรรูปสินคา้เกษตรเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ 
ที�นี� จึงสร้างที�พกัเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวที�ตอ้งการมาเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 “ที�ฟาร์มมีการทิ)งนมววัคุณภาพดีทุกวนั จึงมีความตอ้งการใน
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การสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบั ฟาร์มโคนมของครอบครัว จึงให้บริการที�พกัแบบเต็นท์ และจาํหน่าย
นมววัเป็นของฝาก” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 5  

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่มีกลุ่มนกัท่องเที�ยวหลกัเป็นกลุ่มนกัท่องเที�ยว
แบบ ครอบครัว รองลงมาเป็นกลุ่มนักท่องเที�ยวแบบ วยัรุ่นที�มาเป็นหมู่คณะ และกลุ่มนักเรียน
นกัศึกษา ตามลาํดบั ซึ� งผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ “กลุ่มนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัวกวา่
ร้อยละแปดสิบ และผูที้�ชวนมาฟาร์มสเตยไ์ม่ใช่ตวัพ่อแม่ แต่เป็นลูกที�เลือกที�นี�และให้พ่อกบัแม่พา
มา” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 “นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะแบบครอบครัว และนกัศึกษา ซึ� ง
ชื�นชอบกนัอยา่งมาก” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 กล่าวเพิ�มเติม 

จากคาํกล่าวในข้างต้นมีความแตกต่างจากฟาร์มสเตย์ไร่คุณมน เนื�องจากกิจกรรมการ
ท่องเที�ยวหลกัของ ไร่คุณมนเนน้ไปที�การศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรจึงทาํ
ให้กลุ่มนักท่องเที�ยวหลกัที�เขา้มาเป็นกลุ่มที�ตอ้งการศึกษาหาความรู้เช่น กลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม
ชุมชนต่างๆ “นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาส่วนมากเป็นประชาชนทั�วไป ขา้ราชการต่างๆ นกัเรียน นกัศึกษา 
ส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะ หน่วยงานที�มาซํ) าคือ ขา้ราชการต่างๆ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 5 

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของฟาร์มสเตย์พบว่า นักท่องเที�ยวให้ความสนใจและ 
ชื�นชอบเป็นอยา่งมากผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ “นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เดินทางมาซํ) า ซึ� งนกัท่องเที�ยว
ที�มาซํ) าสูงสุดมากถึง 8 ครั) งต่อปี” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 2  

มีความสอดคล้องกับคํากล่าวของ ผู ้ให้สัมภาษณ์จากเขามะกอกฟาร์มสเตย์กล่าวว่า 
“นักท่องเที�ยวมาซํ) าบ่อยมาก และชื�นชอบ การรีดนมววั การเผาถ่าน และกิจกรรมการทาํอาหาร
ร่วมกนัในมื)อเยน็” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์จากอยูดิ่นกินดีฟาร์มสเตย ์ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที�นกัท่องเที�ยวกลบัมาซํ) าวา่ 
“นกัท่องเที�ยวกลบัมาเที�ยวซํ) า เพราะชื�นชอบบรรยากาศและอาหารที�เราผลิตและปรุงสดใหม่จากใน
ฟาร์ม” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 “นกัท่องเที�ยวชื�นชอบความเป็นกนัเอง และการตอ้นรับของชาวบา้น
ที�นี� อีกทั)งอาหารยงัอร่อยอีกดว้ย” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 ไดก้ล่าวเพิ�มเติม 

ผูด้าํเนินกิจการแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยไ์ดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงสิ�งที�แสดงให้เห็นถึงการ
ใส่ใจในบริการและเต็มใจในบริการนักท่องเที�ยว ดงัคาํให้สัมภาษณ์ว่า “เราจะบอกนักท่องเที�ยว
ก่อนเสมอว่า มาที�เขามะกอกฟาร์มสเตย ์ที�พกัไม่ไดส้ะดวกสบาย ห้องนํ) าแยกนะนกัท่องเที�ยวก็ยงั
เดินทางเขา้มาท่องเที�ยวอยูเ่รื�อยๆ” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 
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มีสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู ้ให้สัมภาษณ์จากบ้านไร่ตับเต่า “เราจะบอก
นกัท่องเที�ยวเสมอว่า ที�นี�ไม่ไดมี้ความสะดวกสบายนะ นักท่องเที�ยวก็เขา้ใจในสิ�งที� ที�นี� เป็นและ
ชกัชวนเพื�อนๆมาท่องเที�ยวกนัแบบปากต่อปากไปเรื�อยๆ” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 2 

การทําฟาร์มสเตย์ขนาดเล็กที�ดําเนินกิจการด้วยคนภายในครอบครัว จะไม่ได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ ดงัคาํให้สัมภาษณ์ “ตอ้งดูแลตวัเองไม่มีใครสนบัสนุน ”   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน
ที� 1 “ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเลย” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 4 

ซึ� งมีความแตกต่างจากฟาร์มสเตยบ์างแห่ง ที�ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐและ
ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ดงัคาํให้สัมภาษณ์ “หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาํบลให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนอยู่เป็นระยะ” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 “กรมการท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดัตรังให้การ
สนบัสนุน จนไดรั้บรางวลัมาตรฐานโฮมสเตยใ์นปี 2552 รวมถึงมหาวิทยาลยัภายในอาํเภอให้การ
สนบัสนุนความรู้ดา้นต่างๆ แก่ชุมชน” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 

จากการสัมภาษณ์ขอ้คาํถามสุดทา้ย พบวา่ ในปัจจุบนัไม่มีนโยบายการท่องเที�ยวใดรองรับ
สนบัสนุนและพฒันาการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ “ฟาร์มสเตยย์งัไม่มีมาตรฐานใดรองรับ จึงได้
พยายามผลกัดนับา้นพกัให้ไดรั้บมาตรฐานโฮมสเตย ์เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไวใ้จเราและเลือกที�จะมา
ใชบ้ริการของเรา” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 กล่าว 
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ตารางที� 4.1 สรุปผลการสัมภาษณ์สถานการณ์ทั�วไปของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ในประเทศ
ไทย 

 
 อยู่ดนิ กนิดี

ฟาร์มสเตย์  

(ภาคเหนือ) 

บ้านไร่ตับเต่า 

ฟาร์มสเตย์  

(ภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ) 

เขามะกอก

ฟาร์มสเตย์  

(ภาคกลาง) 

ท่าใหม่ฟาร์ม&    

โฮมสเตย์ 

(ภาคตะวนัออก) 

ไร่คุณมน 

(ภาค

ตะวนัตก) 

บ่อหิน

ฟาร์มสเตย์  

(ภาคใต้) 

ชนิดของ

ฟาร์ม 

ขา้ว 
ผกัปลอดสาร 

เลี)ยงปลา 

ผกัปลอดสาร 
เห็ด 

ฟาร์มววั 
ขา้วโพด 

ฟาร์มปลาคาร์ป 
สวนผลไม ้

สวนสมุนไพร 

ฟาร์มววั 
ขา้วโพด 

พืชไร่ 
พืชสวน 

กระชงั 
ปลาทะเล 

กลุ่มนักท่อง 

เที�ยวหลกั 
วยัรุ่น และ
ครอบครัว 

วยัรุ่นแบบหมู่คณะ ครอบครัว 
ครอบครัวและวยัรุ่น

แบบหมู่คณะ 

นกัเรียน 
นกัศึกษา 

และ
ขา้ราชการ 
แบบหมู่

คณะ 

ครอบครัว
และ

นกัเรียน 
นกัศึกษา 

สิ�งที�นัก 

ท่องเที�ยว

ชื�นชอบ 

บรรยากาศ
และอาหาร
จากฟาร์ม 

บรรยากาศความเป็น
กนัเอง และอาหาร

จากฟาร์ม 

กิจกรรมภายใน
ฟาร์ม เช่น เลี)ยง

ววั ทาํอาหาร
และทาํถ่าน 

บรรยากาศและ
ธรรมชาติ 

บรรยาการ
และความรู้
ที�ไดรั้บจาก
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

การตอ้นรับ
ของเจา้

บา้นและ
อาหารจาก

ทะเล 

ลกัษณะ 

ที�พกั 

 

บา้นดิน 5 
หลงั พดัลม 

ทีวี ห้องนํ)าใน
ตวั 

บา้นไมผ้สมปูน 10 
หลงั พดัลม ห้องนํ)า
ในตวั และลานกาง
เตน็ท ์ห้องนํ)ารวม 

เตน้ทข์นาดใหญ่ 
10 หลงั พดัลม 

ห้องนํ)ารวม 

บา้นไมผ้สมปูน 5 
หลงั 

เครื�องปรับอากาศ 
ทีวี ตูเ้ยน็ 

บา้นดิน 2 
หลงั และ
บา้นไม ้1 

หลงั   
เครื�องปรับ  
อากาศ ทีวี 

ห้องนํ)า 
ในตวั 

โฮมสเตย์
ในบา้นไม ้

3 ห้อง  
พดัลม 

ห้องนํ)ารวม 

จํานวนที�

สามารถ

รองรับได้ 

10-20 คน 15-50 คน 10-20 คน 15-30 คน 10-20 คน 50 คน 

ช่วงเวลา

ท่องเที�ยว 
ฤดูฝนและฤดู

หนาว 
ตุลาคมถึงมกราคม 

ตุลาคมถึง
กุมภาพนัธ์ 

ตลอดทั)งปี ตลอดทั)งปี ตลอดทั)งปี 
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4.1.2 ผลการสัมภาษณ์การจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์เรื�องการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นหัวขอ้การวางแผนการ

ทาํงานจากฟาร์มสเตยต่์างๆ พบว่า แต่ละแห่งมีการจดัการแตกต่างกนัไปขึ) นอยู่กบัลักษณะการ
เริ�มตน้ทาํฟาร์มสเตยที์�แต่งละแห่งมีแตกต่างกนั “แบ่งกลุ่มความรับผิดชอบเพื�อรับผิดชอบหน้าที�
ของตนเอง โดยจะแบ่งรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัโดยหกัร้อยละ 10 เพื�อใชเ้ป็นค่าบริหารจดัการภายใน 
การท่องเที�ยวจะเนน้ไปที�การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ”์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 

จากคาํสัมภาษณ์ขา้งตน้มาจาก บา้นบ่อหินฟาร์มสเตย ์ซึ� งเป็นฟาร์มสเตยที์�เกิดจากความ
ร่วมมือภายในชุมชนจึงมีการวางแผนดงักล่าว ซึ� งมีความแตกต่างจากคาํให้สัมภาษณ์ดงัต่อไปนี)  
“ที�นี�จะตอ้งมีการวางแผนการเงินอย่างรัดกุมเพื�อที�จะสามารถดูแลตวัเองไดใ้นช่วงที�ไม่ใช่ฤดูกาล
ท่องเที�ยว ต้องทาํการปลูกผกัและเห็ดเพื�อนําไปขายหารายได้เพิ�มทาํการจดักิจกรรมเพื�อดึงดูด
นกัท่องเที�ยว และใชสื้�อสังคมออนไลน์เพื�อสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวโดยตรง” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 2 
“มีการวางแผนเรื�อง การปลูกผกัและเลี) ยงปลา คิดคน้เมนูอาหารใหม่ๆใช้สื�อสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และติดต่อสื�อสารกบันกัท่องเที�ยว” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 1 

ในส่วนของการจดัการภายในของฟาร์มสเตยแ์ต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัไปเช่นเดียวกนั 
 
มีตวัดิฉัน เป็นเจา้ของพื)นที�ทาํหน้าที�ดูแลภาพรวม มีน้องชายดูและในส่วนของไร่ สวน
เกษตรและสัตวเ์ลี) ยง และน้องสะใภ ้ทาํหน้าที�ดูแลในส่วนของผลิตภณัฑ์แปรรูป ที�นี�ไม่มี
คนงาน มีแต่ชาวบา้นช่วยเหลือกนั ดูแลตน้ไม ้และร่วมมือกนัทาํผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
เงินที�ไดม้าจะเอามาแบ่งปันกนั (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 5) 
 
มีความสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์จาก บ่อหินฟาร์มสเตย ์ที�กล่าววา่ “ที�นี�มีหวัหนา้กลุ่ม 1 

คนคอยจดัการและดูแลชาวบา้นในหมู่บา้นให้ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ชุมชน” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 

ซึ� งมีความแตกต่างจาก อยูดิ่นกินดีฟาร์มสเตย ์บา้นไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตยแ์ละท่าใหม่ฟาร์ม 
สเตย ์ที�เป็นเจา้ของพื)นที�และมีการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการดว้ยตนเอง ผูใ้ห้สัมภาษณ์จากอยู่
ดินกินดีฟาร์มสเตย ์ไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่ “ที�นี�มีเจา้ของ 2 คน ทาํอาหาร ปลูกผกัเลี) ยงปลา และตอ้นรับ
แรกมีลูกนอ้ง 1 คน ทาํความสะอาดห้องพกั และคอยช่วยทุกอยา่งภายในฟาร์ม” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน
ที� 1  
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สอดคล้องกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์จากบ้านไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตย ์ที�ว่า “ที�นี� มีเจา้ของ 2 คนคอย
ทาํอาหารและดูแลฟาร์ม มีพนกังาน 2 คน ใหท้าํความสะอาดหอ้งพกัเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจ และให้
คอยช่วยเหลือในการทาํอาหารและดูแลฟาร์ม” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 2 

ที�กล่าวมาในข้างตน้มีความแตกต่างกันกับการให้สัมภาษณ์ของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จากเขา
มะกอกฟาร์มสเตย ์ไดก้ล่าววา่ “ที�นี�มีการจดัการแบบ แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ส่วนหนา้สําหรับ
รับนกัท่องเที�ยวจะมีคนสวนคอยดูความเรียบร้อยและทาํหน้าที�ดูแลเต็นทส์ําหรับนกัท่องเที�ยว และ 
2 ในส่วนของฟาร์มโคนม ครอบครัวจะทาํหนา้ที�คอยรับผดิชอบ” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 

จากการสัมภาษณ์ในหัวขอ้การดูแลบุคคลกร พบว่ามีการดูแลกันแบบใกล้ชิดเพราะว่า
ดาํเนินกิจการในขนาดเล็กมีพนกังานเพียงไม่กี�คน “เราจะพาพนกังานของเราไปเที�ยวใกล้ๆ  และเรา
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเรื�องรักษาพยาบาลทั)งหมด” 

และไดก้ล่าวเพิ�มเติมอีกดว้ยวา่ “เมื�อวานพนกังานประสบอุบติัเหตุตกจากรถหวัฟาดพื)น เรา
ทาํหน้าที�ไปรับไปส่งที�โรงพยาบาลและออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั)งหมด” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 
“เราดูแลกนัแบบใกล้ชิด เพราะเรามีเขาคนเดียวคอยช่วยงาน เราจะพาไปเที�ยวและเลี) ยงอาหารอยู่
บ่อยๆ” ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 “ที�นี�ปลูกขา้วโพดเมื�อสามารถเก็บไดแ้ลว้ ก็แบ่งให้พนกังานเอาไป
ตม้ขายได ้เราจะพยายามหารายไดพ้ิเศษใหเ้ขา” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 

จากการสัมภาษณ์ในขา้งตน้มีความแตกต่างกนักบัคาํตอบจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงัต่อไปนี)  “จะ
พาสมาชิกในหมู่บา้นไปอบรมศึกษาและดูงานเช่น อบรมการเป็นมคัคุเทศกแ์ละดูงานกลุ่มท่องเที�ยว
กลุ่มอื�น” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 6 “เราจะพาสมาชิกไปศึกษาดูงานการทาํงานของกลุ่มอื�นๆ เพื�อนาํมา
ปรับปรุงใชก้บัของเรา”ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 5 
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ตารางที� 4.2  สรุปผลการสัมภาษณ์การจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 การวางแผน การจัดการภายใน การดูแลบุคลากร 

อยู่ดิน กนิดีฟาร์ม 

สเตย์ (ภาคเหนือ) 

วางแผนสาํหรับทุกฤดู 
พฒันาตนเอง และใชสื้�อ
สังคมออนไลน์ในการ

ประชาสัมพนัธ์ 

ผูป้ระกอบการ
และพนกังาน 

แบบใกลชิ้ด ท่องเที�ยว
และสวสัดิการ 

บ้านไร่ตับเต่า   

ฟาร์มสเตย์  

(ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) 

วางแผนการเงินอยา่ง
รัดกุม สร้างสรรค์

กิจกรรมใชสื้�อสังคม
ออนไลน์ในการสื�อสาร

กบันกัท่องเที�ยว 

ผูป้ระกอบการ
และพนกังาน 

แบบครอบครัวท่องเที�ยว
และสวสัดิการ 

เขามะกอกฟาร์มส

เตย์(ภาคกลาง) 

วางแผนสาํหรับทุกฤดู 
สร้างสรรคกิ์จกรรม 

เจา้ของฟาร์มและ
เจา้ของที�พกั 

แบบใกลชิ้ด แบ่งรายได้
พิเศษ  

ท่าใหม่ฟาร์ม&    

โฮมสเตย์ 

(ภาคตะวนัออก) 

ใชสื้�อสังคมออนไลน์ใน
การประชาสัมพนัธ์ 

ใหบ้ริการสถานที�จดัเลี)ยง 

ผูป้ระกอบการ
และพนกังาน 

แบบง่าย 

ไร่คุณมน 

(ภาคตะวนัตก) 

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
แปรรูปหาความตอ้งการ

ของนกัท่องเที�ยวและ
ตอบสนอง 

ผูน้าํและชุมชน ศึกษาดูงานเพื�อนาํมา
ปรับปรุง 

บ่อหินฟาร์มสเตย์  

(ภาคใต้) 

แบ่งหนา้ที�ความ
รับผดิชอบและแบ่งผล

โยชน์อยา่งยติุธรรม 

ผูน้าํและสมาชิก ศึกษาดูงานและอบรม 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

การนาํเสนอผลการศึกษาในส่วนนี)  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ ศึกษาพฤตกรรมนกัท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตย ์โดยไดท้าํการวิเคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยแ์ละวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�มีต่อการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดว้ย การหา
ค่าคามถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย (x̄ ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน 

สาํหรับสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในบทนี) มีความหมายดงัต่อไปนี)  
 
x� หมายถึง ค่าเฉลี�ยเลขคณิตของขอ้มูลที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

µ หมายถึง ค่าเฉลี�ยเลขคณิตของขอ้มูลที�ไดจ้ากกลุ่มประชากร 

N หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
n หมายถึง จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชว้เิคราะห์ 

 
4.2.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางที� 4.3  แสดงผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล 
 

ตอนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 176 44.0 

หญิง 224 56.0 

รวม 400 100.0 

2. อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 18 ปี 42 10.5 

18-30  ปี 128 32.0 

31-45 ปี 188 47.0 

46-55 ปี 34 8.5 
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ตารางที� 4.3  (ต่อ) 
 

ตอนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล   

56-60 ปี 5 1.3 

มากกวา่ 60 ปี 3 0.8 

รวม 400 100.0 

3. สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

สมรส 201 50.3 

โสด 168 42.0 

หยา่ร้าง/หมา้ย 17 4.3 

แยกกนัอยู ่ 14 3.5 

อื�นๆโปรดระบุ……….. 

รวม 400 100.0 

4. ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ�ากวา่ 13 3.3 

มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 58 14.5 

ปริญญาตรี 275 68.8 

สูงกวา่ปริญญาตรี 54 13.5 

อื�นๆโปรดระบุ………..   

รวม 400 100.0 

5. รายได้เฉลี�ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 13 3.3 

ไม่เกิน 5,000 บาท 17 4.3 

5,001-10,000 บาท 22 5.5 

10,001-15,000 บาท 28 7.0 

15,001-20,000 บาท 55 13.8 

20,001-25,000 บาท 97 24.3 
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ตารางที� 4.3  (ต่อ) 
 

ตอนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล   

25,001-30,000 บาท 59 14.8 

มากกวา่ 30,000 บาท 109 27.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที� 4.3 สามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลจากนักท่องเที�ยว

แบบฟาร์มสเตย ์ทั) ง 6 ภูมิภาคจาํนวน 400 ชุด เป็นนักท่องเที�ยวเพศหญิงจาํนวนร้อยละ 56  เป็น
นกัท่องเที�ยวเพศชายจาํนวนร้อยละ 44 มีอายอุยูใ่นช่วง 31-45 ปี เป็นจาํนวนร้อยละ 47 และ 18-31 ปี 
จาํนวนร้อยละ 32 มีสถานภาพสมรสมากที�สุดเป็นจาํนวนร้อยละ 50.3 และมีสถานภาพโสด
รองลงมาเป็นจาํนวนร้อยละ 42 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นจาํนวนร้อยละ 68.8 
และจบการศึกษาระดบัชั)นมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่ารองลงมา เป็นจาํนวนร้อยละ 14.5 โดยมีรายได้
มากกวา่ 30,000 บาท เป็นจาํนวนร้อยละ 27.3 และมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000 บาท เป็นจาํนวน
ร้อยละ 24.3 ตามลาํดบั 

 
4.2.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ 

 
ตารางที� 4.4  แสดงผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์

ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว 

1. คุณรู้จักแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์นี>ได้อย่างไร  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

จากใบปลิว 6 1.5 

จากสื�อวทิย ุ 2 0.5 

จากสื�อทีวโีทรทศัน์ 140 35.0 

จากอินเตอร์เน็ต 316 79.0 

จากการออกบูต๊ 4 1.0 

จากคาํบอกต่อ 216 54.0 
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 

 
 

ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว 

1.คุณรู้จักแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์นี>ได้อย่างไร  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

อื�นๆโปรดระบุ……………………… 0 0.0 

2. คุณชอบท่องเที�ยวช่วงวนัไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ความถี� ร้อยละ 

ช่วงวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ 166 41.5 

ช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ 296 74.0 

ช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 200 50.0 

อื�นๆ โปรดระบุ…… 0 0.0 

3. คุณคิดว่าช่วงฤดูไหนเหมาะแก่การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

ฤดูร้อน 76 19.0 

ฤดูฝน 172 43.0 

ฤดูหนาว 376 94.0 

4. คุณใช้ระยะเวลาวางแผนในการท่องเที�ยวครั>งนี>นานเท่าใด ความถี� ร้อยละ 

มากกวา่ 3 เดือนก่อนการท่องเที�ยว 26 6.5 

2-3 เดือนก่อนการท่องเที�ยว 114 28.5 

1 เดือนก่อนการท่องเที�ยว 66 16.5 

ไม่ทราบ เพราะเพื�อนหรือครอบครัวของคุณเป็นคนจดัการ 150 37.5 

คุณไม่ไดว้างแผนในการเดินทาง 44 11.0 

5. คุณจัดการการเดินทางท่องเที�ยวของคุณอย่างไร ความถี� ร้อยละ 

คุณใชบ้ริษทันาํเที�ยวจดัการใหท้ั)งหมด 2 0.5 

คุณมีการจดัการท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 398 99.5 

อื�นๆโปรดระบุ……………………… 0 0.0 
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 

 

ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว 

6. คุณเดินทางมาท่องเที�ยวในครั>งนี>กบัใคร ความถี� ร้อยละ 

เดินทางมาแต่เพียงผูเ้ดียว 22 5.5 

เดินทางมากบัเพื�อน 136 34.0 

เดินทางมากบัครอบครัว 178 44.5 

เดินทางมากบับริษทัที�ทาํงาน 64 16.0 

อื�นๆโปรดระบุ……………………… 0 0.0 

7. ครอบครัวหรือเพื�อนของคุณชวนคุณมาท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์

บ่อยครั>งแค่ไหน 
ความถี� ร้อยละ 

1-3 ครั) งต่อปี 238 59.5 

4-6 ครั) งต่อปี 60 15.0 

7-9 ครั) งต่อปี 14 3.5 

มากกวา่ 9 ครั) งต่อปี 2 0.5 

ไม่เคยชวนเลย 86 21.5 

อื�นๆโปรดระบุ……………………….. 0 0.0 

8. ครอบครัวของคุณเคยให้ความรู้เรื�องเกษตรกรรมแก่คุณตั>งแต่คุณยงั

เด็ก 
ความถี� ร้อยละ 

เคย 278 69.5 

ไม่เคยเลย 122 30.5 

อื�นๆโปรดระบุ……………………….. 0 0.0 

9. ครอบครัวของคุณประกอบอาชีพหรือมีความเกี�ยวข้องกบั

เกษตรกรรมปศุสัตว์ หรือการทาํประมง 
ความถี� ร้อยละ 

ใช่ 96 24.0 

ไม่ใช่ 304 76.0 

อื�นๆโปรดระบุ……………………….. 0 0.0 



58 

ตารางที� 4.4  (ต่อ) 

 
 
 

ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว 

10. คุณมีความตั>งใจและคาดหวงัสิ�งใดจากการท่องเที�ยวฟาร์มสเตย์ในครั>ง

นี> (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

หาความรู้ดา้นเกษตรกรรม 218 54.5 

พกัผอ่นหาความสงบสุข 268 67 

คน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ 274 68.5 

อื�นๆ โปรดระบุ………… 0 0.0 

11. ฟาร์มสเตย์รูปแบบใดที�คุณชื�นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ความถี� ร้อยละ 

รูปแบบการทาํนา 102 25.5 

รูปแบบการทาํสวนไมต้ดัดอก 76 19.0 

รูปแบบการทาํพืชสวน 100 25.0 

รูปแบบการทาํสวนผกัสวนครัว 172 43.0 

รูปแบบการทาํสวนสมุนไพร 80 20.0 

รูปแบบการทาํฟาร์มปศุสัตว ์ 204 51.0 

รูปแบบงานเทศกาลผลิตภณัฑ ์ 32 8.0 

อื�นๆ โปรดระบุ…… 0 0.0 

12. ขอให้คุณเลอืกปัจจัยที�ทาํให้คุณตัดสินใจเดินทางมาท่องเที�ยวที�นี� 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

มีความสวยงามของทศันียภาพและกิจกรรมที�น่าสนใจ 378 94.5 

มีการเดินทางที�สะดวกและหาขอ้มูลง่าย 60 15.0 

มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน 224 56.0 

มีที�พกัที�สวยงามสะดวก สะอาด และปลอดภยั 322 80.5 

มีการบริการที�ดี 216 54.0 
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ตารางที� 4.4  (ต่อ) 

 
จากตารางที� 4.4 สามารถสรุปไดว้่าผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที�ยวจากนกัท่องเที�ยว

แบบฟาร์มสเตย ์ทั) ง 6 ภูมิภาคจาํนวน 400 ชุด พบว่า นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่รู้จกัฟาร์มสเตยผ์่าน
อินเตอร์เน็ตมากที�สุด เป็นจาํนวนร้อยละ 79 รู้จกัฟาร์มสเตยจ์ากคาํบอกต่อ เป็นจาํนวนร้อยละ 54 
และ รู้จกัฟาร์มสเตยจ์ากสื� อทีวีโทรทัศน์ เป็นจาํนวนร้อยละ 35 นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ชื�นชอบ
เดินทางท่องเที�ยวในช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ เป็นจาํนวนร้อยละ 74 ชื�นชอบเดินทางท่องเที�ยว
ในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เป็นจาํนวนร้อยละ 50 และชื�นชอบการท่องเที�ยวในช่วงวนัจนัทร์ ถึง วนั
ศุกร์ เป็นจาํนวนร้อยละ 41 นักท่องเที�ยวให้ความเห็นว่า ช่วงฤดูหนาวเหมาะสมที�จะท่องเที�ยว
ฟาร์มสเตยม์ากที�สุด เป็นจาํนวนร้อยละ 94 รองลงมาคือ ช่วงฤดูฝน เป็นจาํนวนร้อยละ 43 และฤดู
ร้อน เป็นจาํนวนร้อยละ 19 ตามลาํดบั นกัท่องเที�ยวส่วนมากให้เพื�อนหรือครอบครัวเป็นคนจดัการ
วางแผนการท่องเที�ยว เป็นจาํนวนร้อยละ 37.5 รองลงมามีการวางแผนการเดินทาง 2-3 เดือนก่อน
การเดินทาง เป็นจาํนวนร้อยละ 28.5 และมีการวางแผน 1 เดือนก่อนการเดินทาง เป็นจาํนวนร้อยละ 
16.5 ตามลาํดบั นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีการจดัการท่องเที�ยวดว้ยตนเอง เป็นจาํนวนร้อยละ 99.5  

ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว 

13. ขอให้คุณเลอืกปัจจัยที�คุณต้องการให้มีการพฒันามากที�สุด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ความถี� ร้อยละ 

มีความสวยงามของทศันียภาพและกิจกรรมที�น่าสนใจ 12 3.0 

มีการเดินทางที�สะดวกและหาขอ้มูลง่าย 354 88.5 

มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน 236 59.0 

มีที�พกัที�สวยงามสะดวก สะอาด และปลอดภยั 58 14.5 

มีการบริการที�ดี 38 9.5 

14. คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับการท่องเที�ยวฟาร์มสเตย์ในครั>งนี> ความถี� ร้อยละ 

คุณรู้สึกมีความสุขกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ 254 63.5 

คุณรู้สึกเฉยๆกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ 128 32.0 

คุณรู้สึกไม่มีความสุขกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ 18 4.5 

คุณมีความรู้สึกอยา่งอื�นโปรดระบุ…………… 0 0.0 
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นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที�ยวกบัครอบครัว เป็นจาํนวนร้อยละ 44.5 และเดินทาง
ท่องเที�ยวกบัเพื�อน เป็นจาํนวนร้อยละ 34 ตามลาํดบั โดยครอบครัวหรือเพื�อนชกัชวนมาท่องเที�ยว
แบบฟาร์มสเตยเ์พียง 1-3 ครั) งต่อปี เป็นจาํนวนร้อยละ 59.5 และไม่เคยชวนมาท่องเที�ยวแบบฟาร์ม 
สเตย ์เป็นจาํนวนร้อยละ 21.5 ทั)งนี)ครอบครัวของนกัท่องเที�ยวเคยให้ความรู้เรื�องเกษตรกรรมตั)งแต่
เด็ก เป็นจาํนวนร้อยละ 69.5 และไม่เคยให้ความรู้เรื� องเกษตรกรรม เป็นจาํนวนร้อยละ 30.5 โดย
ครอบครัวของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม เป็น
จาํนวนร้อยละ 76 และมีนกัท่องเที�ยวที�มีครอบครัวที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นจาํนวนร้อยละ 
24 ทั)งนี)นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความตั)งใจและคาดหวงัที�จะมาคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ มากที�สุด 
เป็นจาํนวนร้อยละ 68.5  ตั)งใจและคาดหวงัมาพกัผอ่นหาความสงบสุข เป็นจาํนวนร้อยละ 67 และมี
ความตั)งใจและคาดหวงัที�จะมาหาความรู้ดา้นเกษตรกรรม เป็นจาํนวนร้อยละ 54.5 ตามลาํดบั  

นักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่ชื�นชอบฟาร์มสเตยใ์นรูปแบบฟาร์มปศุสัตว ์เป็น
จาํนวนร้อยละ 51 ฟาร์มสเตยรู์ปแบบการทาํสวนผกัสวนครัว เป็นจาํนวนร้อยละ 43 และฟาร์มสเตย์
รูปแบบการทาํนา เป็นจาํนวนร้อยละ 25.5 โดยปัจจยัที�ทาํให้นักท่องเที�ยวเลือกฟาร์มสเตยใ์นการ
เดินทางมาในครั) งนี) มากที�สุดคือ มีความสวยงามของทศันียภาพและมีกิจกรรมที�น่าสนใจ เป็น
จาํนวนร้อยละ 94.5 รองลงมาคือมีการบริการที�พกัที�มีสวยงาม สะดวก สะอาดและปลอดภยั เป็น
จาํนวนร้อยละ 8.5 ในส่วนของปัจจยัที�นกัท่องเที�ยวเลือกที�จะใหมี้การพฒันามากที�สุดคือ ปัจจยัเรื�อง
การเดินทางที�สะดวกและสามารถหาขอ้มูลไดง่้าย เป็นจาํนวนร้อยละ 88.5 และปัจจยัดา้นสิ�งอาํนวย
ความสะดวก เป็นจาํนวนร้อยละ 59 ทั) งนี) นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความรู้สึกมีความสุขกับการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์เป็นร้อยละ 63.5 และมีความรู้สึกเฉยๆกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
เป็นจาํนวนร้อยละ 32 
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4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว

แบบฟาร์มสเตย์ 

 

ตารางที� 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นสิ�งดึงดูดใจ 

 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. ด้านสิ�งดึงดูดใจ 

1.1 ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที�ยว 3.33 1.23 ปานกลาง 

1.2 ความสะอาดของแหล่งท่องเที�ยว 3.71 1.16 มาก 

1.3 ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที�ยว 3.67 1.19 มาก 

1.4 ความรู้ที�ไดรั้บจากการทาํกิจกรรม 3.4 1.18 ปานกลาง 
1.5 ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ในการร่วมกิจกรรม 

3.47 1.18 ปานกลาง 

1.6 ค่าใชจ่้ายภายในแหล่งท่องเที�ยว 3.25 1.26 ปานกลาง 

รวม 3.47 1.21 ปานกลาง 

 
จากตารางที� 4.5 สามารถสรุปได้ว่าผลการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการ

จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นสิ�งดึงดูดใจ พบวา่นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบัมาก ในดา้นความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที�ยวและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที�ยว ส่วนดา้นอื�นๆ นั)นนกัท่องเที�ยวมีความ
พึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
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ตารางที� 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นการเขา้ถึง 

 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

2. ด้านการเข้าถึง 

2.1 มีความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเที�ยว 

2.83 1.34 ปานกลาง 

2.2 มีความปลอดภยัในการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเที�ยว 

3.16 1.21 ปานกลาง 

2.3 ระยะทางมายงัแหล่งท่องเที�ยว 3.17 1.27 ปานกลาง 

2.4 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเที�ยว 3.03 1.22 ปานกลาง 

2.5 เวบ็ไซตข์องแหล่งท่องเที�ยว 2.83 1.3 ปานกลาง 

2.6 การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อสิ�งพิมพ ์ 2.49 1.22 นอ้ย 

2.7 การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อสังคมออนไลน์ 3.61 1.13 มาก 

รวม 3.2 0.73 ปานกลาง 

  
จากตารางที� 4.6 สามารถสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจดัการ

การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นการเขา้ถึง โดยรวมนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจ ในระดบัปาน
กลาง ดา้นที�นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อสังคม
ออนไลน์ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อสิ�งพิมพน์กัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบั น้อย และ
นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจระดบัปานกลางในดา้นอื�นๆ 
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ตารางที� 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 

 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

3. ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก 

3.1 ลานจอดรถภายในแหล่งท่องเที�ยวมีเพียงพอ 3.38 1.19 ปานกลาง 

3.2 หอ้งสุขาภายในแหล่งท่องเที�ยวมีเพียงพอ 3.16 1.28 ปานกลาง 

3.3 ร้านจาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 2.89 1.18 ปานกลาง 

3.4 ร้านจาํหน่ายสินคา้ที�ระลึก 2.49 1.19 นอ้ย 

3.5 จุดแวะพกัภายในแหล่งท่องเที�ยว 3.02 1.33 ปานกลาง 

3.6 ความปลอดภยัภายในแหล่งท่องเที�ยว 3.59 1.17 มาก 

3.7 การใหข้อ้มูลก่อนการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ 3.05 1.19 ปานกลาง 

3.8 การใหบ้ริการกล่องปฐมพยาบาลเบื)องตน้ 3.04 1.17 ปานกลาง 

3.9 จาํนวนเจา้หนา้ที�มีเพียงพอ 3.31 1.14 ปานกลาง 

3.10 การเดินทางภายในแหล่งท่องเที�ยวมีความสะดวก 3.53 1.17 มาก 

3.11 การใหบ้ริการไฟฟ้ามีเพียงพอ 3.19 1.22 ปานกลาง 

3.12 นํ)าประปามีเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.25 1.2 ปานกลาง 

3.13 สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อความตอ้งการ 2.48 1.13 นอ้ย 

3.14 มีสัญญาณโทรศพัทเ์พียงพอ 2.89 1.16 ปานกลาง 

3.15 มีการจดัการขยะที�ดี 3.21 1.19 ปานกลาง 

3.16 ป้ายสื�อความหมายหรือป้ายใหข้อ้มูลมีเพียงพอ 2.47 1.09 นอ้ย 

3.17 บริการนาํเที�ยวภายในแหล่งท่องเที�ยว 2.61 1.13 ปานกลาง 
3.18 บริการเช่ายานพาหนะ เช่น เรือคายกั จกัรยาน 
เป็นตน้ 

2.06 1.07 นอ้ย 

3.19 บริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเที�ยว 2.32 1.22 นอ้ย 

รวม 2.94 1.26 ปานกลาง 
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จากรางที� 4.7 สามารถสรุปได้ผลการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจดัการ
การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่าโดยรวมนักท่องเที�ยวมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง สิ�งที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบั มาก คือ ความปลอดภยั
ภายในแหล่งท่องเที�ยวและการเดินทางภายในแหล่งท่องเที�ยวมีความสะดวก ในส่วนของความพึง
พอใจในระดบั นอ้ย คือ ร้านจาํหน่ายของที�ระลึก สัญญาณอินเตอร์เน็ต ป้ายสื�อความหมาย บริการ
เช่ายานพาหนะ และบริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเที�ยว ในดา้นอื�นๆ นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจใน
ระดบั ปานกลาง 
 
ตารางที� 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ

ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นที�พกั 
 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว x̄  S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 

4. ด้านที�พกั 

4.1 ความสะอาดของห้องพกั 2.97 1.3 ปานกลาง 

4.2 ความปลอดภยัของหอ้งพกั 2.96 1.28 ปานกลาง 

4.3 สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีเพียงพอ 3.14 1.28 ปานกลาง 
4.4 ความสะดวกในการจองหอ้งพกั ทางโทรศพัทแ์ละ
ทางอินเตอร์เน็ต 3.26 1.17 ปานกลาง 

4.5 จาํนวนหอ้งพกัมีอยา่งเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.17 1.25 ปานกลาง 

4.6 ราคาห้องพกัมีความเหมาะสม 3.71 1.19 มาก 

4.7 ทศันียภาพโดยรอบห้องพกั 3.96 0.96 มาก 

รวม 3.31 1.26 ปานกลาง 

 
จากตารางที� 4.8 สามารถสรุปได้ว่าผลการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการ

จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นที�พกัอาศยั ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวโดยรวม
อยู่ในระดบั ปานกลาง แยกเป็นรายขอ้ สิ� งที�นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบั มาก คือ ราคา
ห้องพกัที�มีความเหมาะสม และ ทศันียภาพโดยรอบห้องพกั ในด้านอื�นๆนักท่องเที�ยวมีความพึง
พอใจในระดบั ปานกลาง 



65 

ตารางที� 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นทศันคติของเจา้บา้น 

 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยว x̄  S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 

5. ด้านทศันคติของเจ้าบ้าน 

5.1 เจา้หนา้ที�มีบุคลิกภาพที�ดี 3.32 1.29 ปานกลาง 

5.2 เจา้หนา้ที�มีการพดูที�สุภาพ 3.73 1.19 มาก 

5.3 เจา้หนา้ที�มีกิริยามารยาทดี 3.8 1.07 มาก 

5.4 เจา้หนา้ที�เตม็ใจใหบ้ริการ 3.59 1.14 มาก 

รวม 3.61 1.19 มาก 

 
จากตารางที� 4.9 สามารถสรุปได้ว่าผลการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการ

จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ดา้นทศันคติของเจา้บา้น พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบั มากโดยขอ้ที�นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบั มาก คือ เจา้หน้าที�มีการ
พูดจาที�สุภาพ กิริยามารยาทดี และเจา้หน้าที�เต็มใจให้บริการ ขอ้ที�นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คือ บุคลิกภาพ ของเจา้บา้น 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที�เหมาะสมกับ

ประเทศไทย 
 

ผลการศึกษาผลการวเิคราะห์แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสม
กบัประเทศไทย จดัทาํขึ)นเพื�อตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้ที� 4 เพื�อเสนอแนะแนวทางการจดัการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบัประเทศไทย ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ
ฟาร์มสเตยจ์าํนวน 6 ท่าน ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ที�สร้างขึ)นจากตวัแปรความพึง
พอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ พร้อมดว้ยตวัแปรดา้นอาหาร
และบรรยากาศ ที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในรอบแรก การสัมภาษณ์ในรอบ 2 นี)ไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงันี)  
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1) ภาคเหนือ อยูดิ่น กินดีฟาร์มสเตย ์จงัหวดัเชียงใหม่  
2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นไร่ตบัเต่าฟาร์มสเตย ์จงัหวดั

นครราชสีมา 
3) ภาคกลาง เขามะกอกฟาร์มสเตยจ์งัหวดัสระบุรี 
4) ภาคตะวนัออก Our Eco Farm จงัหวดัจนัทบุรี 
5) ภาคตะวนัตก ไร่คุณมน จงัหวดักาญจนบุรี 
6) ภาคใต ้ บ่อหินฟาร์มสเตย ์จงัหวดัตรัง 

 
4.3.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านทศันคติของเจ้าบ้าน  
ผลการศึกษาพบวา่ทศันคติของเจา้บา้นเป็นสิ�งสําคญั ดงัสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากคาํตอบของ

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 “ทศันคติของเจา้บา้นเป็นสิ�งสําคญัและสามารถพฒันาได ้เพราะเป็นสิ�งที�ทาํ
ใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจและสามารถทาํใหน้กัท่องเที�ยวนาํไปบอกต่อได”้  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 กล่าวเพิ�มเติมวา่ “การทาํฟาร์มสเตยต์อ้งทาํความเขา้ใจความตอ้งการ
ของนกัท่องเที�ยว เขา้ใจพื)นฐานการบริการของฟาร์มสเตย ์ตอ้งมีใจรักงานบริการ ทาํใหน้กัท่องเที�ยว
รู้สึกปลอดภยั และทาํใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินที�จ่ายไป โดยที�เราตอ้งอยูไ่ดด้ว้ย” 

เห็นด้วยกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 “การเป็นเจา้บ้านที�ดีต้องทาํความเขา้ใจนักท่องเที�ยว 
เรียนรู้ว่านักท่องเที�ยวชอบอะไรไม่ชอบอะไร แลว้นาํความตอ้งการของนักท่องเที�ยวมาปรับและ
พฒันาตวัเราต่อไป” 

มีความสอดคล้องกับคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 “ทัศนคติของเจา้บ้านเป็นสิ� งที�
นกัท่องเที�ยวสามารถสัมผสัได้ ผ่านการบริการ และ ความเป็นตวัของตวัเองของเจา้บา้น คือสิ�งที�
แสดงออกถึงความจริงใจ ไม่จาํเป็นตอ้งพฒันาอะไรมากมาย”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 กล่าวเพิ�มเติมว่า “ควรอบรมการเป็นเจา้บ้านที�ดีให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างสมํ�าเสมอรวมถึงการอบรมการเป็นมคัคุเทศก์น้อยให้กบัเด็กๆ เพื�อให้สมาชิกทุกคน
เตรียมพร้อมตอ้นรับนกัท่องเที�ยวให้เสมือนเป็นญาติคนหนึ�งมาเยี�ยมเยียน และมีการเชื�อมเครือข่าย
ระหวา่งชุมชนในจงัหวดั เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนัระหวา่งชุมชน”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า “เราตอ้งยอมรับและปรับทศันคติที�มีต่อกลุ่ม
นกัท่องเที�ยวที�ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที�ยวหลกัเพราะทุกคนสามารถเปลี�ยนแปลงได ้เราควรเพิ�มป้าย
ความรู้ใหก้บันกัท่องเที�ยวไดอ่้านเพื�อทาํความเขา้ใจ และยอมรับในวถีิเกษตรกรรมที�เราเป็น 

จากคาํกล่าวในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ทศันคติของเจา้บา้นเป็นสิ�งสําคญัและเป็นสิ�งที�
นกัท่องเที�ยวสามารถสัมผสัได้ ผ่านการบริการ และ ความเป็นตวัของตวัเองของเจา้บา้น คือสิ�งที�
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แสดงออกถึงความจริงใจของคนทาํฟาร์มสเตย ์ตอ้งทาํความเขา้ใจ ยอมรับและปรับทศันคติของเจา้
บา้นที�มีต่อนักท่องเที�ยว ทั)งกลุ่มหลกัและไม่ใช่กลุ่มหลกั เรียนรู้ว่านกัท่องเที�ยวชอบอะไรไม่ชอบ
อะไร ต้องมีความเข้าใจพื) นฐานการบริการแบบฟาร์มสเตย์ ต้องมีใจรักงานบริการ ทําให้
นกัท่องเที�ยวรู้สึกปลอดภยั และทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินที�จ่ายไป เพราะคือสิ�งที�ทาํให้
นักท่องเที� ยวเกิดความพึงพอใจและทําให้นักท่องเที� ยวนําไปบอกต่อ เจ้าบ้านควรมีความ
กระตือรือร้นและความตอ้งการในการพฒันาตนเอง ผ่านการฝึกอบรมหรือดูงาน ควรมีห้องเรียน
การอบรมการเป็นเจา้บา้นที�ดีให้แก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในฟาร์มสเตยอ์ยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงการอบรม
การเป็นมคัคุเทศกน์อ้ยใหก้บัเด็กๆ เพื�อให้สมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมตอ้นรับนกัท่องเที�ยวใหเ้สมือน
เป็นญาติคนหนึ�งมาเยอืน 

 

4.3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านสิ�งดึงดูดใจ  
ผลการศึกษาองคป์ระกอบดา้นสิ�งดึงดูดใจ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 1 ตอบวา่ “เราตอ้งรักษาวิถี

ชีวิตของชุมชนเราให้คงอยูไ่ดโ้ดยไม่มีการเปลี�ยนแปลง เพราะนกัท่องเที�ยวคาดหวงัที�จะสัมผสักบั
การดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและไดรั้บความรู้ในการเพาะเลี)ยงสัตวน์ํ) ากลบับา้นอีกสิ�งที�สําคญัก็คือ
การพฒันาอาชีพด้วยการเพิ�มความรู้ด้านการเลี) ยงปลาด้วยการวิธีใหม่ๆ และพฒันากิจกรรมการ
ท่องเที�ยวใหมี้ความหลากหลายมากยิ�งขึ)น”  

สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 “เสน่ห์ของฟาร์มสเตยอ์ยู่ที� การใช้ชีวิตผูกพนักบัวิถี
เกษตรกรรม ตอ้งทาํให้นกัท่องเที�ยวมาแลว้รู้สึกไม่เบื�อ และไดค้วามรู้การทาํเกษตรกลบับา้นไปดว้ย 
กิจกรรมที�ใหน้กัท่องเที�ยวทาํตอ้งสนุกและไดค้วามรู้”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 กล่าวเพิ�มเติมว่า “เราต้องการปลูกต้นไมใ้ห้มากขึ)น สร้างพื)นที�สี
เขียวให้มากขึ)นหากิจกรรมใหม่ๆให้กบันกัท่องเที�ยว เพิ�มพืชพนัธ์ผกัปลอดสารพิษเพื�อสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว” 

มีความสอดคล้องกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 “ทาํการปรับปรุงพื)นที�ในการทาํกิจกรรม
เพื�อให้นกัท่องเที�ยวสามารถเรียนรู้การทาํเกษตร ปรับกิจกรรมให้สามารถรองรับนกัท่องเที�ยวที�ไม่
สะดวกในการนอนเต็นท ์ร่วมมือกบัรีสอร์ทขา้งเคียงให้สามารถรับนกัท่องเที�ยวไดต้ลอดทั)งปี เพิ�ม
สินคา้ทางการเกษตรมากขึ)น ปรับปรุงอาหารที�ใช้ตอ้นรับนกัท่องเที�ยว พฒันากิจกรรมให้ดีขึ)นเพื�อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 ตอบว่า “ตอ้งมีการพฒันาดา้นความสะอาด ดูแลสภาพแวดลอ้มให้
สะอาดอยูเ่สมอ ทาํใหน้กัท่องเที�ยวคุน้เคยกบัสัตวเ์ลี)ยงในฟาร์ม เพื�อทาํให้นกัท่องเที�ยวอยากกลบัมา
ซํ) า 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 มีความเห็นเพิ�มเติมวา่ “ความแตกต่างและความแปลกใหม่ เป็นสิ�งที�
สามารถเรียกกระแสจากสังคมไดเ้พียงชั�วคราว หากตอ้งการสร้างความย ั�งยืนและมั�นคง ควรสร้าง
จากสิ�งที�ตนเองถนดัและสนใจ เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดส้ัมผสักบัตวัตนของเรา โดยที�เราไม่ตอ้งทิ)ง
ตวัตนของตวัเราไป” 

สามารถสรุปไดว้า่ เสน่ห์ของฟาร์มสเตยอ์ยูที่� การใชชี้วิตผกูพนักบัวิถีเกษตรกรรม ตอ้งทาํ
ให้นกัท่องเที�ยวไม่รู้สึกเบื�อ และไดค้วามรู้การทาํเกษตรกลบับา้น กิจกรรมที�ให้นกัท่องเที�ยวทาํตอ้ง
คาํนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนโดยไม่มีการเปลี�ยนแปลง เพราะนกัท่องเที�ยวคาดหวงัที�จะสัมผสักบัการ
ดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและไดรั้บความรู้ในการทาํเกษตร ตอ้งมีการดูแลเรื�องความสะอาดภายใน
ฟาร์ม สร้างพื)นที�สีเขียวให้มากขึ)น ทาํใหกิ้จกรรมมีความหลากหลายมากขึ)น ทาํใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึก
มีส่วนร่วมในการทาํเกษตร มีการพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นเกษตรให้มากขึ)น สร้างความ
ร่วมมือกบัจากบริเวณขา้งเคียง และการทาํฟาร์มสเตยค์วรพฒันาจากสิ�งที�ตนเองมีอยู่และมีความ
ถนดัในสิ�งนั)นเพื�อสร้างความย ั�งยนืใหแ้ก่ฟาร์มสเตยข์องตนเอง 

 

4.3.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านที�พกั  
จากคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 พบว่า “นักท่องเที�ยวทราบอยู่แล้วว่าจะไม่ได้รับ

ความสะดวกสบายเหมือนกบัโรงแรม แต่สามารถทดแทนไดด้ว้ย อาหาร บรรยากาศและการบริการ
ที�เป็นกนัเอง” 

มีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน ที� 2 “ตอ้งทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกปลอดภยัมากขึ)น 
มีความเป็นส่วนตวัมากขึ)น และให้มีความสะดวกสบายเหมือนกบันกัท่องเที�ยวไดอ้ยูบ่า้นตวัเอง แต่
ไม่สะดวกสบายเหมือนอยูโ่รงแรม” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 ไดก้ล่าวเพิ�มเติมวา่ “ควรเน้นเรื�องความสะอาดของห้องพกั ห้องนํ) า 
ที�นอน หมอนผา้ห่ม และผา้เช็ดตวั เป็นสําคญั รักษาความสะดวกสบายให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึง
ความปลอดภยัของเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 ตอบวา่ “มนุษยส์ามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมี แอร์ ทีวี ตูเ้ยน็ ที�นี�
จึงสร้างห้องพกัแบบใหรั้บลมธรรมชาติ และใชว้สัดุจากธรรมชาติในการต่อเติมและซ่อมแซมใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 กล่าวเพิ�มเติมวา่ “จะทาํการเพิ�มแสงสว่างให้มากขึ)น อาจมีการเพิ�ม
กลอ้งวงจรปิดเพื�อสร้างความมั�นใจให้กบันกัท่องเที�ยว และเพิ�มแสงสวา่งบริเวณโถงทางเดินเพื�อให้
นกัท่องเที�ยวรู้สึกปลอดภยัมากยิ�งขึ)น” 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 ตอบคาํถามเกี�ยวกบัองค์ประกอบดา้นที�พกัวา่ “ในปีนี) สภาพเต็นท์
ค่อนขา้งเสื�อมโทรมมาก จึงมีแผนที�จะเขียนโครงการเพื�อเสนอกบัทางธนาคารเพื�อทาํห้องพกัแบบ
ถาวร หรืออาจเปิดให้นกัลงทุนเขา้มาเพื�อทาํห้องพกั ทั)งนี) หากไม่ทนัในปีนี)  อาจรับนกัท่องเที�ยวให้
นอ้ยลงเพื�อใหเ้หมาะสมกบัสภาพเตน็ทใ์นปัจจุบนั” 

สรุปไดว้า่ เจา้ของฟาร์มสเตยต์อ้งทาํความเขา้ใจกบันกัท่องเที�ยวในเบื)องตน้ก่อนวา่ การเขา้
พกัแบบฟาร์มสเตย ์ไม่ได้มีความสะดวกสบายอย่างโรงแรม แต่มีความสะดวกสบายอยู่ในระดบั
หนึ�งเสมือนอยูบ่า้นตนเอง ตอ้งทาํที�พกัให้นกัท่องเที�ยวมีความรู้สึกปลอดภยั และมีความเป็นส่วนตวั 
อาจมีกล้องวงจรปิดเพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่นักท่องเที�ยวมากขึ) น รวมถึงการมีแสงสว่างที�
เพียงพอต่อความตอ้งการ ในส่วนของสิ�งอาํนวยความสะดวกในห้องพกั อาจจดัเตรียมเฉพาะสิ�งที�
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต หรืออาจจะมีมากกวา่นั)นก็ไดขึ้)นอยูก่บังบประมาณและความเหมาะสมของ
การทาํฟาร์มสเตยแ์ต่สิ� งที�สําคญัคือ ความสะอาดของห้องพกั มีความจาํเป็นอย่างมากในการแก่
บริการนกัท่องเที�ยว ทั)งนี) หากผูมี้ความประสงค์ในการทาํฟาร์มสเตยแ์ต่ไม่พร้อมในการทาํห้องพกั 
อาจขอความร่วมมือจากโรงแรมหรือที�พกัขา้งเคียงในการใหบ้ริการห้องพกัก็ไดเ้ช่นกนั 
 

4.3.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านการเข้าถึง  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 ให้คาํตอบองคป์ระกอบดา้นการเขา้ถึงวา่ “พฒันาดา้นถนนและการ

เดินทางไม่สําคญัเท่า การพฒันาด้านทกัษะการประชาสัมพนัธ์ เพื�อหาช่องทาง ในการส่งสารถึง
นกัท่องเที�ยวผา่นสื�อต่างๆ” 

ซึ� งเห็นด้วยกับคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที�  2 “การซื) อโฆษณาผ่านสื� อต่างๆ ต้อง
พิจารณาจากค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรายรับที�ได”้  

ซึ� งมีความสอดคล้องกบัคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 “ตอ้งมีการอพัเดตขอ้มูลและ
รูปภาพบน สื�อสังคมออนไลน์ ให้ตรงกบัความเป็นจริง เพื�อป้องกนัความผิดหวงัของนกัท่องเที�ยว 
และพฒันาการจองห้องพกัให้มีความสะดวกรวดเร็วและไดผ้ลดีมากขึ)นตอ้งมีการอพัเดตขอ้มูลบน
โลกสังคมออนไลน์มากขึ)น  

มากไปว่านั)นผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 ตอบว่า “ต้องมีการประชาสัมพนัธ์ให้นักท่องเที�ยว
ได้รับรู้เกี�ยวกับเรามากขึ) นเพื�อดึงดูดให้นักท่องเที�ยวเข้ามาเรียนรู้การแปรรูปผลิตภณัฑ์มากขึ) น 
เพราะตอนนี) ที�นี�เนน้การแปรรูปผลิตภณัฑม์ากกวา่การท่องเที�ยว”  

ซึ� งผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 กล่าวว่า “การโฆษณาที�มากเกินไปอาจทาํให้นักท่องเที�ยวเกิด
ความคาดหวงัและสร้างโอกาสที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยวผิดหวงัได ้การประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อ
ปากของนกัท่องเที�ยวดีที�สุดและประหยดัที�สุด”  
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โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 ตอบว่า “เตรียมการประสานงานกบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง เพื�อขอ
ติดตั)งป้ายบอกทางเขา้มายงัฟาร์มสเตยเ์พิ�ม” 

จากคาํกล่าวในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การเขา้ถึงทางดา้นถนนหรือการเดินทางเขา้มายงั
ฟาร์มสเตย ์ไม่สําคญัเท่ากบัการเขา้ถึงทางด้านขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ สื�อสังคมออนไลน์เป็น
เครื�องมือที�มีค่าใช้จ่ายน้อยและง่ายต่อการประชาสัมพนัธ์ ทาํให้นักท่องเที�ยวรับรู้ว่ามีตวัตน และ
กาํลงัทาํอะไรอยู ่อีกทั)งยงัเป็นเครื�องมือที�ดีในการส่งสารต่างๆให้ไปถึงนกัท่องเที�ยว แต่ทั)งนี) ตอ้งมี
การอพัเดตขอ้มูลและรูปภาพบนสื�อสังคมออนไลน์ ให้ตรงกบัความเป็นจริง การซื)อโฆษณาบนสื�อ
สังคมออนไลน์อาจตอ้งพิจารณาจากค่าใชจ่้ายให้มีความเหมาะสมกบัสิ�งที�ตนเองกระทาํ รวมถึงการ
การอาํนวยความสะดวกในการจองห้องพกัให้ให้มีหลากหลายช่องทาง ทั) งนี) การโฆษณาที�มาก
เกินไปอาจทาํให้นักท่องเที�ยวเกิดความคาดหวงัและสร้างโอกาสที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความ
ผิดหวงัได้ แต่หากตอ้งการความย ั�งยืนในการประชาสัมพนัธ์โดยมีความเสี�ยงน้อยที�สุดผูท้าํฟาร์ม 
ส เตย์ต้อง ทําให้นักท่ องเที� ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด หลังจากนั) นนักท่องเที� ยวจะช่วย
ประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก โดยที�ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มเติม 

 

4.3.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก  
ผลการสัมภาษณ์จากคาํตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 1 พบวา่  
 
นกัท่องเที�ยวเรียกร้องคาราโอเกะเขา้มาหลายครั) ง แต่เราคาํนึงถึงความเป็นส่วนตวั และเกรง
ว่าจะรบกวนนักท่องเที�ยวกลุ่มอื�นจึงตดัเรื� องนี) ออกไปอีกสิ� งที�นักท่องเที�ยวต้องการคือ 
อินเตอร์เน็ต กาํลงัอยู่ระหว่างดาํเนินการ ในส่วนของป้ายต่างๆ ยงัอยู่ระหว่างจดัเตรียม
เช่นกนั อีกหนึ�งปัญหาที�สําคญัคือ ระบบแรงดนันํ) าที�มีไม่เพียงพอ หรือนํ) าไหลไม่แรง ยงัอยู่
ระหวา่งแกไ้ขเช่นกนั 

 
มีความสอดคลอ้งกบัคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 “การให้บริการอินเตอร์เน็ต หากมี

ไว้สามารถทําให้นักท่องเที�ยวรู้สึกดีได้การเพิ�มป้ายบอกทางเพื�อป้องกันการหลงทางของ
นกัท่องเที�ยว และเพิ�มแสงสวา่งใหเ้หมาะสมกบัที�จอดรถ และบริเวณพื)นที�ส่วนกลางเพิ�มขึ)น”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 ตอบว่า “อินเตอร์เน็ตอย่างมาก แต่ที�นี�เน้นเรื�องความปลอดภยัเป็น
หลกัและอยากให้นกัท่องเที�ยวไดใ้ชเ้วลาร่วมกบัครอบครัว และเพื�อนๆ มากกวา่จึงยงัไม่พฒันาใน
ส่วนนี) ”  
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 กล่าวเพิ�มเติม “นกัท่องเที�ยวเรียกร้องอินเตอร์เน็ตมามาก แต่ยงัไม่
สามารถทาํไดเ้นื�องจากเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ตยงัมาไม่ถึงเพราะที�ไร่ตั)งอยูห่่างจากถนนเกินไป ซึ� ง
จะลงทุนตั)งเสาสัญญาณดว้ยตนเอง ก็เกรงวา่จะไม่คุม้ค่าใช้จ่าย เพราะนกัท่องเที�ยวไม่ไดเ้ขา้มาทุก
วนั” 

มีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 “ควรจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกไวเ้พื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที�ยว เพราะนักท่องเที�ยวคาดหวงัในสิ�งอาํนวยความสะดวก
พื)นฐาน”  

ซึ� งมีความแตกต่างจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 “ไม่พฒันาเพราะมีความเชื�อวา่ นกัท่องเที�ยว
ชื�นชอบความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย และเป็นสิ�งที�คดัเลือกนกัท่องเที�ยวที�เหมาะสมกบัเรา” 

สามารถสรุปได้ว่า สิ� งอาํนวยความสะดวกในฟาร์มสเตยน์ั)นอาจจะเตรียมให้เฉพาะสิ�งที�
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และเพียงพอต่อความตอ้งการพื)นฐาน ฟาร์มสเตยแ์ต่ละแห่งมีปัจจยัหลาย
อยา่งที�ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดั บางแห่งอยูไ่กลจากเมือง หรือมีความยากที�จะเขา้ถึงไดข้องสิ�งอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการขอ้ติดตั)งป้ายบอกทางเพื�อป้องกนั
นกัท่องเที�ยวหลงทางอินเตอร์เน็ตเป็นอีกสิ�งหนึ� งที�นกัท่องเที�ยวมีการเรียกร้องให้มีการติดตั)งอยา่ง
มาก การไม่มีอินเตอร์เน็ตทําให้นักท่องเที�ยวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที�  แต่หากว่า
สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตไดก้็สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเที�ยวไดเ้ช่นกนั แต่สิ�ง
ที�สําคญัมากกวา่นั)นคือ เรื�องความปลอดภยั คือโจทยส์ําคญัที�ผูส้นใจทาํฟาร์มสเตยต์อ้งคาํนึงถึงเป็น
อนัดบัแรก และสิ�งอาํนวยความสะดวกคือสิ�งที�คดัเลือกนกัท่องเที�ยวให้มีความเหมาะสมกบัฟาร์ม 
สเตยแ์ต่ละแห่ง 

 
4.3.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านผลผลติทางการเกษตร  
อาหารจากฟาร์มเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ดังคาํกล่าวของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท่านที� 1 
 
อาหารจากภายในฟาร์มเป็นความแตกต่างจากการให้บริการห้องพักทั�วไป ควรรักษา
คุณภาพการผลิต เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบันกัท่องเที�ยว ทกัษะการปรุงอาหารและแปรรูป 
เป็นสิ�งสําคญัที�ผูป้ระกอบการควรพฒันา การจดัสรรพื)นที�ที�มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เป็นอีกสิ�งหนึ� งที�สําคญัในการพฒันาเช่นกนั รวมถึงการต่อยอดเรื�องการสอนการทาํอาหาร
ทอ้งถิ�นใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัฟาร์มอีกทางหนึ�ง 
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ซึ� งคาํตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 2 กล่าววา่  
 
ต่อยอดผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยการแปรรูปอาหารและนม พร้อมด้วยการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้พร้อมทาน อีกทั)งเปิดร้าน เตา้โต เพื�อจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร
ภายในฟาร์ม และจากแหล่งเกษตรกรรมที�เชื�อถือได ้รวมถึงสินคา้เพื�อสิ�งแวดลอ้มทาํสิ�งที�มี
อยูใ่หดี้ขึ)น 

 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 กล่าวเพิ�มเติมวา่ “อาจมีการแปรรูป เพิ�มสายพนัธ์พืชผกั โดยค่อยๆ

ทาํ ไม่รีบร้อน เพื�อปรับใหเ้ขา้กบัการดาํรงชีวติของเรา”  
มีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 “ทาํการทดลองปลูกผกัเพิ�มเพื�อนาํไปใช้เลี) ยง

สัตว ์และนาํมาปรุงอาหารเพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว โดยเน้นผกัทอ้งถิ�น และศึกษาถึงความตอ้งการ
ของนกัท่องเที�ยววา่ชอบสิ�งใดไม่ชอบสิ�งใดเพื�อทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจและกลบัมาซํ) า
อีก”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 ได้กล่าวเพิ�มเติม “ต้องมีการพฒันาคุณภาพผกัให้ดีขึ) น และคิด
เมนูอาหารใหม่ๆ เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดรั้บประทาน”  

มีความสอดคล้องกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6 “ต้องรักษาการเลี) ยงสัตว์นํ) าด้วยวิธีเกษตร
อินทรีย ์จาํหน่ายในราคาที�เหมาะสม และตอ้งสดใหม่เสมอไม่เอาเปรียบนักท่องเที�ยว การทาน
อาหารคือสิ�งที�นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่คุม้ค่าและแตกต่างจากที�อื�น ตอ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดี
อยูเ่สมอ” 

สามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพและความสะอาดของผลผลิตทางการเกษตรเป็นความแตกต่าง
จากการให้บริการห้องพกัทั�วไป และเป็นสิ�งที�นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่คุม้ค่าและแตกต่างจากที�อื�น ตอ้ง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดีอยูเ่สมอ การทาํเกษตรตอ้งทาํดว้ยวิธีเกษตรอินทรียเ์พื�อสร้างความ
มั�นใจให้กับนักท่องเที�ยว ว่าสิ� งที�นักท่องเที�ยวรับประทานเข้าไปนั) นปลอดภัยต่อร่างกายของ
นกัท่องเที�ยวเอง ทกัษะการปรุงอาหารเป็นสิ�งที�ผูท้าํฟาร์มสเตยค์วรพฒันาตอ้งศึกษาความตอ้งการ
ของนกัท่องเที�ยวว่าชอบสิ�งใดไม่ชอบสิ�งใดเพื�อทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด อาจมี
การสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้เกษตร ยกตวัอยา่งเช่น การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้กบัสินคา้เกษตร 
การสอนการทาํอาหารให้แก่นกัท่องเที�ยว หรือการแปรรูปสินคา้เกษตร เป็นตน้ ทั)งนี) สินคา้เกษตร
ตอ้งจาํหน่ายในราคาที�เหมาะสม และตอ้งสดใหม่เสมอไม่เอาเปรียบนกัท่องเที�ยว  
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4.3.7 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านบรรยากาศภายในฟาร์ม  
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 1 “ทาํการดูแลเอาใจใส่สิ�งแวดลอ้ม ทาํให้บรรยากาศ

ภายในฟาร์มดูมีชีวติชีวาอยูเ่สมอ”  
ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 “ตอ้งรักษาความเป็นธรรมชาติและความ

สะอาดภายในฟาร์ม สิ�งปลูกสร้างควรกลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้ม โดยยงัคงมีความสะดวกสบาย
อยา่งพอดี” 

ซึ� งผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 3 ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า “ควรดูแลบริเวณให้สะอาดอยู่เสมอ มีการ
ปรับปรุงอาคารใหเ้รียบร้อยน่าใชง้าน ปลูกตน้ไมม้ากขึ)น เพื�อสร้างที�นั�งเล่น” 

ซึ� งมีความใกลเ้คียงกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 4 “จะทาํการปรับปรุงจุดถ่ายภาพ จุดนั�งพกัผอ่น 
และจุดตอ้นรับนักท่องเที�ยว ปลูกตน้ไมเ้พิ�มความร่มรื�นให้พื)นที� และทาํให้นักท่องเที�ยวรับรู้และ
เห็นภาพ การกิน การอยู ่แบบปลอดสารพิษ”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 5 ให้คาํตอบวา่ “ในฤดูร้อนจาํเป็นตอ้งปิดเนื�องจากควนัไฟป่า ทาํให้
บรรยากาศไม่น่าท่องเที�ยวหากฝืนเปิดต่อไปอาจทาํให้นกัท่องเที�ยวไม่ประทบัใจและอาจก่อให้เกิด
ผลเสียได ้แต่เป็นโอกาสอนัดีในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพกั และเตรียมตวัสําหรับการท่องเที�ยว
ใน ฤดูฝนและฤดูหนาวที�กาํลงัจะมาถึง”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 6ได้กล่าวสิ� งที�น่าสนใจว่า “เน้นเรื�องการพฒันาการเป็นเจา้บา้นที�ดี 
เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึกมาเที�ยวบา้นเพื�อน รู้สึกเป็นเจา้บา้นคนหนึ�ง มีอิสระ ในการทาํสิ�งต่างๆ และ
พฒันาโดยที�ไม่ทิ)งอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�นของชุมชน ไม่พฒันาเร็วเกินไป” 

จากคาํกล่าวในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ รักษาความเป็นธรรมชาติและความสะอาดภายใน
ฟาร์ม สร้างพื)นที�สีเขียวมากขึ)นเพื�อเพิ�มความร่มรื�นใหก้บัฟาร์ม มีพื)นที�นั�งเล่นเพื�อใหน้กัท่องเที�ยวได้
พกัผ่อนสิ�งปลูกสร้างควรกลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้ม สร้างความสะดวกสบายอย่างพอดี ทาํให้
บรรยากาศภายในฟาร์มดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ทาํให้นักท่องเที�ยวรับรู้และเห็นภาพ การกิน การอยู ่
แบบปลอดสารพิษ มีการพฒันาการเป็นเจา้บา้นที�ดี เพื�อให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกมาเที�ยวบา้นเพื�อน รู้สึก
เป็นเจา้บา้นคนหนึ�ง มีอิสระ ในการทาํสิ�งต่างๆ และพฒันาบนพื)นฐาน อตัลกัษณ์ทอ้งถิ�นของชุมชน 
ไม่พฒันาเร็วเกินไปรับนกัท่องเที�ยวให้เหมาะสมกบัฤดูกาลและสภาพอากาศไม่ฝืนรับนกัท่องเที�ยว 
อาจทาํใหน้กัท่องเที�ยวไม่ประทบัใจและอาจก่อใหเ้กิดผลเสียในระยะยาวได ้
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4.3.8 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
คาํตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 1  
 
หากภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนฟาร์มสเตยค์งจะเป็นเรื�องที�ดีมากกวา่นี)  เพราะนกัท่องเที�ยว
ของที�นี�ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดูงานมากกว่า หากนกัท่องเที�ยวไดรู้้จกักบัฟาร์มสเตย ์เขาจะได้
เรียนรู้การทาํเกษตรวา่จริงๆแลว้ทาํอยา่งไร หรือมีวิธีการอยา่งไร มากกวา่มาเรียนรู้แค่เพียง
กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 

 
มีความสอดคล้องกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านที� 2 “หากภาครัฐ มองเห็นความสําคญัของการ

สร้างมูลค่าเพิ�มให้กับเกษตรกร และมีการช่วยสนับสนุน ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์ การ
ดาํเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านบริการ และให้ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของ
ฟาร์มสเตย ์จะเป็นเรื�องที�ดีมาก”  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 3 ไดใ้หค้าํตอบที�มีความน่าสนใจวา่ 
 

มาตรฐานฟาร์มสเตยคื์อตวัชี) วดัว่าการทาํฟาร์มสเตยค์วรทาํอย่างไรและมีองค์ประกอบ
อะไรบา้ง หน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งตอ้งใหค้วามสนใจเรื�องการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์
มากขึ)น เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเห็นความสาํคญัของความมั�นคงทางดา้นอาหาร และมีส่วนร่วม
ในการรักษาวถีิชีวติริมชายฝั�ง 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 4 ใหค้าํตอบวา่  
 
ผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยค์วรอธิบายให้นกัท่องเที�ยวเขา้ใจถึงที�พกัแบบฟาร์มสเตย ์ก่อนที�
จะรับจองห้องพกั เพราะนกัท่องเที�ยวบางท่านตอ้งการเขา้พกัในฟาร์มสเตย ์ตามกระแสใน
สื�อออนไลน์ แต่ดว้ยความไม่เขา้ใจ จึงอาจคาดหวงัความสะดวกสบายและการบริการแบบ
ที�เคยไดรั้บจากรีสอร์ท เมื�อไม่ไดเ้ป็นไปตามที�คาดหวงัก็จะไม่ประทบัใจ บางกลุ่มเขา้พกั
เพื�อเปลี�ยนสถานที�สังสรรคกิ์นดื�มและส่งเสียงดงัรบกวนผูอื้�นซึ� งไม่ใช่แนวทางของการใช้
ชีวติในฟาร์มสเตย ์
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ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านที� 5  
 
ผูท้าํฟาร์มสเตยด์ว้ยความรัก ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเรื�องผลกาํไรที�สูงที�สุด ไม่เน้น
เรื� องจํานวนนักท่องเที�ยว แต่มุ่ งเน้นเรื� องความสุขรอบตัวที� เกิดจากธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม โดยบอกเล่าเรื�องราวความเป็นตนเองผา่นการทาํฟาร์มสเตย ์ดงันั)นการลงทุน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์จึงมีไม่มากนกั เราเชื�อวา่ธรรมชาติและทรัพยากรที�เรามีนั)นเพียงพอ
ต่อการดาํรงชีวิตโดยไม่จาํเป็นตอ้งปรุงแต่งดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกอะไรมากมาย ซึ� ง
การพฒันาที�มากขึ)น มาพร้อมกบัการโหยหาธรรมชาติที�มากขึ)นเช่นกนั 

 
สามารถสรุปไดว้า่ นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนฟาร์มสเตยเ์ป็นสิ�งที�ควรมี เพราะ

เป็นสิ�งที�ช่วยกระตุน้ใหเ้กษตรกรหนัมาทาํฟาร์มสเตยม์ากขึ)นเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัสินคา้เกษตร 
และเป็นผูชี้) แนะแนวทางในการจดัทาํฟาร์มสเตยอ์ยา่งเหมาะสม รวมถึงการทาํให้นกัท่องเที�ยวเห็น
ความสําคญัของความมั�นคงทางด้านอาหาร และการมีส่วนร่วมในการรักษาวิถีชีวิตทอ้งถิ�น โดย
นโยบายจากภาครัฐตอ้งถูกกาํหนดขึ)นบนพื)นฐานของความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมในแต่ละ
ทอ้งถิ�น  

ผูท้าํฟาร์มสเตย์ต้องไม่หวงัผลกาํไรสูงสุด ไม่เน้นจาํนวนนักท่องเที�ยว แต่มุ่งเน้นเรื� อง
ความสุขรอบตวัที�เกิดจากธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม นกัท่องเที�ยวสามารถรับรู้และรับทราบถึงการ
ดํารงชีวิตแบบเรียบง่ายได้ผ่านการใช้ชีวิตในฟาร์มสเตย์แต่ผู ้ท ําฟาร์มสเตย์ควรอธิบายให้
นกัท่องเที�ยวเขา้ใจถึงการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ก่อนที�จะรับจองห้องพกั วา่มีความแตกต่างจาก
โรงแรมอื�นๆ นักท่องเที�ยวบางท่านอาจรับรู้ขอ้มูลมาจากแหล่งอื�นแล้วเกิดความคาดหวงั เมื�อไม่
เป็นไปดงัหวงันกัท่องเที�ยวอาจเกิดความไม่พอใจได ้นักท่องเที�ยวบางกลุ่ม อาจเขา้พกัเพื�อเปลี�ยน
สถานที�สังสรรคกิ์นดื�มและส่งเสียงดงัรบกวนนกัท่องเที�ยวท่านอื�นซึ� งไม่ใช่แนวทางของการใชชี้วิต
ในฟาร์มสเตย ์



บทที� 5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัในครั งนี มีชื�อเรื�อง แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์มี
วตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
2) เพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 3) เพื�อศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ 4) เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์และ 5) เพื�อเสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�
เหมาะสมกบัประเทศไทยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Methodology) โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยแ์ละ
เพื�อศึกษาความพึงพอใจที� มีต่อองค์ประกอบการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในข้อที�  3 และ4 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative 
Methodology) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยต์ามวตัถุประสงค ์ขอ้ที� 1 และ 2 
เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และเพื�อศึกษาการ
จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 

โดยต่อไปนีจะเป็นการนาํเสนอขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอนไดแ้ก่ 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั งต่อไป 
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 

5.1.1 ผลการสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที�  1 เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการ

ท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย 
จุดเริ�มตน้ของการทาํฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่มากจากการประสบปัญหาทางดา้นราคาสินคา้

เกษตร ที�มีราคาถูกไม่สามารถทาํกาํไรได ้และปัญหาหนี สินจากการทาํเกษตรที�ไม่คุม้ทุนจนเกิดการ
กู้หนี ยืมสินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตวัโดยการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับ
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กิจกรรมทางการเกษตร อีกทังยงัให้บริการห้องพกัสําหรับรองรับนกัท่องเที�ยว เพื�อสร้างรายไดเ้พิ�ม
ใหเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวติและแกปั้ญหาทางดา้นหนี สิน 

ฟาร์มสเตย์ที� มีลักษณะบริหารจัดการด้วยตนเองส่วนใหญ่มีกลุ่มนักท่องเที�ยวแบบ
ครอบครัวเป็นกลุ่มหลกั รองลงมาเป็นกลุ่มนกัท่องเที�ยวแบบวยัรุ่นที�มาเป็นหมู่คณะ ฟาร์มสเตยที์�
เน้นการศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร จะมีกลุ่มนักท่องเที�ยวหลกัเป็น กลุ่ม
นกัเรียนนกัศึกษาและกลุ่มชุมชนที�ตอ้งการมาศึกษาดูงานต่างๆ  

สถานการณ์ปัจจุบนัของฟาร์มสเตยพ์บวา่ นกัท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและชื�นชอบเป็นอยา่ง
มาก นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่กลบัมาซํ าหลายครั งและมีพฤติกรรมบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่ญาติ พี�
นอ้งและเพื�อน โดยนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ชื�นชอบบรรยากาศภายในฟาร์มและอาหารที�มาจากการ
ทาํเกษตรภายในฟาร์ม รวมถึงความเป็นกนัเองระหว่างเจา้ของฟาร์มสเตยแ์ละตวันกัท่องเที�ยวเอง 
เจา้ของฟาร์มสเตยชี์ แจงให้นกัท่องเที�ยวทราบถึงระดบัความสะดวกสบายภายในฟาร์มสเตยเ์สมอ
ก่อนที�นกัท่องเที�ยวจะเดินทางมา 

การทาํฟาร์มสเตยแ์บบบริหารจดัการดว้ยตนเองไม่ไดรั้บการดูแลและสนบัสนุนจากภาครัฐ
เท่าที�ควร ซึ� งมีความแตกต่างไปจากฟาร์มสเตยที์�เกิดจากการรวมกลุ่มกนั ซึ� งไดรั้บการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาที�ให้การสนบัสนุน รวมถึงในปัจจุบนัยงัไม่นโยบาย
ใดสนบัสนุนการทาํฟาร์มสเตยใ์ห้มีมาตรฐาน มีก็เพียงแต่การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย ์ที�สามารถ
นาํมาใชอ้า้งอิงเพื�อใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความสะดวกสบายใจได ้

 
5.1.2 ผลการสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที� 2 เพื�อศึกษาการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์ม  

สเตย์ในประเทศไทย 
การทาํฟาร์มสเตยแ์ต่ละแห่งมีการจดัการที�แตกต่างกนัขึนอยูก่บัลกัษณะการจดัการภายใน 

ฟาร์มสเตยที์�เกิดจากการร่วมกลุ่มจะมีการจดัแบบเป็นระบบโดยแบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบและมี
การแบ่งผลประโยชน์ที�ไดอ้ยา่งยติุธรรม ซึ� งมีความแตกต่างจากฟาร์มสเตยที์�มีการบริหารจดัการดว้ย
ตนเอง จะต้องมีการบริหารจดัการอย่างรัดกุม ตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าสําหรับฤดูกาลที�ไม่มี
นักท่องเที�ยวเขา้มาใช้บริการ ตอ้งหารายได้เสริมจากการจาํหน่ายผลผลิตภายในฟาร์ม รวมถึงจดั
กิจกรรมพิเศษสําหรับดึงดูดนักท่องเที�ยวรู้วิธีการใช้สื�อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื�อสาร และ
ประชาสัมพนัธ์กบันกัท่องเที�ยวไดโ้ดยตรง 

ในส่วนของการจดัการภายในของฟาร์มสเตยแ์ต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ฟาร์มสเตยที์�
เกิดจากการรวมกลุ่ม จะมีหัวหน้ากลุ่มคอยบริหารจดัการและวางแผนสําหรับสิ�งต่างๆและหน้าที�
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ต่างๆภายในฟาร์ม ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน้าที�ของตนเอง รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะต่างๆเพื�อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงฟาร์มสเตยข์องตนเอง   

โดยมีความแตกต่างจากฟาร์มสเตยที์�มีการบริหารจดัการดว้ยตนเอง ตอ้งทาํหลายหนา้ที�ไป
พร้อมๆกัน โดยมีลูกจ้างไม่มากคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การรดนํ าต้นไม้ ดูแลห้องพัก 
ตอ้นรับแขก ทาํความสะอาด ใหอ้าหารสัตว ์รวมถึงการเก็บเกี�ยวผลผลิตภายในฟาร์ม เป็นตน้ 

ในส่วนของฟาร์มสเตยที์�ใช้ความร่วมมือกนัระหว่างฟาร์มของเกษตรกรและผูใ้ห้บริการ
ห้องพกั ก็จะมีลกัษณะการบริหารจดัการแบบแยกส่วน กล่าวคือเกษตรกรจะทาํหน้าที�ดูแลในส่วน
ฟาร์มเกษตรของตนเอง และผูใ้ห้บริการห้องพกัก็จะทาํหนา้ที�ในการตอ้นรับนกัท่องเที�ยวและดูแล
นกัท่องเที�ยว  

โดยฟาร์มสเตยที์�บริหารจดัการดว้ยตนเองจะมีการดูแลบุคลากรหรือลูกจา้งของตนเองอยา่ง
ใกล้ชิดเนื�องจากดาํเนินกิจการขนาดเล็กมีจาํนวนลูกจา้งเพียงไม่กี�คน ซึ� งมีความแตกต่างไปจาก
ฟาร์มสเตยที์�เกิดจากการรวมกลุ่มกนั โดยจะมีการอบรมทศันศึกษาและดูงานนอกสถานที� เพื�อนาํ
ความรู้ที�ไดก้ลบัมาใชป้รับปรุงและพฒันาต่อไป 

 
5.1.3 ผลการสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที� 3 เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวแบบ

ฟาร์มสเตย์ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์ไดศึ้กษาจากนักท่องเที�ยวที�ใช้

บริการฟาร์มสเตยท์ั�วประเทศไทยจาํนวน 400 คน พบวา่ 
ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีช่วงอายอุยู่

ระหวา่ง 31-45 ปี มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมี
รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน  

นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยผ์่านอินเตอร์เน็ตมากที�สุดคิด
เป็นร้อยละ 79 นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ชอบเดินทางช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 74 
นักท่องเที�ยวให้ความเห็นว่า ช่วงฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 94 เหมาะสมที�จะท่องเที�ยวแบบฟาร์ม 
สเตยม์ากที�สุด นกัท่องเที�ยวส่วนมากให้เพื�อนหรือครอบครัวเป็นคนจดัการวางแผนการท่องเที�ยว 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีการจดัการท่องเที�ยวดว้ยตนเองกวา่ร้อยละ 99.5  

นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มักเดินทางท่องเที�ยวกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 44.5 โดย
ครอบครัวหรือเพื�อนชักชวนมาท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยเ์พียง 1-3 ครั งต่อปี ทั งนี ครอบครัวของ
นักท่องเที�ยวเคยให้ความรู้เรื� องเกษตรกรรมตั งแต่เด็ก คิดเป็นร้อยละ 69.5โดยครอบครัวของ
นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 76 
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ทังนี นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความตังใจและคาดหวงัที�จะมาคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ มากที�สุด  
คิดเป็นร้อยละ 68.5 

นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่ชื�นชอบฟาร์มสเตยใ์นรูปแบบฟาร์มปศุสัตว ์คิดเป็น
ร้อยละ 51 นกัท่องเที�ยวเลือกฟาร์มสเตยใ์นการเดินทางมาในครั งนีมากที�สุดคือ มีความสวยงามของ
ทศันียภาพและมีกิจกรรมที�น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 94.5 ในส่วนของปัจจยัที�นกัท่องเที�ยวเลือกที�จะ
ให้มีการพฒันามากที�สุดคือ ปัจจยัเรื�องการเดินทางที�สะดวกและสามารถหาขอ้มูลไดง่้าย คิดเป็น
ร้อยละ 88.5 ทังนีนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความรู้สึกมีความสุขกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์คิด
เป็นร้อยละ 63.5 

 

5.1.4 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที� 4 เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการ

จัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ 
จากการศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อองค์ประกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์

พบว่า นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อทศันคติของเจา้บา้นมากที�สุดคิดเป็นคะแนนเฉลี�ย 3.61 ซึ� ง
นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ต่อการพดูที�สุภาพ มีกิริยามารยาทดี และมีความเตม็ใจ
ในการให้บริการ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสิ�งดึงดูดใจคิดเป็นคะแนนเฉลี�ย คือ 3.47 มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยสิ� งที�นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ความ
สะอาดของแหล่งท่องเที�ยวและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที�ยว ลาํดบัต่อมาคือ ปัจจยั
ดา้นที�พกัคิดเป็นคะแนนเฉลี�ย คือ 3.31 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แยกเป็นราย
ขอ้นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อ ราคาห้องพกัมีความเหมาะสม และทศันียภาพโดยรอบห้องพกั 
อยู่ในระดบัมาก ลาํดบัถดัมาคือ ปัจจยัดา้นการเขา้ถึง คิดเป็นคะแนนเฉลี�ย คือ 3.2 มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางสิ�งที�นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบัมากคือ การประชาสัมพนัธ์
ผา่นสื�อสังคมออนไลน์ ลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกคิดเป็นคะแนนเฉลี�ย คือ 
2.94 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางนักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อ 
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที� ยว และการเดินทางภายในแหล่งท่องเที�ยวมีความสะดวก 
นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดับน้อยต่อ ร้านจาํหน่ายสินคา้ที�ระลึก สัญญาณอินเตอร์เน็ต
เพียงพอต่อความตอ้งการ ป้ายสื�อความหมายหรือป้ายให้ขอ้มูล บริการเช่ายานพาหนะ และบริการ
รับส่งมายงัแหล่งท่องเที�ยว 
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5.1.5 ผลการสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที� 5 เพื�อเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที�ยว

แบบฟาร์มสเตย์ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย 
ผลการสรุปขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบั

ประเทศไทยไดม้ากจากผลการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเที�ยวและความพึงพอใจที�มีต่อองคป์ระกอบ
การจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นแต่ละด้าน โดยนักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อด้าน
ทศันคติของเจา้บา้นมากที�สุด รองลงมาเป็นดา้นสิ�งดึงดูดใจ ดา้นที�พกั ดา้นการเขา้ถึง และดา้นสิ�ง
อาํนวยความสะดวกตามลาํดบั โดยมีองค์ประกอบดา้นผลผลิตทางการเกษตรและดา้นบรรยากาศ
ภายในฟาร์มเพิ�มขึ นมา เนื�องจากเป็นองค์ประกอบที�ผูป้ระกอบการจากฟาร์มสเตย์ต่างๆ ให้
ความเห็นวา่เป็นองคป์ระกอบที�ทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจและเดินทางกลบัมาซํ า 

5.1.4.1 ดา้นทศันคติของเจา้บา้น 
นกัท่องเที�ยวสามารถรับรู้ทศันคติของเจา้บา้นไดผ้า่นการบริการ ผูป้ระกอบการควร

มีความจริงใจรวมถึงการเป็นตวัของตวัเพื�อแสดงออกถึงทศันคติที�ดีต่อนกัท่องเที�ยว ผูป้ระกอบการ
ควรมีความใส่ใจต่อการให้บริการ ตอ้งคน้หาความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวและตอบสนองให้ตรง
จุด มีความรักในงานบริการและเขา้ใจพืนฐานของงานบริการ ทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกไดถึ้งความ
ปลอดภยัและทาํใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึกคุม้ค่ากบัการมาฟาร์มสเตยใ์นครั งนี  ผูป้ระกอบการควรมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ดา้นการจดัการฟาร์มสเตย ์และควรมีการเตรียมความพร้อมใน
การตอ้นรับนกัท่องเที�ยวและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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1. ด้านทศันคติของเจ้าบ้าน 

1.1 การแสดงออก 
1.1.1 ผา่นงานบริการ 
1.1.2 เป็นตวัของ
ตวัเอง 
1.1.3 ความจริงใจ 

1.2 ความใส่ใจ 

1.2.1 ความตอ้งการ 

1.2.2 พืนฐานการบริการ 

1.2.3 รักงานบริการ 

1.2.4 รู้สึกปลอดภยั 

1.2.5 รู้สึกคุม้ค่า 

1.3 ความกระตือรือร้น

และความต้องการในการ

ฝึกอบรม 
1.3.1 อบรมสมํ�าเสมอ 
1.3.2 เตรียมความพร้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 5.1  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นทศันคติของเจา้บา้น 
 

5.1.4.2 ดา้นสิ�งดึงดูดใจ 
ผูป้ระกอบการควรสร้างสรรคกิ์จกรรมที�แสดงให้เห็นการวิถีชีวิตทอ้งถิ�นที�เรียบง่าย

และไดค้วามรู้ อีกทังกิจกรรมจะตอ้งมีความหลากหลาย ทาํใหน้กัท่องเที�ยวรู้สึกวา่มีส่วนร่วมและไม่
รู้สึกเบื�อหน่าย ภายในฟาร์มสเตยจ์ะตอ้งสะอาด มีพืนที�สีเขียวพอสมควรเพื�อความร่มรื�น โดยรวม
จะตอ้งไม่ทาํให้รู้สึกว่าเปลี�ยนแปลงจากเดิม อีกทังผูป้ระกอบการควรพฒันากิจกรรมที�สร้างสรรค์
อยูเ่สมอ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัชุมชน โดยที�พฒันาจากสิ�งที�ตนเองมี 
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2. ด้านสิ�งดึงดูดใจ 

2.1 กจิกรรม 

2.1.1 วถีิชีวติ 

2.1.2 เรียบง่าย 

2.1.3ไดค้วามรู้ 

2.1.4 หลากหลาย 

2.1.5 มีส่วนร่วม 

\.].^ ไม่รู้สึกเบื�อหน่าย 

2.2 ภายในฟาร์ม 

2.2.1 สะอาด 

2.2.2 พืนที�สีเขียว 

2.2.3 คงเดิมไม่
เปลี�ยนแปลง 

2.3 ตนเอง 

2.3.1 พฒันาความรู้ 

2.3.2 สร้างความร่วมมือ 

2.3.3 พฒันาจากสิ�งที�มี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 5.2  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นสิ�งดึงดูดใจ 
 

5.1.4.3 ดา้นที�พกั 
ในส่วนของห้องพกัที�ให้บริการนักท่องเที�ยว ผูป้ระกอบการความคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเที�ยวมาเป็นอนัดบัแรก ห้องพกัควรมีความเป็นส่วนตวั
และสะอาด สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายในหอ้งพกัควรจดัเตรียมให้เหมาะสมแก่การดาํรงชีวิต
ประจาํวนั 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที� 5.3  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นที�พกั 

3. ด้านที�พกั 

ภายในและภายนอกห้องพกั 
• ปลอดภยั 

• เป็นส่วนตวั 

• สะอาด 

• สิ�งอาํนวยความสะดวกตามความเหมาะสม พอต่อการดาํรงชีวติ 
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4. การประชาสัมพนัธ์ 

สื�อสังคมออนไลน์ 

• อพัเดตใหต้รงความจริง 

• ซือโฆษณาอยา่งเหมาะสม 

• ไม่สร้างความคาดหวงั 

5.1.4.4 ดา้นการเขา้ถึง 
ด้านการเข้าถึงทางด้านกายภาพหรือการเดินทางมายงัแหล่งท่องเที�ยวเป็นปัจจยัที�

อาจจะตอ้งอาศยัภาครัฐให้การสนบัสนุน แต่การเขา้ถึงทางดา้นขอ้มูลหรือการประชาสัมพนัธ์เป็น
สิ�งที�ผูป้ระกอบการสามารถจดัการได้ดว้ยตนเอง สื�อสังคมออนไลน์เป็นเครื�องมือหนึ� งที�สามารถ
อาํนวยความสะดวกผูป้ระกอบการในการประชาสัมพนัธ์ได้อย่างดีเยี�ยม โดยผูป้ระกอบการควร
อพัเดตขอ้มูลบนสื�อสังคมออนไลน์ให้ตรงกบัความเป็นจริง มีการซือโฆษณาอยา่งเหมาะสม ทังนี
ผูป้ระกอบการไม่ควรสร้างความคาดหวงัที�มากเกินไปผา่นสื�อสังคมออนไลน์  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที� 5.4  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นการเขา้ถึง 
 

5.1.4.5 ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 
ในด้านของสิ� งอาํนวยความสะดวก ผูป้ระกอบการควรจดัเตรียมสิ� งอาํนวยความ

สะดวกให้เพียงพอต่อความตอ้งการพืนฐาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวมาเป็น
อนัดบัแรก สิ�งอาํนวยความสะดวกทางดา้นโครงสร้างพืนฐานบางอยา่ง อาจจะตอ้งให้ภาครัฐเป็น
ผูส้นบัสนุน 

ในส่วนของสิ� งอํานวยความสะดวก ด้านร้านจําหน่ายสินค้าที�ระลึก สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ป้ายสื�อความหมาย การให้บริการยานพาหะนะ บริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเที�ยว เป็น
องคป์ระกอบที�นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด ผูป้ระกอบการควรบริหารจดัการโดยคาํนึงถึง
ความพร้อมของตนเองวา่มีความพร้อมต่อการพฒันาองคป์ระกอบเหล่านีหรือไม่ 
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ภาพที� 5.5  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 
 

5.1.4.6 ดา้นผลผลิตทางการเกษตร 
องค์ประกอบทางด้านอาหารของฟาร์มสเตย์ เป็นองค์ประกอบที�สามารถทําให้

นกัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด อาหารจากฟาร์มเป็นสิ�งที�นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่แตกต่างจากการ
ท่องเที�ยวรูปแบบอื�น เป็นสิ�งที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกคุม้ค่า โดยตอ้งเป็นอาหารที�มีความปลอดภยั
ต่อการรับประทานและมีราคาจาํหน่ายที�เหมาะสม ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพอาหารให้มี
คุณภาพดีอยู่เสมอ อาหารต้องปลอดภัยจากการผลิตด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ และมีการพฒันาทั ง
รสชาติและคุณภาพอยูเ่สมอ ผลผลิตทางการเกษตรอื�นๆ ควรผา่นการสร้างมูลเพิ�มเพื�อใชใ้นการจดั
จาํหน่าย เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การมีห้องเรียนสอนทาํอาหารทอ้งถิ�นจากผลผลิตภายใน
ฟาร์ม รวมถึงการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 5.6  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นผลผลิตทางการเกษตร 
 

5. สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เพยีงพอต่อความต้องการพื:นฐาน 

5.1 ความปลอดภยัสาํคญัที�สุด 

5.2 ภาครัฐสนบัสนุน 

6. ด้านผลติผลทางการเกษตร 

6.1 อาหารการกนิ 
6.1.1 คือความ
แตกต่าง 
6.1.2 รู้สึกคุม้ค่า 
6.1.3 ปลอดภยั 
6.1.4 ราคาเหมาะสม 

6.2 รักษาคุณภาพ 
6.2.1 ปลอดภยัดว้ยเกษตร
อินทรีย ์
6.2.2 มีการพฒันาอยูเ่สมอ 

6.3 สร้างมูลค่าเพิ�ม 

6.3.1 บรรจุภณัฑ์ 

6.3.2 หอ้งเรียน 

6.3.3 แปรรูป 
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5.1.4.7 ดา้นบรรยากาศ 
ผูป้ระกอบการควรออกแบบสิ� งปลูกสร้างภายในฟาร์มสเตย์ให้กลมกลืนไปกับ

สิ� งแวดล้อม และมีความสะดวกสบายอย่างพอดี บรรยากาศภายในฟาร์มสเตยต์อ้งสื�อให้เห็นถึง
ความมีชีวติชีวาของสิ�งแวดลอ้ม มีความร่มรื�นอยา่งเป็นธรรมชาติ มีความสะอาด และสื�อให้เห็นการ
ใชชี้วิตแบบปลอดสารพิษจากมลภาวะดา้นต่างๆ ผูป้ระกอบการตอ้งทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกถึงความ
เป็นกนัเอง แบบมาท่องเที�ยวบา้นเพื�อนหรือเยี�ยมญาติ ทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่เป็นเจา้บา้นคนหนึ�ง 
มีอิสระในการทาํสิ�งต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 5.7  องคป์ระกอบการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยด์า้นบรรยากาศ 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ใน

ประเทศไทย 
จากผลการวิจยัพบว่านักท่องเที�ยวกลุ่มหลักของแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์เป็น 

นกัท่องเที�ยวกลุ่มครอบครัว ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ “ลูกเป็นคนเลือกสถานที�ใหพ้อ่แม่พามา” เห็นได้
ว่า การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์สามารถใช้เป็นเครื�องมือ ในการสร้างความสัมพนัธ์และสร้าง
สถาบนัครอบครัวที�ดีได้ อีกทังการท่องเที�ยวกบัครอบครัวสามารถใช้เป็นเครื�องมือในการสร้าง

7. ด้านบรรยากาศ 

7.1 สิ�งปลูกสร้าง 
7.1.1 กลมกลืน 
7.1.2 สะดวกสบาย
อยา่งพอดี 

7.2 ภายในฟาร์ม 
7.2.1 มีชีวติชีวา 
7.2.2 ร่มรื�นเป็น
ธรรมชาติ 
7.2.3 สะอาด 
7.2.4 ใหเ้ห็นถึงการใช้
ชีวติแบบปลอด
สารพิษ 

7.3 การเป็นเจ้าบ้าน 
7.3.1 เหมือนมาบา้น
เพื�อน 
7.3.2 รู้สึกเป็นเจา้บา้น 
7.3.3 รู้สึกมีอิสระ 
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ความสัมพนัธ์ที�ดีให้เกิดกบัครอบครัว เกิดความเขม้แข็งซึ� งนาํไปสู่การสร้างสังคมที�ดีและเป็นปกติ
สุข กนกพร รอดเขียน (2554) กล่าวเพิ�มเติมว่า นักท่องเที�ยวกลุ่มผูสู้งอายุมีเป้าหมายในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากการท่องเที�ยว ซึ� งคนในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
วางแผนการท่องเที�ยวเป็นอยา่งมาก โดย ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร (2548) กล่าวเพิ�มเติมวา่ การตดัสินใจ
ใดๆ ที�ลูกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือของผูเ้ป็นบิดาและมารดาอยา่ง
มาก แต่ในอีกมุมมองหนึ�ง บุญเลิศ จิตตังวฒันา (2548) ไดก้ล่าวสิ�งที�น่าสนใจวา่ การท่องเที�ยวโดยมี
บุตรเดินทางไปด้วย ผูป้กครองจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ น อาจเกิดเป็นอุปสรรคในการ
ท่องเที�ยว ส่งผลใหไ้ม่ไดรั้บความสุขสนุกสนานจากการท่องเที�ยวได ้

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกิจกรรมภายในฟาร์ม สามารถสร้างความแตกต่างจากการ
ท่องเที�ยวประเภทอื�นได ้เพราะฟาร์มสเตยมี์กิจกรรมการท่องเที�ยวที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร 
นกัท่องเที�ยวจะไดส้ัมผสัและเรียนรู้กระบวนการทาํเกษตร การที�จะสร้างกิจกรรมการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตยใ์หเ้กิดความย ั�งยืน กิจกรรมต่างๆ ควรมีความเกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร ผนวกกบัการเรียนรู้
วถีิชีวิตวฒันธรรมทอ้งถิ�น สร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัระหวา่งนกัท่องเที�ยวและเจา้บา้น 
สื�อให้เห็นถึงวิถีชีวิตวฒันธรรมของเจา้บา้น รวมถึงทาํให้นักท่องเที�ยวสัมผสัใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
เทพกร ณ สงขลา (2556); สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2556); ภยัมณี แก้วสง่า และนิศาชล 
จาํนงศรี (2555) ไดใ้ห้คาํแนะนาํเพิ�มเติมวา่ ผูป้ระกอบการจาํเป็นที�จะตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์น
การสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเที�ยวที�สามารถทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดกระบวนการเรียนรู้วฒันธรรม
ผา่นการทาํกิจกรรม ทังนีอาจขอความร่วมมือจากบุคลากรในชุมชน สถานศึกษา หรือเครือข่ายต่างๆ  
 

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูท้าํฟาร์มสเตยต์อ้งมีความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยวควบคู่กบัความรู้

ดา้นการเกษตรทังนีอาจเป็นเพราะวา่ ผูที้�มีความรู้เฉพาะเรื�องการจดัการการท่องเที�ยว หรือมีความรู้
เฉพาะเรื� องการเกษตร มีโอกาสน้อยที�จะสามารถจัดการฟาร์มสเตย์ให้ประสบความสําเร็จ 
สอดคลอ้งกบั เทพกร ณ สงขลา (2556) และ ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ไดก้ล่าววา่ ควรมีความรู้
วา่ทาํอยา่งไรให้นกัท่องเที�ยวเขา้มาเยี�ยมชมอยา่งสมํ�าเสมอ โดยคาํนึงถึงผลกระทบจากการท่องเที�ยว
ที�สามารถส่งผลถึง วถีิชีวติวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการมีความรู้ใน
การพฒันาดา้นการเกษตรโดยคาํนึงถึงการรักษาทรัพยากรเกษตรและสิ�งแวดลอ้มที�เป็นปัจจยัสําคญั
ให้คงอยูอ่ย่างยาวนาน เช่น การทาํเกษตรอินทรีย ์การทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การทาํ
เกษตรแบบยั�งยืน เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากขาดสิ�งใดสิ�งหนึ� งผลที�ตามมาคือ ผลกระทบที�
สามารถเกิดขึนแก่ฟาร์มสเตยน์ันๆ ได ้ตวัอยา่งเช่น ไม่มีนกัท่องเที�ยวเขา้มา นกัท่องเที�ยวเกิดความ
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ไม่พึงพอใจจากการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวไม่ไดค้วามรู้ดา้นการเกษตรกลบับา้น หรือไดรั้บความรู้
ทางการเกษตรแบบผิดๆ เกิดผลกระทบต่อชุมชน เป็นตน้ (ใบเฟิร์น วงศ์บวังาม และมุขสุดา พูล
สวสัดิc , 2556); Nilson (2002) กล่าวเพิ�มเติมว่า ปัญหาสําคัญที�ฟาร์มสเตย์ส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ความสาํเร็จคือ ยงัขาดประสบการณ์ในการทาํการท่องเที�ยว 

จากการวิจัยพบว่า สื� อสังคมออนไลน์ เป็นเครื� องมือที�สําคัญ ที�สามารถใช้ในการทํา
การตลาดและติดต่อสื�อสารกบันักท่องเที�ยว รวมถึงเป็นเครื�องมือที�สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของ
นกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎากร ชูเลม็ด (2557) พบวา่ นกัท่องเที�ยว
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื�อศึกษาหาข้อมูลแหล่งท่องเที�ยว โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที�ยวที� มีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงรายละเอียดด้านต่างๆของแหล่งท่องเที�ยวได้ง่าย  
กฤษดา ขุ่ยอาภยั (2552) กล่าวเพิ�มเติมวา่ นกัท่องเที�ยวเปิดรับข่าวต่างๆของแหล่งท่องเที�ยวผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเพราะเป็นแหล่งข้อมูลที�มีความ
น่าเชื�อถือ มีความละเอียดถูกตอ้งชดัเจน กนัตภณ แกว้สง่า และ นิศาชล จาํนงศรี (2558) สนบัสนุน
วา่ อินเตอร์เน็ต คือ วธีิการประชาสัมพนัธ์ที�ทรงอิทธิพลที�สุดในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว 
กฤษ ฎ ากร ชู เลม็ด  (2557) ก ล่าวเพิ� ม เติม ว่า อุป ส รรคในการใช้งานอิน เตอร์เน็ ต เพื� อการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว เกิดจากแหล่งท่องเที�ยวต่างๆนันมีรายละเอียดที�ไม่ครอบคุลมชดัเจน 
และนกัท่องเที�ยวไม่รู้จกัชื�อของแหล่งท่องเที�ยวนันๆ 
 

5.2.3 อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์หค้วามเห็นวา่การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์

มีประสบการณ์ที�แตกต่างจากการท่องเที�ยวประเภทอื�นทังนี อาจเป็นเพราะว่า การท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตย ์เนน้ประสบการณ์ที�สามารถสัมผสัไดจ้ริง และใกลชิ้ดกบัการเกษตร ซึ� งมีความแตกต่าง
จากการท่องเที�ยวรูปแบบอื�นที�ไม่สามารถสัมผสัไดม้ากเท่ากบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์มีความ
สอดคลอ้งกบั Kidd et al. (2008); Platania (2014) กล่าววา่ กิจกรรมภายในฟาร์มสเตยเ์ป็นปัจจยัที�มี
ความสําคญัอยา่งยิ�งในการดึงดูดนกัท่องเที�ยวเพราะ นกัท่องเที�ยวจะไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมที�
เกิดขึนภายในฟาร์มสเตย ์เช่น ขี�มา้ ให้อาหารสัตว ์รดนํ าตน้ไม ้รีดนมววั เก็บไข่ รวมถึงการดูแล
สวน เป็นตน้ เช่นเดียวกนั Tolbot (2012) กล่าววา่ ผูท้าํฟาร์มสเตยค์วรที�จะพฒันาการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตยข์องตนเองผา่นทางทรัพยากรที�ตนเองมีภายในฟาร์ม เพราะตนเองจะรู้ดีมากที�สุดวา่สิ�งใด
มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า จึงตอ้งนาํมาพฒันาและนาํเสนอใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวใหเ้ห็นถึงคุณค่าที�มีอยูใ่น 
ทรัพยากรนันๆ ในทางตรงกนัขา้มนกัท่องเที�ยวมีโอกาสรู้สึกไม่พึงพอใจหากไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งใน
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กิจกรรมทางการเกษตร มิไดเ้ห็นถึงภาพการใชชี้วติภายในฟาร์ม หรือไม่มีความแตกต่างไปจากการ
พกัที�โรงแรม (Kidd et al., 2008) 

ผลการวิจยัลาํดบัสุดทา้ยของวตัถุประสงค์ในหัวขอ้นี พบว่า นกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์
ชื�นชอบฟาร์มสเตยแ์บบฟาร์มปศุสัตว ์มากที�สุด ทังนี อาจเป็นเพราะวา่ สัตวเ์ป็นสิ�งมีชีวิตซึ� งมีความ
แตกต่างจากพืชที�ไม่มีชีวิต รวมถึงกิจกรรมที�ทาํร่วมกบัสัตวต่์างๆน่าสนใจมากกวา่การ รดนําตน้ไม ้
พรวนดิน หรือเก็บเกี�ยวผลผลิตจากพืช ซึ� งฟาร์มปศุสัตว ์มีกิจกรรมที�แตกต่างกนัไปตามแต่ชนิดของ
สัตวที์�ฟาร์มนันๆดูแลสอดคลอ้งกบั สุจิตราภรณ์ จุสปาโล (2558) ฟาร์มปศุสัตวคื์อรูปแบบฟาร์มที�
เปิดโอกาสให้นกัท่องเที�ยวไดส้ัมผสักบัสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด ซึ� งหาโอกาสไดย้ากกวา่ฟาร์มรูปแบบอื�น 
Maetzold (2002) และ Slovenia Tourist Farm Association (2013) ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า กิจกรรมที�
เกี� ยวข้องกับสัตว์ เช่น การขี�ม้า ให้อาหารสัตว์ รีดนมววั เลี ยงปลา เป็นต้น สามารถดึงดูด
นกัท่องเที�ยวที�มีความสนใจได ้
 

5.2.4 อภิปรายผลการศึกษาเพื�อเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์ม 

สเตย์ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย 
5.2.5.1 ดา้นทศันคติของเจา้บา้น 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูท้าํฟาร์มสเตยค์วรสร้างการรับรู้ใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว ให้เห็นถึงการ

กินการอยูแ่บบพึ�งพิงธรรมชาติทังนี อาจเป็นเพราะนกัท่องเที�ยวมีความคาดหวงัที�จะเห็นและสัมผสั
การใช้ชีวิตแบบพึ� งพิงธรรมชาติ ทิงความสะดวกสบายจากสังคมเมือง และหาประสบการณ์ที�
แตกต่างจากการท่องเที�ยวประเภทอื�นที�ไม่สามารถให้ได้แบบการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
ส อ ด ค ล้อ งกับ  Momsen and Donaldson (2011); Busby and Rendle (1999) and Hjalager (1996) 
กล่าวว่า นกัท่องเที�ยวตอ้งการสัมผสัการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความแตกต่างผูท้าํฟาร์มสเตย์
ควรทาํใหน้กัท่องเที�ยวเห็นถึงการใชชี้วติที�ผกูพนักบัการเกษตร การรดนํ าตน้ไม ้การเพาะเมล็ด การ
เก็บผลผลิต หรือการเลี ยงสัตว ์เป็นตน้ รวมถึงวฒันธรรมการกินที�แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการส่งเสริมการท่องเที�ยวได ้นกัท่องเที�ยวจะไดส้ัมผสัวฒันธรรมการกิน
ผา่นการรับประทานอาหารและการเรียนรู้การทาํอาหารทอ้งถิ�น 

5.2.5.2 ดา้นสิ�งดึงดูดใจ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูท้าํฟาร์มสเตย์ควรพฒันาและจดัทาํฟาร์มสเตย์บนอตัลักษณ์

ทอ้งถิ�นเพราะการพฒันาบนสิ�งที�ตนมีนันเป็นการพฒันาจากความรู้ดั�งเดิม มิใช่การเปลี�ยนแปลงและ
ลืมรากเหงา้ทอ้งถิ�นไป รวมถึงเป็นการใชก้ารท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการรักษาอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�น
ให้ อ ยู่ สื บ ไ ป  Momsen and Donaldson (2001) and University of Vermont (2014) มี ค ว าม เห็ น
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สอดคลอ้งกนัวา่ ฟาร์มสเตยส์ามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รวมถึงสามารถ
สร้างงานสร้างรายไดที้�เกิดจากการท่องเที�ยวอีกทางหนึ�ง และการพฒันาฟาร์มสเตยค์วรมองกลบัมา
ที�ตนเองวา่มีสิ�งใด สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดห้รือไม่ กิจกรรมต่างๆจาก
งานเกษตรสามารถนาํมาปรับให้เหมาะสมต่อนกัท่องเที�ยวในการร่วมกิจกรรม ซึ� งมีความแตกต่าง
กนัไปในแต่ละฟาร์มสเตย ์(Stewart , 2009 อา้งถึงใน Stewart, 2012) กล่าวเพิ�มเติมว่า การแปรรูป
สินคา้เกษตรเป็นของฝาก หรือ การสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบักิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม อยู่สามารถ
สร้างรายไดเ้พิ�มมากขึนจากที�เป็นอยูเ่ดิมได ้ในทางตรงกนัขา้มหากมีการพฒันาการท่องเที�ยวที�มิได้
อยู่บนพืนฐานเดิม สิ� งที�สั�งสมจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัจะหายไปไม่เหลือให้ผูค้นรุ่นใหม่ได้
สัมผสั ซึ� งหากอตัลกัษณ์ดังกล่าวนันหายไปสามารถส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวได้
เช่นกนั (อรพรรณ ฐานะศิริพงศ,์ 2555) 

5.2.5.3 ดา้นผลผลิตทางการเกษตร 
อาหารจากฟาร์มคือสิ�งที�สามารถทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกคุม้ค่าและแตกต่างจากการ

ท่องเที�ยวประเภทอื�น ผลการวิจยัพบวา่ อาหารภายในฟาร์มสเตย ์คือจุดแข็งสําคญัของฟาร์มสเตย์
ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า ความสดและสะอาดของวตัถุดิบจากภายในฟาร์มสเตย์ ส่งผลต่อรสชาติ
อาหารที�นักท่องเที�ยวรับประทาน อีกทังยงัสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักท่องเที�ยวได้ว่าอาหารที�
รับประทานเขา้ไปนันปลอดภยั ซึ� งอาหารจากผลผลิตภายในฟาร์มสเตย ์คือสิ�งที�สร้างความแตกต่าง
จากการท่องเที�ยวประเภทอื�น สอดคลอ้งกบั Hijalager (1996); Dorobantu and Maricica (2014) and 
Irshad (2010) นักท่องเที�ยวจะไดส้ัมผสักบัรสชาติที�แท้จริงของอาหารที�ผลิตจากพืชผกัท้องถิ�นที�
ตนเองเป็นผูเ้ก็บ รวมถึงการเรียนรู้การทาํอาหารท้องถิ�น ซึ� งสามารถสร้างความตื�นเต้นให้แก่
นักท่องเที�ยวได้ ทั งนี นักท่องเที�ยวสามารถมั�นใจได้ว่าอาหารที�ตนเองรับประทานนั นมีความ
ปลอดภยัต่อชีวิตตนเองอยา่งยิ�ง ในทางตรงกนัขา้ม หากอาหารที�นกัท่องเที�ยวรับประทานเขา้ไปมา
จากแหล่งปลูกที�ไม่ใชเ้กษตรอินทรียที์�มีการป้องกนัไม่เพียงพอ จะทาํใหส้ารพิษที�มีการตกคา้งอยูใ่น
อาหารสะสมอยู่ในร่างกาย เมื�อถึงจุดที�มีการสะสมมากพอ ร่างกายจะแสดงอาการที�เกิดจากการ
สะสมสารเคมีจากอาหารออกมาในรูปของโรคภยัต่างๆ  

เกษตรอินทรีย ์ทาํใหรู้้สึกปลอดภยั ผลการวจิยัพบวา่ ฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่ทาํเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสานเนื� องมาจากอาหารที�มาจากเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างความมั�นใจให้แก่
นกัท่องเที�ยว ให้รับรู้วา่อาหารที�รับประทานเขา้ไปนันส่งผลดีต่อรางกาย และฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่
ทาํเกษตรแบบผสมผสานเนื�องจาก การปลูกพืชแบบผสมสามารถลดค่าใช้จ่ายในตน้ทุนค่าอาหาร
ของฟาร์มสเตยใ์ห้แก่นักท่องเที�ยวได ้สอดคล้องกบั ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอวาปีปทุม (2555); ปรีชา ปิยจนัทร์ และคณะ (2552) และ สุณฐัวีย ์นอ้ยโสภา (2558) ที�
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กล่าวว่าเกษตรอินทรียคื์อระบบเกษตรแบบผสมผสานที�คาํนึงถึงสิ� งแวดล้อม โดยมีการจดัการ
สภาพแวดลอ้มให้ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากที�สุด ไม่พึงพาสารเคมีใดๆ รวมถึงไม่ใช่สัตวแ์ละพืชที�
ตดัต่อพนัธุกรรม เน้นการใช้วตัถุอินทรียเ์พื�อความอุดมสมบูรณ์และสร้างความแขง้แรงให้กบัพืช
และสัตว ์ควบคู่ไปกบัการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อเกษตร เพื�อให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคปลอดภยัจาก
สารเคมี ซึ� งในปัจจุบนัความต้องการของสินค้าเกษตรอินทรีย์มีเพิ�มมากขึ น จากการที�ผูบ้ริโภค
คาํนึงถึงสุขภาพมากขึน จึงเป็นโอกาสสําหรับฟาร์มสเตยที์�ทาํเกษตรแบบอินทรีย ์เพื�อสร้างรายได้
และความมั�นคงทางการเกษตรให้ย ั�งยืน ในทางตรงกนัขา้มหากฟาร์มสเตยย์งัยึดการทาํเกษตรแบบ
สมยัใหม่อาจก่อใหเ้กิดการทาํลายความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดิน ตอ้งใชปุ๋้ยเคมีเพิ�มมากขึนและตอ้ง
แบกภาระค่าใชจ่้ายตน้ทุนดว้ยเช่นกนั ก่อใหเ้กิดการสะสมสารพิษในร่างกายแก่ผูบ้ริโภค รวมถึงการ
เลี ยงสัตว์ในที� แคบเป็นการเพิ�มโอกาสในการเกิดโรคแก่สัตว์ (กองนโยบายและผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร, 2555) 

5.2.5.4 ดา้นบรรยากาศภายในฟาร์ม 
จากผลการวิจยัพบวา่ สิ�งปลูกสร้างในฟาร์มสเตยที์�มีความกลมกลืนกบัสิ�งแวดลอ้ม 

ทาํให้นกันักท่องเที�ยวสัมผสัไดถึ้งความเป็นส่วนหนึ� งของพืนที� โดยผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศ
ภายในฟาร์มสเตยคื์อจุดแข็งสําคญัอีกขอ้หนึ�งของฟาร์มสเตย ์ทังนี อาจเป็นเพราะวา่ ธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม คือสิ�งที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการ เป็นไปไดว้า่นกัท่องเที�ยวตอ้งการหลีกหนีจากการใชชี้วิต
ในเมือง และกลับมาใช้ชีวิตที�พึ� งพิงธรรมชาติที�มีความสงบซึ� งแตกต่างจากการใช้ชีวิตในเมือง 
สอดคลอ้งกบั Busby and Rendle (1990) การพกัผอ่นในฟาร์มสเตยท์าํให้นกัท่องเที�ยวไดผ้อ่นคลาย
ความเครียดจากในเมือง เพราะนกัท่องเที�ยวจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของความเรียบง่ายในชนบท 
และ พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2557); ธนัยา พรหมบุรมย ์และนฤมล กิมภากรณ์ (2558) ไดก้ล่าว
สอดคล้องกันว่า บรรยากาศและสิ� งแวดล้อม คือปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เดินทางมาท่องเที�ยวเพราะ
ต้องการการพักผ่อนและคลายเครียดจากชีวิตในเมือง ในทางตรงกันข้าม หากฟาร์มสเตย์มี
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศที�ดี อาจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อนกัท่องเที�ยว ทาํให้นาํไปบอกต่อ
และไม่กลบัมาซํ าอีกได ้(คมลกัษณ์ สงทิพย,์ 2557) 

จากผลการวจิยัพบวา่ การทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่เป็นการมาเที�ยวบา้นเพื�อน มิใช่เป็นคน
นอกเป็นปัจจยัหนึ�งที�ทาํใหฟ้าร์มสเตยป์ระสบความสาํเร็จ โดยผลการวจิยัพบวา่ ผูท้าํฟาร์มสเตยค์วร
สร้างบรรยากาศที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวรู้สึกวา่เป็นการมาเยี�ยมบา้นเพื�อน ทังนี เพราะลกัษณะนิสัยของ
คนไทยชื�นชอบบรรยากาศสบายๆ แบบการไปเยี�ยมญาติหรือการไปเที�ยวบา้นเพื�อน ทองยุน่ บุตร
โสภา (2547 อ้างถึงใน กาญจนา สุคนัธสิริกุล, 2558); สุรชัย จนัทร์จรัส และอาร์ม นาครทรรพ 
(2556) และ ถิรพร แสงพิรุณ และสุมนรตี นิ�มเนติพนัธ์ (2558) กล่าวสิ� งที�มีความสอดคล้องกนัว่า 
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การสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นแบบการมาท่องเที�ยวบา้นเพื�อนหรือเยี�ยมญาติ นกัท่องเที�ยวสามารถ
สัมผสัได้ถึงความใกลชิ้ดและมีความอบอุ่น ซึ� งสามารถสร้างความพึงพอใจและประทบัใจให้แก่
นกัท่องเที�ยวได ้

5.2.4.5 ขอ้เสนอแนะจากผูท้าํฟาร์มสเตย ์
ผูท้าํฟาร์มสเตยแ์นะนาํวา่ ไม่ควรเน้นที�จาํนวนนกัท่องเที�ยว รวมถึงการไม่คาดหวงั

กบัผลกาํไรสูงสุดทังนี เป็นเพราะว่า ฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่มีขีดจาํกดัในการรองรับนกัท่องเที�ยวไม่
มาก รวมถึงการรับนักท่องเที�ยวที�มากเกินไปนั นส่งผลให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั�วถึง จน
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ สอดคล้องกับ Capriello et al. (2013) กล่าวว่า ผูท้าํฟาร์มสเตยค์วรมี
หนา้ที�หลกัและมีความรับผดิชอบในการทาํเกษตร การตอ้นรับนกัท่องเที�ยวควรอยูใ่นความพอดี ให้
คาํนึงถึงความสามารถในการรองรับนกัท่องเที�ยว และความตอ้งการของตลาด Hjalager (1996) และ 
Busby and Rendle (1999) กล่าวเพิ�มเติมว่า ปัจจยัที�สําคญัในการทาํฟาร์มสเตย ์คือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเจา้ของฟาร์มสเตยแ์ละนกัท่องเที�ยว เนน้การสร้างประสบการณ์ที�ใหม่และมีความแตกต่าง
ให้แก่นกัท่องเที�ยว ซึ� งสามารถทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความพึงพอใจได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากมี
จาํนวนนกัท่องเที�ยวมากเกินไป ไม่มีการเตรียมแผนในการรองรับนกัท่องเที�ยว อาจก่อใหเ้กิดปัญหา
ผลกระทบต่อฟาร์มสเตย ์ด้านสิ� งแวดล้อมของฟาร์มสเตย ์ส่งผลให้ฟาร์มสเตยเ์สื� อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2558) 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั:งต่อไป  
 

5.3.1 ในการวิจยัครั งต่อไปควรศึกษาเรื� องปัจจยัด้านการตลาดของการท่องเที�ยวแบบ
ฟาร์มสเตยที์�สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูท้าํฟาร์มสเตยส์ามารถทาํการตลาดให้มีความ
เหมาะสมกบัประเทศไทย เพราะจากการสัมภาษณ์พบวา่เจา้ของฟาร์มสเตยส่์วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ดา้นการตลาด รวมถึงนกัท่องเที�ยวยงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลดา้นต่างๆ ของฟาร์มสเตยห์ลายๆ
แห่ง 

5.3.2 ในการวิจัยครั งต่อไปควรศึกษาเรื� องการพัฒนาอัตลักษณ์ ท้องถิ�นให้ มีความ
สอดคลอ้งกบัฟาร์มสเตยแ์ต่ละประเภทเช่น ฟาร์มผลไม ้ฟาร์มปศุสัตว ์ฟาร์มผกั เป็นตน้ ที�สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที�ยวใหมี้ความเหมาะสมและสามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวได ้
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5.3.3 ในการวิจยัครั งถดัไปควรศึกษาเรื�องแนวทางการพฒันาฟาร์มสเตยจ์ากความร่วมมือ
ของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง จากการศึกษาพบว่า การทาํฟาร์มสเตย ์มีปัจจยัหลายดา้นซึ� งเป็นอุปสรรคต่อ 
เกษตรกรรายยอ่ย การร่วมมือกนัทาํฟาร์มสเตย ์อาจเป็นปัจจยัสนบัสนุนที�สามารถทาํให้ฟาร์มสเตย์
ประสบความสาํเร็จ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์รอบที� 1 
 

แบบสัมภาษณ์รอบที� 1 
เรื�อง สถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 

และการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
 

1) จุดเริ�มตน้ของการทาํฟาร์มสเตยที์�นี� 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

2) สถานการณ์ในปัจจุบนัของฟาร์มสเตยที์�นี�เป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

3) มีหน่วยงานใดสนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 



103 

4) มีนโยบายใดรองรับหรือสนบัสนุน ฟาร์มสเตยห์รือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5) กลุ่มนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นใคร 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

6) การทาํฟาร์มสเตยที์�นี�มีการวางแผนแบบมีระบบมาก่อนหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

7) มีการจดัการภายในฟาร์มสเตยอ์ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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8) มีการดูแลเจา้หนา้ที�อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

9) มีการควบคุมและประเมินผลการทาํงานหรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
10) อนาคตอยากใหฟ้าร์มสเตยที์�นี�เป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
***หมายเหตุ ใช้ในการเก็บข้อมูลกับเจ้าของฟาร์มสเตย์ตามวตัถุประสงค์ข้อที�  1 เพื�อศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย และขอ้ที� 2 เพื�อศึกษาการ
จดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 



ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามนักท่องเที�ยว 
 

แบบสอบถามเพื�องานวจัิยเรื�อง 

การเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย 
 
คําชี-แจง  

แบบสอบถามชุดนี?จดัทาํขึ?นเพื�อเสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์
ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาการ
จดัการการท่องเที�ยว คณะการจดัการการท่องเที�ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน 

ตอนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล 
ตอนที� 2 พฤติกรรมนกัท่องเที�ยว 
ตอนที� 3 องคป์ระกอบการท่องเที�ยวที�มีต่อฟาร์มสเตย ์
ตอนที� 4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน กรุณาตอบ

แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้คาํถามตามความเป็นจริงจกัขอบพระคุณยิ�ง 
 

นายลิขิต กนกหิรัญญากร 
ผูว้จิยั 
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แบบสอบถามเพื�องานวจิยั 
เรื�อง 

การเสนอแนะแนวทางการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล  (ใหใ้ส่เครื�องหมาย �หนา้คาํตอบ) 
1.1 เพศ 

……..1.ชาย    ……..2.หญิง 
 

1.2 อาย ุ
 ……..1. ตํ�ากวา่ 18 ปี   ……..2. 18-30 ปี 
 ……..3. 31-45 ปี    ……..4. 46-55 ปี 
 ……..5. 56-60 ปี    ……..6. มากกวา่ 60 ปี 
1.3 สถานภาพ 

……..1. สมรส    ……..2. โสด   
……..3. หยา่ร้าง/หมา้ย   ……..4. แยกกนัอยู ่
……..5. อื�นๆโปรดระบุ……………….... 
 

1.4 ระดบัการศึกษา 
 ………1. ประถมศึกษาหรือตํ�ากวา่ ……..2. มธัยมศึกษา / หรือเทียบเท่า 
 ……..3. ปริญญาตรี   ……..4. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 ……..5. อื�นๆโปรดระบุ……………….. 
 
1.5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

……..1. ไม่มีรายได ้   ……..2. ไม่เกิน 5,000 บาท 
……..3. 5,001- 10,000 บาท  ……..4. 10,001-15,000 บาท 
……..5. 15,001-20,000 บาท  ……..6. 20,001-25,000 บาท 
……..7. 25,001-30,000 บาท  ……..8. มากกวา่ 30,000 บาท 
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ตอนที� 2 พฤติกรรมนักท่องเที�ยว (ใหใ้ส่เครื�องหมาย �หนา้คาํตอบ) 
2.1 คุณรู้จกัแหล่งท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยนี์?ไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ……..1. จากใบปลิว   ……..2. จากสื�อวทิย ุ
 ……..3. จากสื�อทีวโีทรทศัน์  ……..4. จากอินเตอร์เน็ต 
 ……..5. จากการออกบูต๊   ……..6. จากคาํบอกต่อ 
 ……..7. อื�นๆ โปรดระบุ……………………… 
 
2.2 คุณชอบท่องเที�ยวช่วงวนัไหน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ……..1. ช่วงวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์   ……..2. ช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์
 ……..3. ช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   ……..4. อื�นๆ โปรดระบุ………………… 
 
2.3 คุณคิดวา่ช่วงฤดูไหนเหมาะแก่การท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

……..1. ฤดูร้อน   ……..2. ฤดูฝน   ……..3. ฤ ดู ห น า ว
  
2.4 คุณใชร้ะยะเวลาวางแผนในการท่องเที�ยวครั? งนี?นานเท่าใด 

……..1. มากกวา่ 3 เดือนก่อนการท่องเที�ยว  ……..2. 2-3 เดือนก่อนการท่องเที�ยว 
……..3. 1 เดือนก่อนการท่องเที�ยว       ……..4. นอ้ยกวา่ 1 เดือนก่อนการเดินทาง 
……..5. ไม่ทราบ เพราะ เพื�อนหรือครอบครัวของคุณเป็นคนจดัการ  
……..6. คุณไม่ไดว้างแผนในการเดินทาง 

 
2.5 คุณจดัการการเดินทางท่องเที�ยวของคุณอยา่งไร  

……..1. คุณใชบ้ริษทันาํเที�ยวจดัการใหท้ั?งหมด   
……..2. คุณมีการจดัการท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 
……..3. อื�นๆ โปรดระบุ……………………… 
 

2.6 คุณเดินทางมาท่องเที�ยวในครั? งนี?กบัใคร 
 ……..1. เดินทางมาแต่เพียงผูเ้ดียว  ……..2. เดินทางมากบัเพื�อน 
 ……..3. เดินทางมากบัครอบครัว  ……..4. เดินทางมากบับริษทัที�ทาํงาน 
 ……..5. อื�นๆ โปรดระบุ……………………… 
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2.7 ครอบครัวหรือเพื�อนของคุณ ชวนคุณมาท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยบ์่อยครั? งแค่ไหน 
 ……..1. 1-3 ครั? งต่อปี  ……..2. 4-6 ครั? งต่อปี 
 ……..3. 7-9 ครั? งต่อปี  ……..4. มากกวา่ 9 ครั? งต่อปี 
 ……..5. ไม่เคยชวนเลย              ……..6. อื�นๆ โปรดระบุ……………………….. 
 
2.8 ครอบครัวของคุณเคยใหค้วามรู้เรื�องเกษตรกรรมแก่คุณตั?งแต่คุณยงัเด็ก 
……..1. เคย  ……..2. ไม่เคยเลย        ……..3. อื�นๆ โปรดระบุ……………………….. 
 
2.9 ครอบครัวของคุณประกอบอาชีพหรือมีความเกี�ยวขอ้งกับเกษตรกรรม ปศุสัตว ์หรือการทาํ
ประมง 
……..1. ใช่    ……..2. ไม่ใช่          ……..3. อื�นๆ โปรดระบุ……………………….. 
 
2.10 คุณมีความตั?งใจและคาดหวงัสิ�งใดจากการท่องเที�ยวฟาร์มสเตยใ์นครั? งนี?   
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
………1. หาความรู้ดา้นเกษตรกรรม  ………2. พกัผอ่นหาความสงบสุข 
………3. คน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ               ……...4. อื�นๆ โปรดระบุ……………… 
 
2.11 กิจกรรมเชิงเกษตรรูปแบบใดที�คุณเคยเดินทางไปท่องเที�ยว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
.......   1. รูปแบบการทาํนา   ……..2.รูปแบบการทาํสวนไมต้ดัดอก 
……..3. รูปแบบการทาํพืชสวน   ……..4. รูปแบบการทาํสวนผกัสวนครัว 
……..5. รูปแบบการทาํสวนสมุนไพร  ……..6. รูปแบบการทาํฟาร์มปศุสัตว ์
……..7. รูปแบบงานเทศกาลผลิตภณัฑ ์  ……..8. อื�นๆ โปรดระบุ……………………… 
 
2.12 ฟาร์มสเตยรู์ปแบบใดที�คุณชื�นชอบ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
.......   1. รูปแบบการทาํนา   ……..2.รูปแบบการทาํสวนไมต้ดัดอก 
……..3. รูปแบบการทาํพืชสวน   ……..4. รูปแบบการทาํสวนผกัสวนครัว 
……..5. รูปแบบการทาํสวนสมุนไพร  ……..6. รูปแบบการทาํฟาร์มปศุสัตว ์
……..7. รูปแบบงานเทศกาลผลิตภณัฑ์  ……..8. อื�นๆ โปรดระบุ……………………… 
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2.13 ขอใหคุ้ณเลือกปัจจยัที�ทาํใหคุ้ณตดัสินใจเดินทางมาท่องเที�ยวที�นี� (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
……..1. มีความสวยงามของทศันียภาพ และกิจกรรมที�น่าสนใจ 
……..2. มีการเดินทางที�สะดวก และหาขอ้มูลงาน 
……..3. มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน 
……..4. มีที�พกัที�สวยงาม สะดวก สะอาด และปลอดภยั 
……..5. มีการบริการที�ดี 
 

2.14 ขอใหคุ้ณเลือกปัจจยัที�คุณตอ้งการใหมี้การพฒันามากที�สุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
……..1. มีความสวยงามของทศันียภาพ และกิจกรรมที�น่าสนใจ 
……..2. มีการเดินทางที�สะดวก และหาขอ้มูลงาน 
……..3. มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน 
……..4. มีที�พกัที�สวยงาม สะดวก สะอาด และปลอดภยั 
……..5. มีการบริการที�ดี 
 

2.15 คุณมีความรู้สึกอยา่งไรกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นครั? งนี?  
………1. คุณรู้สึกมีความสุขกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
………2. คุณรู้สึกเฉยๆกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
………3. คุณรู้สึกไม่มีความสุขกบัการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
………4. คุณมีความรู้สึกอยา่งอื�น  โปรดระบุ…………………………………… 
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ตอนที� 3 องค์ประกอบการท่องเที�ยวที�มีต่อฟาร์มสเตย์ 
ใหใ้ส่เครื�องหมาย �ในช่องระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยว ทางดา้นขวามือเพียงขอ้เดียว 
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ตอนที� 4 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะที�มีต่อแหล่งท่องเที�ยวที�คุณเดินทางมาในครั? งนี?  
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………………………………… 
 



ภาคผนวก ค 
 

แบบสัมภาษณ์รอบที� 2 
 

แบบสัมภาษณ์รอบที� 2 

แนวทางการจัดการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย์ที�เหมาะสมกบัประเทศไทย 

 
กระผมนาย ลิขิต กนกหิรัญญากร นักศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเที�ยว 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการฟาร์ม 
สเตยทุ์กท่าน ผลจากการเก็บขอ้มูลในครั? งนี? มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
1. เพื�อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
2. เพื�อศึกษาการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยใ์นประเทศไทย 
3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตย ์
4. เพื�อเสนอแนะแนวทางการจดัการการท่องเที�ยวแบบฟาร์มสเตยที์�เหมาะสมกบัประเทศไทย 
จากการเกบ็ข้อมูลในรอบแรกพบว่า 

1) จากแบบสอบถามนกัท่องเที�ยวให้คะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยั ดา้นทศันคติของเจา้
บ้านมากที�สุด รองลงมาคือ ด้านสิ� งดึงดูดใจ ด้านที�พกั ด้านการเข้าถึง และด้านสิ� งอาํนวยความ
สะดวก ตามลาํดบั 
 

ตารางแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อการจดัการการท่องเที�ยวของฟาร์มสเตย ์
 

ความพงึพอใจด้านต่างๆ ผลคะแนนเฉลี�ย 

1.ดา้นทศันคติของเจา้บา้น 3.61 
2.ดา้นสิ�งดึงดูดใจ 3.47 
3.ดา้นที�พกั 3.31 
4.ดา้นการเขา้ถึง 3.2 
5.ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 2.94 
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2) จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูป้ระกอบการฟาร์มสเตยใ์ห้ความเห็นตรงกนัว่า สิ� งที�ทาํให้
นกัท่องเที�ยวชื�นชอบมากที�สุดในฟาร์มสเตยข์องตนเองคือ อาหารและบรรยากาศของฟาร์มสเตย ์
 
ความหมายของปัจจัยด้านต่างๆ 

1) ปัจจัยด้านทัศนคติของเจ้าบ้าน หมายถึง คือ ความคิดเห็นที�มีต่อนักท่องเที�ยวของเจา้
บา้น หรือชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยว  ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด การตอ้นรับ การแสดงท่าทีต่อ
นกัท่องเที�ยว การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว หรือการเป็นเจา้บา้นที�ดี เป็นตน้ 

2) ปัจจัยด้านสิ�งดึงดูดใจ หมายถึง องค์ประกอบทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที�ยวที�
สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวให้เดินทางมาท่องเที�ยวได ้ซึ� งอาจเป็นสิ�งดูดใจที�ธรรมชาติสร้างขึ?นหรือ
มนุษยส์ร้างขึ?น ยกตวัอยา่งเช่น ฟาร์มสัตว ์ฟาร์มเกษตร กิจกรรมต่างๆเป็นตน้ 

3) ปัจจัยด้านที�พัก หมายถึง องค์ประกอบที�อาํนวยความสะดวกในดา้นที�พกัอาศยัให้แก่
นกัท่องเที�ยว เป็นสิ�งที�มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งสําหรับนกัท่องเที�ยวในการพกัคา้งแรม ยกตวัอยา่งเช่น 
การใหบ้ริการเกสเฮา้ส์ โฮมสเตย ์ลานกางเตน็ท ์หรือโรงแรม เป็นตน้ 

4) ปัจจัยด้านการเข้าถึง หมายถึง องค์ประกอบที�อาํนวยความสะดวกในการเดินทางเขา้สู่
แหล่งท่องเที�ยว ในที�นี�รวมถึงการเขา้ถึงทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร ซึ� งมีผลต่อการตดัสินใจมาเยือนของ
นักท่องเที�ยว ยกตวัอย่างเช่น การมีถนนเขา้ถึง บริการรับจากสถานที�ต่างๆ หรือส่งไปยงัที�ต่างๆ 
เวบ็ไซต ์สื�อสังคมออนไลน์ ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ 

5) ปัจจัยด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก หมายถึง องคป์ระกอบที�จะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
นกัท่องเที�ยวยกตวัอย่างเช่น การมีป้ายบอกทาง การบริการดา้นประปาหรือไฟฟ้า การบริการดา้น
ระบบสื�อสาร การบริการป้ายสื�อความหมาย หรือการบริการหอ้งสุขา เป็นตน้ 
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แบบสัมภาษณ์ 

1. ปัจจัยด้านทัศนคติของเจ้าบ้าน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวเฉลี�ยในระดบัมาก
ที�สุด ท่านมีแนวทางการรักษาปัจจยัด้านนี?  หรือมีความตั?งใจในการพฒันาปัจจยัด้านนี?  
หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

2. ปัจจัยด้านสิ�งดึงดูดใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวเฉลี�ยในระดบัมาก ท่านมี
แนวทางการรักษาปัจจยัดา้นนี?  หรือมีความตั?งใจในการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปัจจัยด้านที�พัก ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวเฉลี�ยในระดบัปานกลาง ท่านมี
แนวทางการส่งเสริมปัจจยัดา้นนี?  หรือมีแนวทางการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. ปัจจัยการเข้าถึง ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวเฉลี�ยในระดบัน้อย ท่านมีแนว
ทางการส่งเสริมปัจจยัดา้นนี?  หรือแนวทางการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือแนวทางการแกไ้ข
ปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

5. ปัจจัยด้านสิ�งอํานวยความสะดวก ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวเฉลี�ยในระดบั
นอ้ยที�สุด ท่านมีแนวทางการส่งเสริมปัจจยัดา้นนี?  หรือแนวทางการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือ
แนวทางการแกไ้ขปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

6. อาหารจากผลผลิตภายในฟาร์ม คือสิ�งที�ทาํให้นักท่องเที�ยวเดินทางกลบัมาซํ? า ท่านมีแนว
ทางการรักษาปัจจยัดา้นนี?  หรือมีความตั?งใจในการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7. บรรยากาศภายในฟาร์ม คือสิ�งที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวเดินทางกลบัมาซํ? า ท่านมีแนวทางการ
รักษาปัจจยัดา้นนี?  หรือมีความตั?งใจในการพฒันาปัจจยัดา้นนี?  หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

8. ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม (สาํคญั) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ชื�อ ชื�อสกุล นายลิขิต กนกหิรัญญากร 

 

ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเที�ยว 

 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ปีที�สาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 

 

ประสบการณ์การทาํงาน ปัจจุบนั 

ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟพิเศษ  

(Specialty Coffee Shop; JUNTR ) จงัหวดัอุตรดิตถ ์

พ.ศ. 2555-2558 

ผูช่้วยบนัทึกภาพเคลื�อนไหวและตดัต่อภาพ

ภาพเคลื�อนไหว 
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