จดหมายข่าว (E-Newsletter: Agri. Policy Research)
งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2
ประจำเดื อ น พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2565

ความเบื้องต้น

โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ และ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
สถาบันคลังสมองของชาติ

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2565) นี้ นำเสนอผลการศึกษาของโครงการ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
บริ บ ทของความปกติ ใ หม่ ห ลั งจากการแพร่ ร ะบาดของ Covid-19” ภายใต้ ก าร
สนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลัง สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ซึ่งไปสู่ข้อค้นพบเพื่อพัฒนาบุคลากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ เช่น สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
และกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ประกอบการ บุคลากรให้ บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ตลอดจนนั กวิช าการผู้ ที่ ส นใจในประเด็น ดั งกล่ าวสามารถนำข้ อค้ น พบและ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ไปใช้ในการพัฒ นาเพิ่มมู ล ค่าของผลิ ตภั ณ ฑ์ และพัฒ นา
บุคลากรผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับปรับรูปแบบการท่องเที่ยวใน
บริบทความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้
สำนักประสานงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจไม่มากก็น้อย 
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“นวัตกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจาก
การแพร่ระบาดของ Covid-19”
ศึกษาโดย ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร และคณะ
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“…ภาครัฐยังไม่มีนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มีเพียงโครงการส่งเสริม
การเกษตรและผลผลิตทางการ
เกษตรทั่วไป…”

อาจกล่ าวได้ว่าประเทศไทย เป็ นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 12 ของ GDP ในการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และตั ว เลขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) เช่น อุตสาหกรรมการบิน โรงแรม กิจกรรมอีเว้น (Event) การค้าปลีก
ภัตตาคาร การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบ
ด้านการค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรม
สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ที่พึงพานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นสำคัญ เมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้รูปแบบของดำเนินชีวิตของประชาชน
ไทยเปลี่ยนแปลงไป ที่เกิดเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งหมายถึง ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ซึ่งภาคการท่องเที่ยวก็ต้อง
ปรั บ ตั ว ไปสู่ platform ใหม่ โดยเฉพาะพฤติ ก รรมการใช้ ร ะบบออนไลน์ (Online
platform) โดยมีการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Preventive and fear effect) ความ
วิตกกังวลการแพร่ระบาดของโรค ทำให้คนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องพบปะกับ
คนหมู่มาก
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือและทดแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ในช่วงปิดการเดินทางเข้าออกประเทศ โดยการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะช่วย
ให้ เกิ ด การกระจายรายได้ ไปสู่ ชุ ม ชน มี ลั ก ษณะการท่ อ งเที่ ย วแบบ Private Group
เดิน ทางเป็ นครอบครัว และอาจเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง (Premium
Package Tour) ซึ่งเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการก็ต้องวางแผน
ปรับกลยุทธ์ใหม่เช่นกัน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคการท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตรของประเทศไทยที่ ผ่ านมาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยลั กษณะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังขาดจุดขาย และ
นโยบายที่ชัดเจน อีกทั้ง จากการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของประเทศไทย พบว่าภาครัฐ ยังไม่มีน โยบายและแผนงานที่ชัดเจนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีเพียงโครงการส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรทั่วไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของนั กท่องเที่ยวในแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
2. วิเคราะห์และค้นหาองค์ความรู้เชิงวิชาการในการพัฒ นาบุคลากรและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
3. ค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพั ฒนาภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
4. ค้นหานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจาก
การแพร่ระบาดของ Covid-19




ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย

ดำเนิ น งานด้ ว ยการวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี แ บบหลายขั้ น ตอน (Multiphase
Mixed Methods Research) ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed
Methods Research) การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบสอบถาม และการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง ระยะที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม
และระยะที่ 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยทั้ง 4 ระยะใช้
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ป ระกอบการ เชี่ยวชาญด้านการประกอบ
ธุร กิ จ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านวิช าการ และเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ โดยกำหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ างโดย
คัดเลื อกผู้ ให้ ข้อมูล ที่ ส ำคัญ (Key Informants) และเพื่ อให้ ครอบคลุ ม 6 ภู มิภ าคของ
ประเทศไทย
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สรุปผลการศึกษา

ด้านความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยกลุ่มวัยทำงานเลือก
ท่ อ งเที่ ย วในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ ในพื้ น ที่ ที่ ใกล้ เคี ย งที่ พั ก มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสำหรั บ การ
ท่องเที่ยวต่อครั้งไม่มาก สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย มีสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้ ว ยความสุ ภ าพเป็ น มิ ต ร รวมถึ ง มี ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้
นั กท่ องเที่ยวคาดหวังจะได้รับจากการท่ องเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงเกษตร คื อ
ได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ดีและอากาศสดชื่น
ด้านองค์ค วามรู้เชิงวิชาการในการพัฒ นาบุค ลากรและแหล่งท่องเที่ยว
โดยผู้ประกอบการควรการจัดการความรู้เกษตรทั้งพืชและสัตว์ ที่เป็นองค์ความรู้ที่มี
อยู่ทั้งในท้องถิ่นและเป็นลักษณะเฉพาะ การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชที่เป็นที่นิยม เช่น กระบองเพชร พืชใบด่าง พืชไม้มงคล
เป็นต้น การจัดสถานที่ที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผสมผสานระหว่างศิลปะกับภูมิส
ถาปัตย์ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจด้านที่พัก สามารถจัดการธุรกิจครบวงจรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ พั ก และความปลอดภั ย เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว สำหรับธุรกิจที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ควร
ต้องเพิ่ มทักษะด้านการใช้ ภ าษา พร้อมทั้ ง การเรียนรู้เกี่ยวกับ การสื่ อสารระหว่าง
วั ฒ นธรรม นอกจากการนี้ จากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ Covid-19
ผู้ป ระกอบการต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่ อวางแผนการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านความ
ปลอดภัย ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจาก
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้แก่
การท่องเที่ยวแบบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร
การท่องเที่ยวแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การท่องเที่ยวแบบสวนดอกไม้ ด้วยศิลปะการจัดแต่งสวน
สวนดอกไม้กับศิลปะ เน้นการเทคนิคด้านภูมิสถาปัตย์ที่ผสมผสาน
การท่องเที่ยวแบบนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างจุดสนใจ
การท่องเที่ยวแบบทุ่งนาข้าวหลากสี
การท่องเที่ยวในสวนผลไม้ เน้นนำเสนอวิถีชีวิตของสวนต่างๆ
การจัดการท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติที่ราบสูงมองทิวทัศน์ระยะไกล
การผสมผสานนวัตกรรมการเกษตรและที่พักที่มีที่พักที่เป็นเอกลักษณ์ และ
การท่องเที่ยวแบบจำลองสถานที่อยู่ต่างภูมิภาค เป็นต้น

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร


ข้อเสนอแนะ

การจั ดการท่องเที่ ย วเชิงเกษตร ควรให้ ความสำคัญ ต่อการพัฒ นาบุ คลากรใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอให้มีความรู้และสามารถในการบริการนักท่องเที่ยวได้ตาม
ความต้องการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสถานที่ท่องเที่ยว ให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง การนำเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดทำบรรจุ
ภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ในร่วมด้วย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและรายการอาหาร ขนม และเครื่ อ งดื่ ม ให้ มี คุ ณ ภาพที่
เหมาะสมกับราคา มีรายการอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบในพื้นที่
การจั ด การมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและความปลอดภั ย ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้ง การจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของที่พัก ให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจสำหรับการพักในพื้นที่ต่างถิ่น
การจัดการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในลักษณะความร่วมมือ
ทางการท่องเที่ยว เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มรูปแบบและ
เส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ได้มีตัวเลือกสำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
www.agripolicyresearch.com
 จั ด ทำโดย
สำนั ก ประสานงาน “งานวิ จั ย เชิ ง นโยบายเกษตรและเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย เชิ ง นโยบาย ”
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ดำเนิ น การร่ ว มกั บ สำนั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
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