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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนการสร้ า ง
เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน และสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพื้น ที่ อ าเภอปากช่อ ง จังหวัด นครราชสีม า ผลการวิ จั ยพบว่ ากระบวนการดั งกล่ า ว
ประกอบด้วย 1) เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีสมาชิกเริ่มต้น 31 ราย 2) ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 3)
การเรียนรู้ทั้งด้านการเกษตร การจัดการการท่องเที่ยว และกระบวนการทางานแบบเครือข่าย 4)
การเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5) กระบวนการวางแผนเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 6) กระบวนการในการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 7) การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเบื้องต้นเป็นความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยสานักงานนครราชสีมา และกรมส่งเสริมการเกษตร และ 8) การประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วางแผนร่วมกันในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่อง
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อันจะนามาซึ่งรายได้ ชื่อเสียง และความสุขของผู้ประกอบการ ผลประโยชน์ที่สมาชิกเครือข่าย
ได้รับ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย
ซึ่งส่งผลให้เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่องสามารถขับเคลื่อนงานด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
คำสำคัญ : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, เครือข่าย, เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ABSTRACT
This participatory action research aimed to study development process
of sustainable agro-tourism network and linkage of agro-tourism routes in Pakchong district, Nakhon Ratchasima province. The results found that the development process consists of 1) an agro-tourism network initiation of 31 members, 2)
cooperation between agro-tourism entrepreneurs to development the standards
of agro-tourism attractions, 3) learning about agricultural and tourism management knowledge and networking process, 4) linkage of one’s business with other
entrepreneurs in the area, 5) planning process on the linkage of agro-tourism
routes attracting tourists, 6) process of public relation on attractive agro-tourism
routes widely, 7) arrangement of activities to promote attractive agro-tourism
routes with the cooperation of network members, Tourism Authority of Thailand
Office in Nakhon Ratchasima and Department of Agricultural Extension, and 8)
having continually meetings to plan on the improvement and development of
agro-tourism attraction to achieve the higher standards in order to accommodate
the tourists and to build reputation for agro-tourism of Pakchong district. This will
entail revenue, reputation and happiness of entrepreneurs. The benefits motivated for cooperation in the conception and implementation activities of the network members. As a result, the network of agro-tourism in Pakchong district can
propel a work in agro- tourism to be sustainable.
Key words : agro-tourism, network, agro-tourism network

บทนำ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งมีความสวยงามติดระดับโลก มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพพร้อมจะพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกจานวนมาก หากได้รับการพัฒนาก็จะสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) นอกจาก
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงามแล้ ว วิ ถี ชี วิ ต เกษตรกรรม ความเป็ น อยู่ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องไทย
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการผลิตสินค้าเกษตรและจาหน่ายไปทั่วโลก ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถนาศักยภาพที่โดดเด่นเหล่านี้มาเป็นจุดนาเสนอสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่เพื่อดึงดูดให้นั กท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรและมีอ ยู่
จานวนมากในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมให้
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น Marks, Polucha, Jaszczak และ Marks (2009)
กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่ชนบทได้
แหล่งท่องเที่ยวที่ควรให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามีอยู่หลายแห่ง (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (สานักงานจังหวัด
นครราชสีมา, 2557) และมีความโดดเด่นในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จึงเป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมในการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาเภอปากช่องเป็นเมืองที่มี
นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนและซื้อสินค้า ประกอบกับการมีสินค้าด้านการเกษตรที่
สร้างชื่อเสียง เช่น น้อยหน่า องุ่นไร้เมล็ด มะม่วงน้าดอกไม้นอกฤดู แก้วมังกร มะละกอ ข้าวโพด
หวาน ผักสลัด และสินค้าเกษตรอื่นๆอีกมากมาย (สานักงานเกษตรอาเภอปากช่อง, 2557) จึงควร
ส่ งเสริ ม ให้ อ าเภอปากช่ อ งเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร เพื่ อ สนั บ สนุ น ภาคการเกษตรและ
เศรษฐกิจในอาเภอปากช่อง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง และมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่จานวนมาก แต่ยังไม่มีการดาเนินการในรูปของกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
เกษตร หรือไม่มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการทาให้ไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน และไม่มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าด้วยกัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของอาเภอปากช่องจึงขาดความน่าสนใจ แม้ว่าบางแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงตาม

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนิศา ชัชกุล (2557) แต่บางแห่งยังต้องได้รับการ
พัฒนาเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว (2553)
การพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวยังเป็นเรื่องที่
ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องด้วยข้อจากัดบางประการ
ทางด้านตัวผลผลิตทางการเกษตรและปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะการช่วยเหลือสนับสนุนจาก
บุคคลในวงการเดียวกัน คมพล สุวรรณกูฏ (2555) กล่าวว่าการทางานแบบเครือข่ายคือตัวจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและการขาดเครือข่ายหรือการทางานแบบเอกเทศไม่
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายได้ เช่นเดียวกับที่ Tourism
Development International Ltd. (2006) แนะนาว่าควรพัฒนาให้มีการจัดตั้งเครือข่าย และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ให้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยว
มีการสารวจเส้นทางท่องเที่ยว มีแผนที่สาหรับนักท่องเที่ยว มีเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยว และควรจัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
จึงควรมีกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกันและเชื่อม
ต่อไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
Waithe (2006) ได้แนะนาวิธีการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าควรมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ที่สาคัญควรมีศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พร้อมกับการสื่อสารทาความเข้าใจกับสังคมทั่วไปว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคืออะไร และ
สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งคล้ายกับ ขวัญกมล ดอนขวา และ จิต
ตานันท์ ติกุล (2557) ที่แนะนาว่าควรสร้างเครือข่ายกับบริษัทนาเที่ยว และเจ้าของที่พัก หรือรี
สอร์ทร่วมด้วยเพื่อเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในหลายระดับ
จึงควรต้องมีการบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรที่รับผิดชอบ และก่อตั้งองค์กรหรือเครือข่าย
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยว (จุฑาพรรณ จีนะวานิช และ
คณะ, 2546) ร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้
(รัศมี ชูทรงเดช, 2556)

ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ มีความหลากหลายสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ โดย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิด
การเชื่ อ มโยงเส้ น ทางแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร ตลอดจนการจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้
มาตรฐาน และมี ศัก ยภาพในการรองรับ นัก ท่อ งเที่ ยว จึ งเป็น เรื่ องที่ค วรค่า แก่ การศึ กษาเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รวมถึงชุมชน และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาเภอปากช่องต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2.สร้างการเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

กำรทบทวนวรรณกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อชม
ความสวยงามและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเกษตรกร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2548; กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) โดยอาจให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมให้
เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการเกษตร การน าเอาทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ สร้ า งรายได้
สอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (สานักพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, 2553) ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมีความพร้อมในด้านการ
รองรับนักท่องเที่ยว มีวิทยากร และมีความรู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติระหว่างการ
ท่องเที่ยว (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550)
ควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสาคัญ 2 ประการ (นาฏสุดา เชมนะสิริ, 2555) ประการ
แรกคือ ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าแปรรูปทางการเกษตร และค่าบริการต่างๆ ทาให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียน
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ประการที่ 2 คือ ความสาคัญ

ด้านสังคม รายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวจะทาให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจในอาชีพและท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย ทาให้ลดการละทิ้งถิ่นฐาน และนักท่องเที่ยวยัง
เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของเกษตรกรและการทาการเกษตร เทิดชาย ช่วยบารุง (2553)
กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความยั่งยืน รู้แนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพ แต่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หากขาดการวางแผน และการจัดการที่ดี อาจ
มีผลเสียตามมาได้ สิ่ งที่ควรคานึ งถึงคือ ศั กยภาพและความพร้อ มในการพั ฒนาให้เป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน หากไม่มีการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ได้ การพัฒนาจึงต้องคานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
ควำมสำคัญของกำรเป็นเครือข่ำย
สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่าแนวความคิดของการเป็น “เครือข่าย” ที่สาคัญ คือ
ความเป็นธรรมชาติของเครือข่าย ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจของเครือข่าย และกลไกการ
ทางานของเครือข่าย จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสังคมวิทยาของมนุษย์ แต่ความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายทางสังคมของมนุษย์มีความสลับซับซ้อน ทั้งในเชิงการแข่งขัน การขัดแย้ง การต่อสู้ การ
พึ่ งพาอาศั ย กั น และการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างวั ฒ นธรรม
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ และความสัมพันธ์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ สาหรับเครือข่ายในภาค
ธุรกิจของยุคปัจจุบันนั้น เสรี พงศ์พิศ (2548) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของธุรกิจต้องเป็นแนวนอน
ซึ่งก็คือ “เครือข่าย” การบริหารแบบเก่าหรือการใช้อานาจแบบลาดับชั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป
เพราะเป้าหมายของการสร้างเครือข่าย (นฤมล นิราทร, 2543) คือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน และ
การดาเนินกิจกรรมอาจจะร่วมกันเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นหรืออย่างต่อเนื่องก็ได้ นอกจากนี้
เครือข่ายยังมีลักษณะเป็นพลวัต มีระบบการทางานที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง (สนธยา พลศรี, 2550)

ขั้นตอนกำรสร้ำงเครือข่ำย
นฤมล นิราทร (2543) ได้ให้หลักการสร้างเครือข่ายไว้ว่า ควรเริ่มต้นที่การสร้างความ
ตระหนักถึงความจาเป็นของการมีเครือข่าย ให้สมาชิกหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของการเป็นเครือข่าย ซึ่งจะต้องมีการเสียสละผลประโยชน์บางอย่าง และจะได้รับผลประโยชน์
บางอย่ า งร่ ว มกั น ขั้ น ต่ อ มาคื อ การติ ด ต่ อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ หาจุดร่วมเพื่อที่จะได้ทางานร่วมกันได้ ขั้นที่ 3 คือการ
สร้างความผูกพันร่วมกั นระหว่างสมาชิกเครือ ข่าย แต่สมาชิกยังคงมี อิสระในการทางานหรื อ
อาจจะรวมกันโดยมีคณะกรรมการร่วมกันดาเนินงานก็ได้ ทั้งนี้อาจต้องมีการเสริมความรู้ที่จาเป็น
ให้กับสมาชิกร่วมด้วย (สนธยา พลศรี, 2550) เมื่อมีความผูกพันแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการวางข้อตกลงกันทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม กิจกรรม
การท างาน สิ ท ธิ แ ละบทบาทหน้ า ที่ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยคื อ การขยายกิ จ กรรมหรื อ ขยายกลุ่ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีนี้ควรนาไปสู่การขยายกิจกรรมตามพื้นที่หรือเพิ่มลักษณะกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
องค์ประกอบของเครือข่ำย
สานักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว (2549) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
การเป็นเครือข่ายว่าต้องประกอบไปด้วย สมาชิกเครือข่าย จุดมุ่งหมายร่วมกัน การทาหน้าที่ต่อกัน
ของสมาชิก การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสาร มีกระบวนการเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน มีความเท่าเทียมของสมาชิกฝ่ายต่างๆ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
สนธยา พลศรี (2550) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของเครือข่ายไว้อย่างมีนัยเช่นเดียวกัน แต่มีส่วน
ที่เพิ่มขึ้นมา คือ ต้องมีผู้ประสานงานเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ
เครือข่ายต้องมีผลงาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำย
ความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายขึ้นอยู่กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม หลักการบริหาร
จัดการเครือข่าย บุคลากรที่ทางานให้กับเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานการณ์ สภาพพื้นที่
หรือลัก ษณะการทางาน ดังนั้ นการจะประเมินความสาเร็จหรือ ประสิท ธิผลของเครือ ข่ายนั้ น
สามารถพิจารณาได้จากหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่าย หรือการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากระดับของการบรรลุเป้าหมาย (นฤมล นิราทร, 2543) เป็นต้น

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1) ความพร้อมของผู้ประกอบการ
- ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ด้านการรวมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2) ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การเริ่มต้นประสานความร่วมมือ
- การคัดเลือกผู้นาเครือข่าย
- การประชุมระดมความคิดจากสมาชิกเครือข่าย
- การวางแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย
- การคัดเลือกคณะทางานของเครือข่าย
- การทากิจกรรมร่วมกัน
- การสนับสนุนช่วยเหลือกัน
- การติดตามความคืบหน้า
- การรักษาความสัมพันธ์
- การรักษาความต่อเนื่อง
- การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เครือข่ำยแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
- สมาชิกเครือข่าย
- เป้าหมายของเครือข่าย
- ผลงานของเครือข่าย
- ผู้ประสานงานเครือข่าย
- คณะทางานของเครือข่าย
- การสื่อสาร
- การรวมพลัง
- การช่วยเหลือและแบ่งปันผลประโยชน์
- ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิธีกำรศึกษำวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) และมีผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นผู้มีส่วนร่วม โดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. พื้นที่ศึกษำวิจัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากผลการสารวจโดย
ผู้นาชุมชนพบว่ามีทั้งหมด จานวน 88 แห่ง

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คือ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งหมด 88 ราย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวน 31 ราย ซึ่งได้มาจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด 88 ราย เลือก
เจาะจงเฉพาะผู้ประกอบการที่ “ต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ได้
ทั้งหมด 31 ราย
3. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
3.1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 กำรพั ฒนำเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก ทดสอบ
เครื่องมือโดยการนาไปทดสอบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ที่มีลักษณะพื้นฐาน
ใกล้เคียงกับอาเภอปากช่อง ได้แก่ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี และนามาแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์
3.3 ดำเนินกำรสำรวจ และวิเครำะห์เบื้องต้น โดยผู้นาชุมชนดาเนินการสารวจข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพและต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
อาเภอปากช่อง โดยมีทั้งหมด จานวน 31 ราย
3.4 จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น โดยเชิ ญ ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
กลุ่มเป้าหมายจานวน 31 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3.5 ดำเนิน กำรตำมกระบวนกำรสร้ำ งเครือ ข่ำย ได้ แก่ การเริ่ม ต้นประสานความ
ร่วมมือ การคัดเลือกผู้นาเครือข่าย การประชุมระดมความคิด การวางแนวทางการดาเนินงานของ
เครือ ข่าย การคั ดเลือ กคณะทางาน การทากิ จกรรมร่วมกัน การสนั บสนุน ช่วยเหลือกั น การ
ติดตามความคืบหน้าและรักษาความต่อเนื่อง การรักษาความสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3.6 ประเมิ น สั ม ภำษณ์ และสัง เกตกำรณ์ โดยผู้ วิจั ย วางแผนการเก็ บข้ อ มู ล การ
เดินทางเข้าพื้นที่ การนัดหมายผู้ประกอบการ และเข้าพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมกับประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมกับการสังเกตการณ์ การถ่ายภาพสถานที่โดยรอบ
และบันทึกข้อมูล

3.7 กำรรวบรวมข้ อ มูล ท าแบบหลากหลายวิ ธี ก าร (Mixed methods) เพื่ อให้ ไ ด้
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กระบวนการสร้างเครือข่ายให้มากที่สุด ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมประจาเดือนจานวน 9 ครั้ง การสนทนากลุ่มย่อย การเข้าเยี่ยม
เยือนเพื่อสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
3.8 กำรประมวลผล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การคิด ตัดสินใจ ดาเนินการ ตรวจสอบ และรับผลประโยชน์ ข้อมูลด้านเนื้อหาที่เป็นเชิงคุณภาพ
ใช้ วิธี การวิเ คราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) ในส่ ว นของการเชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ย วเชิ ง
เกษตร ใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบข้ อ มูล แบบสามเส้า หรื อ เทคนิ ค triangulation โดยมีบุ ค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน สานักงานเกษตรเขตที่ 7 สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และสานักงาน
เกษตรอาเภอปากช่อง 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานนครราชสีมา และ 3)
ผู้ประกอบการหรือสมาชิกเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาเภอปากช่อง สาหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ

ผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่นาไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่อง มีดังนี้
1. ควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความพร้อมของผู้ประกอบการพิจารณาจาก ความพร้อมด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และความพร้อมด้านการรวมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการศึกษา
พบว่า
1) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากการส ารวจผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร จ านวน 88 ราย พบว่ า
ผู้ประกอบการ 47 ราย ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยว แต่มีผู้ประกอบการจานวน 16 รายที่ระบุว่ายังไม่พร้อม เนื่องจากขาดปัจจัยด้าน
แรงงาน ขาดเงินทุนที่ต้องใช้ในการปรับปรุงสถานที่ และไม่มีเวลาในการบริหารจัดการ

2) ด้านการรวมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พบว่า ผู้ประกอบการจานวน 31 ราย มีความต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และมีความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ มี
คุณภาพสามารถดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ผลการสารวจข้อมูลการรวมกลุ่ม พบว่า เกษตรกร 26 ราย (83.9%) ไม่มีการรวมกลุ่ม
หรือประสานความร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเลย มีเพียง 5 ราย (16.1%) เท่านั้นที่รวมกลุ่ม
กันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตรและเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ทางการเกษตรกันในกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ปลูกองุ่น ชมรมขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่ทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประสานความร่วมมือหรือช่วยเหลือสนับสนุนกันใน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขาดบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่จะมา
ประสานงานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน
ข้อมูลผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งหมด 31 ราย
เป็นเพศชาย 23 ราย เพศหญิ ง 8 ราย อายุ ระหว่าง 37 - 70 ปี อายุเฉลี่ย 51 ปี ส่วนระดั บ
การศึกษาพบว่า 17 ราย (54.8%) มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาเอก กล่าวคือ ระดับ
ปริญญาตรี 12 ราย ปริญญาโท 3 ราย และปริญญาเอก 2 ราย ส่วนอาชีพหลักของผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือเกษตรกรรม มีจานวน 26 ราย (83.9%) รายได้จากการเกษตรสูงสุด
คือ 30,000,000 บาท/ปี ส่วนรายได้เฉลี่ยจากการเกษตรเท่ากับ 2,049,133 บาท/ปี สาหรับ
รายได้จากการท่องเที่ยว พบว่ามีเพียง 4 รายเท่านั้นที่มีรายได้จากส่วนนี้ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก
กิจกรรมด้านที่พัก การให้บริการขี่ม้า และการเปิดให้เข้าชมแปลงผลผลิตในสวน และ 27 ราย
(87.1%) ไม่เคยมีรายได้จากการท่องเที่ยว เนื่องด้วยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมสถานที่ และไม่มีบริการ
อื่นๆเสริม เน้นเพียงจาหน่ายผลผลิตในสวน
จากข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นเครือข่ ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ่ ง
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ทั้งจากรายได้ ระดับ
การศึกษา และอายุหรือประสบการณ์ในการทางาน นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจและเห็นความสาคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

2. ควำมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิจารณาได้จากส่วนประกอบและกิจกรรม
ต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเปิดบริการ ป้ายบอกทางหรือป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงพื้นที่เกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมากที่สุดคือ รูปแบบสวนผลไม้ มีจานวน 20 สวน
รูปแบบสวนผัก มีจานวน 19 สวน รูปแบบเกษตรอินทรีย์ จานวน 17 สวน และรูปแบบอื่นๆ เช่น
รูปแบบสวนสมุนไพร สวนไม้ดอก ฟาร์มปศุสัตว์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ และรูปแบบวนเกษตร มีจานวน 34 สวน สาหรับรูปแบบการท่องเที่ยวเหล่านี้
พบว่าใน 1 สวนมีหลากหลายรูปแบบที่โดดเด่น น่าสนใจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
พบว่าในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความหลากหลายด้านผลผลิตมาก สามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 7 กลุ่ม คือ 1) ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน องุ่น พุทรานมสด มะยงชิด อโวคาโด
สตรอว์เบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ เคปกูซเบอร์รี่ (cape gooseberry) มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง มะม่วง
ลิ้นจี่ กระท้อน มะขามหวาน น้อยหน่า กล้วยน้าว้า เงาะ เสาวรสสีเหลืองและสีม่วง 2) ผัก ได้แก่
ผักสลัดหลากหลายชนิด กุ้ยช่ายเขียว กุ้ยช่ายขาว คะน้าฮ่องกง ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ แตงกวา เห็ด
หลากหลายชนิ ด ถั่ ว แดงยั ก ษ์ ถั่ ว ดาวอิ น คา มะนาว กระเพราะ โหรพา ไผ่ ห วาน ฟั ก แม้ ว
ผักกาดขาว มะระรูปหัวใจ ผักชี และอื่นๆ 3) ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กุหลาบ หน้าวัว ดาวเรือง
และทานตะวัน 4) สมุนไพร ได้แก่ แก่นตะวัน และหมามุ่ยอินเดีย 5) พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสาปะหลัง ข้าว และยางพารา 6) ปศุสัตว์ ได้แก่ แกะ ม้า โคนม กระต่าย และสุกร 7)
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ไส้เดือนดิน ไม้ป่า ไม้ยืนต้น ไม้แปลกไม้ต่างถิ่น พืชบารุงดิน และแฝก

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมในพื้นที่เกษตรที่ส่วนใหญ่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว มี 5 กิจกรรม ได้แก่ 1)
การศึ ก ษาดู งานหรื อ ฝึ ก งานด้ า นการเกษตร โดยเน้ น ที่ ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ม าเยื อ น
(74.2%) 2) อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเก็บผลผลิตในฟาร์มและซื้อกลับบ้านได้ (38.7%) 3) ให้
นักท่องเที่ยวเลือกชม ชิม และซื้อ ในจุดจาหน่ายสินค้าเกษตร (48.4%) 4) การนาชมฟาร์มแบบ
ทั่วไป เน้นสนุกสนานและผ่อนคลาย ไม่เน้นวิชาการ เช่น นั่งรถนาเที่ยวชมรอบฟาร์มในโซนต่างๆ
(38.7%) และ 5) มีกิจกรรมแสดงหรือสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้รับชม เช่น กิจกรรมใน 1 ไร่ 1 แสน
การผลิตปุ๋ย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทางานประดิษฐ์และงานฝีมือ (25.8%)
กำรเปิดบริกำร
ช่วงเวลาที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม พบว่า 22 สวน (71%) สามารถเปิด
ให้เข้าชมได้ตลอดปี ส่วนอีก 9 สวน (29%) สามารถเปิดให้ชมได้เป็นบางฤดูกาล เช่น สวนทุเรียน
ซีต้า สามารถเข้าชมได้ช่วงเดือน มีนาคม – สิงหาคม และพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี แต่
สาหรับช่วงปลายปีถึงต้นปีหรือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ส่วนใหญ่สามารถเปิดบริการให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ทุกแห่ง ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ของ
อาเภอปากช่อง
ป้ำยบอกทำงและป้ำยชื่อแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า 16 แห่ง (52%) ยังไม่มีป้ายบอกทางเพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
และมีจานวน 7 แห่งที่มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเพียง 1 ป้ายที่บริเวณหน้าแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีป้ายบอกทางเข้ามากที่สุดมีจานวน 20 ป้าย
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
สิ่งที่น่าสนใจหรือสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ (71%) รองลงมาคือมีที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม (41.9%) มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น (25.8%) มีการจัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
(19.4%) มีกระบวนการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก (16.1%) มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร (12.9%) และมีกระบวนการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง (9.7%) ตามลาดับ

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากมากที่สุด
(28%) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (20%) ลาดับต่อมาคือ
การประชาสัมพันธ์โดยการออกบูธแสดงสินค้าหรือจาหน่ายสินค้า (9%) และการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อด้านการเกษตร (8%) ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ประชาสัมพันธ์สถานที่
ของตัวเอง มี 8 สวน (11%) เนื่ องจากผู้ประกอบการกลุ่ มนี้มองว่าสิ นค้าเกษตรของตนเองมี
คุณภาพดี เมื่อมีผู้มาซื้อไปแล้วจะเกิดการบอกต่อกันเองซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่า และอีก
ส่วนหนึ่งคือผลผลิตทั้งหมดสามารถจาหน่ายให้กับผู้รวบรวมผลผลิตที่มาซื้อเป็นประจาหรือมีการ
ทาสัญญาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้า แล้วแม้ว่าไม่มีนั กท่องเที่ยวเข้ ามาก็สามารถจ าหน่ายสินค้าได้
ทั้งหมด
กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ทุกแห่งสามารถเข้าถึงได้
ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล (100%) และมี 18 แห่ง (58.1%) ที่รถบัสสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
แต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในเส้นทางที่มีรถโดยสารประจาทางผ่านมีเพียง 7 แห่ง (22.6%)
เท่านั้น
กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายที่มา
จากความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อาเภอปากช่อง
ผลการวิ จั ยท าให้ ไ ด้ เครื อ ข่ า ยแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตรที่ มี ผู้ป ระกอบการเป็ น ผู้ ร่ว มคิ ด และ
ดาเนินการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกระบวนการในการ
รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการเกิดเครือข่าย
ได้ดังนี้

กำรเริ่มต้นประสำนควำมร่วมมือ
ความร่วมมือเริ่มจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบความต้องการของ
ผู้ประกอบการทั้ง 31 ราย โดยเป้าหมายในการประชุมคือ ให้ผู้ประกอบการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ค้นหา จุดเด่นเพื่อนามาพัฒนา และหาจุดร่วมเพื่อวางแนวทาง
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทุกแห่ง ซึ่งเป้าหมายเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการวางไว้
คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างให้เป็นจุดแข็งของแหล่ง
ท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม
ผลการประชุมก่อให้เกิดบรรยากาศในการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดยที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ของอาเภอปากช่อง ข้อบ่งชี้ที่
พบว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจ แสดงการตอบรับและต้องการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอย่าง
จริงจัง คือการให้ความร่วมมือ การเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย และพยายามเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่อาเภอปากช่อง รวมถึงมีการเสนอว่าควรมีการประชุม
ร่วมกันบ่อยๆ และต้องทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม
ประสานความร่วมมือกัน
กำรคัดเลือกผู้นำเครือข่ำย
ประธานเครือข่ายที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากผู้ที่เสนอแนะข้อคิดเห็นและแสดงความเห็น
ด้วยอย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการรวมกลุ่มกันทางานเป็นภาคีเครือข่าย
แต่ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติให้เลือกประธานเครือข่ายเพียงตาแหน่งเดียว ส่วนตาแหน่งอื่นๆให้
เก็บไว้ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกัน
มาก่อน ทาให้เกิดความเกรงใจกัน การเลือกตั้งคณะทางานต้องมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง จึง
เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะเลือกตั้งตาแหน่งและฝ่ายต่างๆภายหลัง
กำรประชุมระดมควำมคิดจำกสมำชิกเครือข่ำย
การประชุมวางแผนการดาเนินงานของเครือข่าย มีขึ้นในการประชุมอย่างเป็นทางการ
ครั้งที่ 2 โดยสมาชิกเครือข่ายร่วมกันวางแผนดาเนินงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมายหลัก คือการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน แผนการดาเนินงานมีการระบุกิจกรรมและช่วงเวลาที่ควรปฏิบัติ
แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจนแต่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อให้ทุกคนได้วางแผนและดาเนินการพัฒนา

สถานที่ของตนเองให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่วางไว้รว่ มกัน เช่น ทุกแห่งควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้พร้อ มรองรั บนักท่อ งเที่ยว ภายในปลายเดือนกั นยายน 2558 ดาเนิ นการทดสอบเส้นทาง
ท่องเที่ยวโดยเพื่อนสมาชิกเครือข่าย ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2558 เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 และจัดงาน
เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2558 พร้อมกับเปิดตัว
เส้ น ทางท่อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร (Agro-Tourism Route) ที่มี ก ารเชื่อ มโยงกั น ซึ่ งจะตรงกั บ ช่ ว ง
เริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยว (high season) ของอาเภอปากช่อง
กำรคัดเลือกคณะทำงำนของเครือข่ำย
หลังการวางแผนการดาเนินงานและร่วมทากิจกรรมต่างๆด้วยกัน สมาชิกเครือข่ายเริ่ม
พบกับปัญหาและเสนอให้มีการจัดตั้งหรือคัดเลือกคณะทางานของเครือข่ายอย่างเป็นทางการ
เพื่อแบ่งภาระงานและช่วยเหลือสนับสนุนการทากิจกรรมร่วมกัน โดยโครงสร้างของคณะทางาน
มีดังนี้ ประธานเครือข่าย รองประธาน จานวน 3 ตาแหน่ง คณะทางาน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงาน
พัฒนา ฝ่ายงานธุรการ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ทุกตาแหน่งมีภาระ
งานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และคณะทางานส่วนนี้มาจากความสมัครใจของแต่ละบุคคล หาก
สมาชิกคนใดไม่สะดวกที่จะเป็นคณะทางานก็ให้อยู่ในส่วนของคณะกรรมการกลางที่จะต้องคอย
ตรวจสอบและช่วยเหลือการทางานของคณะทางานฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตาแหน่งที่ปรึกษา
เครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลสาคัญในพื้นที่และเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงาน
ด้านการท่ องเที่ ยวเชิงเกษตรของเครื อข่ าย เช่น นายอ าเภอ ผู้อ านวยการการท่ องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานนครราชสีมา หัวหน้าส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่า
ราชการ กทม. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีข้อตกลงร่วมกันคือจะมีการประชุมกันเป็น
ประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กำรทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ทาร่วมกันหลังการรวมกันเป็น
เครือข่าย ได้แก่ การเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามข้อกาหนดของ
กรมการท่ องเที่ ยว กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกี ฬาซึ่งจั ดท าร่ ว มกั บกรมส่ งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การร่วมกันจัดนิทรรศการเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแสดง

เส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การร่วมกันออกบูธจาหน่ายสินค้าเกษตร การ
ประชุมประจาเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง การ
ประชุมร่วมกับองค์กร หน่วยงาน และชมรมท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่อาเภอปากช่อง การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานและคณะนักท่องเที่ยวร่วมกัน การจัดตั้งคณะทางานเพื่อออกประเมินแหล่ง
ท่องเที่ยวของเพื่อนสมาชิกพร้อมให้คาแนะนาก่อนชุดคณะกรรมการจริงเข้าตรวจประเมิน เป็นต้น
กำรสนับสนุนช่วยเหลือกัน
การดาเนินงานของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล
และหน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายภาคส่ ว น ได้ แ ก่ 1) การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ จาก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกัน เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์
ด้านการเกษตร การร่วมกันวางแผนและร่วมทุนเพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การร่วมกันออกแบบ
และจัดท าโลโก้ข องเครือ ข่าย การศึก ษาดู งานนอกสถานที่ ด้วยกัน เป็น ต้น 2) การสนับ สนุ น
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สานักงานเกษตรอาเภอปากช่อง สานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเกษตรเขตที่ 7 กรมส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) สานักงานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆในพื้นที่ ตัวอย่างการ
สนับสนุนเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับและแผนที่
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงกัน การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ การร่วมออกตรวจ
ประเมิ น มาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรและให้ ค าแนะน าเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์โดยการนาคณะสื่อมวลชนมาทาข่าว เป็นต้น 3) การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์กรและชมรมท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกชมรมได้แก่ผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร การช่วยเหลือ
สนับ สนุน ที่ไ ด้รับ จากกลุ่ มนี้ เช่ น การส่ งต่ อลูก ค้าให้ การรับ ซื้อสิ นค้า เพื่ อนาไปจ าหน่ายและ
ต้ อ นรั บ คณะนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การให้ พื้ น ที่ ฟ รี ใ นบริ เ วณแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และ
ประชาสัมพันธ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังทาให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ
และธุรกิจประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น
ส่งผลให้เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่มากขึ้น

กำรติดตำมควำมคืบหน้ำและรักษำควำมต่อเนื่อง
ทุกเดือนสมาชิกเครือข่า ยจะประชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง บางช่วงที่มีกิจกรรมต่อเนื่อ ง
เร่งด่วนจะมีการประชุมเพิ่มเป็นวาระพิเศษ โดยการประชุมประจาเดือนจะเป็นการติดตามความ
คืบหน้าด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง แจ้งข่าวสาร พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน
และแรงงาน ในช่วงแรกเริ่มที่มีการขับเคลื่อนการทางานของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พบว่าแต่ละแห่งยังมีความคืบหน้าในด้านการพัฒนาโดยรวมเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ต่อมาเมื่อมีสิ่ง
กระตุ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการตื่นตัว และเริ่มจริงจังกับการพัฒนามากขึ้น
จากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ พบว่ามาจาก 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) สื่อมวลชน หลังการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ถูกเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสื่อประเภท
โทรทั ศ น์ซึ่ งมี ผู้ ติด ตามชมจ านวนมากได้ส่ งผลตอบรับ ในทางที่ ดีต่ อ ผู้ป ระกอบการและแหล่ ง
ท่องเที่ยว 2) บุคคลสาคัญในพื้นที่ให้ความสาคัญหรือเข้าเยี่ยมชม เช่น นายอาเภอ ปลัดอาเภอ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งจังหวัดนครราชสีมา
บุคคลสาคัญเหล่านี้ทาให้ผู้ประกอบการเกิดกาลังใจในการพัฒนา 3) การเข้าศึกษาดูงาน จาก
โรงเรียน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัว
และเตรี ยมพร้อ มเพื่อ ต้ อนรับ 4) การเชื่ อ มโยงกับ องค์ กร หน่ วยงาน และชมรมต่ างๆ ทาให้
ผู้ประกอบการได้รับคาแนะนาและเกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวที่สามารถนามาปรับใช้ใน
การพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 5) ความรู้สึกร่วม การเห็นเพื่อนสมาชิกเครือข่ายเร่ง
พัฒนาสถานที่ เช่น สร้างห้องน้าใหม่ ปรับภูมิทัศน์ใหม่อย่างสวยงาม ทาให้เกิดความรู้สึกร่วมใน
การพัฒนา และ 6) การติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้นาเครือข่าย ผู้ประสานงาน
และเพื่อนสมาชิกเครือข่าย ซึ่งความสม่าเสมอ ต่อเนื่อง ในการติดตามดูแล และเป็นที่ปรึกษาได้
ตลอดเวลา ส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงของผู้ประกอบการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กำรรักษำควำมสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดจากการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอาเภอปากช่อง การร่วมกันจัดทริปไปศึกษาดูงานด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกสถานที่ การจัดทริปไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาแหล่งต้นน้าลาตะคองพาย

เรือคายัคดูตัวตะกอง (Chinese water dragon) การร่วมกันวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจัดนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร การประชุมประจาเดือน การ
ไปเยี่ ย มเยื อ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของเพื่ อ นสมาชิ ก การร่ ว มกั น ออกบู ธ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และ
ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ ยว การช่วยเหลือ สนับสนุ นจากเพื่อนสมาชิกเครือข่ าย เช่ น การ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และด้านอื่นๆ โดยกิจกรรมทั้งหมด
จะช่วยเชื่อมโยงให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด เกิด
ความเข้าใจกันมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ แต่ความเป็นเครือข่ายก็เหนียว
แน่นขึ้นเมื่อมีกิจกรรมที่ได้ทาร่วมกัน
อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญในการักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายคือ “การสื่อสาร” การ
สื่อสารกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายในทุกช่องทางเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกให้เหนียว
แน่น โดยเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่องใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ย น
ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกในเครือข่ายทุกวันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
เช่น ในโปรแกรมไลน์ (Line) มีชื่อกลุ่มว่า “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” มีสมาชิกในกลุ่ม 61 คน การ
รักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายใช้แนวทางการเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่ช่วยเหลือกันไม่ใช่
คู่แข่งขันกัน
กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นผลงานของเครือข่ายที่ได้มีการรวม
เงินทุนจากสมาชิกจานวน 20 แห่ง ร่วมกันดาเนินการวางแผน ออกแบบ และจัดทาสื่อแผ่นพับ
(Brochure) ที่รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอาเภอปากช่องทั้งหมด 20 แห่ง พร้อมแผนที่
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวน 10,000 แผ่น นอกจากนี้ยังมีการติดต่อประสานงานกับ
สื่อมวลชน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในหลายช่องทาง ตัวอย่างสื่อที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่อง เช่น สื่อประเภทโทรทัศน์ ได้แก่
รายการ Good morning family news ทางช่ อ ง 3 รายการข่ า วเกษตร ทางช่ อ ง ททบ. 5
รายการ Update Thailand ทางช่อง TGN และรายการเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวย ช่องสุวรรณภูมิ
เป็นต้น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น K-magazine การประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน และ
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ผ่ า นกิ จ กรรมการจั ด นิ ท รรศการ หรื อ การออกบู ธ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภท Social media เช่น เทคโนโลยีชาวบ้าน มติชน ประชาชาติธุรกิจ
และ Youtube เป็นต้น

นอกจากนี้ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ Facebook ในชื่อ เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี หรือhttps://www.facebook.com/pakchong.agrotourism
เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวของสมาชิกเครือข่าย ปัจจุบันมี
ผู้ติดตามมากกว่า 5,000 คน
เครือข่ำยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์ประกอบของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ทาให้
เครื อ ข่ า ยประสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลและ
หน่วยงานต่างๆ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) สมาชิกเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร มีสมาชิกทั้งหมด 31 แห่ง 2) เป้าหมายของเครือข่าย คือ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มารู้จักกัน ช่วยเหลือพึ่งพา
กัน รวมพลังกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผลงานของ
เครือข่าย ที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวน 20 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ผลงาน
ด้านการร่วมกันสารวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสมาชิกและเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดทาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของสมาชิกเครือข่าย การจัดตั้งคณะทางาน (ฝ่ายงานพัฒนา) ออกประเมินศักยภาพ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วของสมาชิ ก พร้ อ มให้ ค าแนะน าก่ อ นถึ งวั น ประเมิ น จริ ง การทดสอบเส้ น ทาง
ท่องเที่ยวโดยนาคณะนักท่องเที่ยวเดินทางตามโปรแกรม One Day Trip การพัฒนาการให้บริการ
ที่ มี ม าตรฐาน การร่ ว มกั น ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู งานจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ การประชาสั ม พั น ธ์
เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการออกบูทแสดงสินค้า การทาสื่อประชาสัมพันธ์และ
การจั ด ท าสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อาทิ แผนที่ เ ส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกทาง ซึ่งผลงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายที่
ช่วยกันขับเคลื่อนทาให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม 4) ผู้ประสานงานเครือข่าย จากการวิเคราะห์
กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่อง พบว่า ผู้ประสานงาน
เครือข่ายคือบุคคลสาคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างเครือข่าย เพราะมีบทบาทในการประสานงานทั้ง
แนวนอนคือผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และในแนวตั้งคือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ผู้ประสานงานเครือข่ายต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีเวลาในการทางานเพื่อส่วนรวม แต่

เครือข่ายสามารถมีผู้ประสานงานได้หลายคน ที่สาคัญต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเพราะข่าวสาร
ที่มีผ ลประโยชน์ต่อ เครือ ข่ายส่ว นใหญ่จ ะถูก ส่งผ่า นมาทางผู้ป ระสานงาน การแจ้ งข่า วสารที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่ทั่วถึงอาจทาให้สมาชิกบางรายเสียผลประโยชน์และอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นได้ 5) คณะทางานของเครือข่าย การดาเนินงานของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช้
หลักการทุกคนมีส่วนร่วมและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการายเล็กหรือรายใหญ่ แต่
กิจกรรมบางอย่างต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถตัดสินใจได้เบื้องต้น
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และตรวจสอบ
ได้ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด เป็นต้น 6) การสื่อสารทั้งในและนอกเครือข่าย ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เหมาะสม สะดวกรวดเร็วสาหรับสมาชิกทุกคนจะทาให้สมาชิกสามารถ
ติดตามข่าวสารได้ ไม่เสียผลประโยชน์ และได้รับทราบถึงความต่อเนื่องไม่ขาดการติดต่อจากเพื่อน
สมาชิก เช่น การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 7) การรวมพลัง จุดแข็งของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของอาเภอปากช่องคือการรวมพลังกันของผู้ประกอบการ สิ่งที่เห็นได้จากการรวมพลังกัน
คื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า นงบประมาณ ด้ า นวิ ช าการ ให้
คาแนะนา เข้าเยี่ยมชมให้กาลังใจ และเป็นตัวอย่างให้กับบางพื้นที่ที่อยากมาศึกษาเรียนรู้แนว
ทางการสร้างเครือข่ายเช่นนี้ 8) การช่วยเหลือและแบ่งปันผลประโยชน์ การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ผู้ประกอบการย่อมต้องคาดหวังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ การช่วยเหลือและแบ่งปันของสมาชิก
เครื อข่า ย เช่น การให้คาปรึ กษาแนะนา การส่ งต่อ ลูก ค้าให้ การเชิญ ชวนให้ นาสิ นค้ ามาร่ว ม
จาหน่ายได้ในวันที่มีการจัดงานพิเศษหรือมีคณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจานวนมาก เป็นต้น และ
9) ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง ตามหลักการดาเนินงานแบบ
เครือข่ายคือสมาชิกต้องเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามความเหมาะสมของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ความเป็นอิสระนี้จะทาให้สมาชิกรู้สึกไม่กดดันซึ่งมีผลโดยตรงต่อความ
ยั่งยืนของเครือข่าย
กำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากการตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (triangulation) ท าให้ ก ารเชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเลือกทาเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 20 แห่ง เชื่อมโยงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และเหมาะสมกับพื้นที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
ทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทำงที่ 1 ถนนนิคมลาตะคอง - ตาบลคลองม่วง - ตาบลวังกะทะ มีแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 9 แห่ง ได้แก่ เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ ไร่ All about Organic Farm ไร่วนกุล ไร่เย็นฤดี ไร่
WB organic farm สวนผักปากช่อง สวนทุเรียนซีต้า ไร่องุ่นพรมชน และเกอร์เตส รีสอร์ท แอนด์
ฟาร์ม
เส้นทำงที่ 2 ถนนธนะรัตน์ - บ้านไร่ ตาบลหมูสี – ตาบลโป่งตาลอง มีแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 7 แห่ง ได้แก่ ไร่เคนผาพงษ์ สวนลุงดิเรก OK Corral (ฟาร์มม้า) บ้านสวนคุณปานรีสอร์ท
เขาใหญ่ ชากรออแกนิคฟาร์ม สวนคุณนาย และไร่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่ และ
เส้นทำงที่ 3 จากเมืองปากช่อง - ตาบลปากช่อง มีแหล่งท่องเที่ยวจานวน 4 แห่ง ได้แก่
สวนองุ่นขวัญศรี สวนหน้าวัวลุงสมนึก ไร่น้อยหน่าคุณแมว และสวนเกษตรคุณพิชชานันท์
จากการวิเคราะห์ศักยภาพหลังการเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทั้ง 3 เส้นทาง พบว่า เส้นทางที่ 1 มีศักยภาพมากที่สุด ทั้งทางด้านการบริหารจัดการสถานที่ ด้าน
การรองรับนักท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ และด้านการดึงดูดใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย โดยมีกิจกรรมและผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจ
เช่น กิจกรรมฐานเรียนรู้การเกษตรครบวงจร เรียนรู้การปลูกผัก สมุนไพร เห็ด ฟาร์มแกะ ฟาร์ม
ไส้เดือน การผลิตไผ่หวาน สตรอว์เบอร์รี่ Cape Gooseberry ผักสลัด เสาวรสสีม่วง สตรอว์เบอร์
รี่ มะระรูปหัวใจ กุ้ยช่ายขาว กุ้ยช่ายเขียว ผักสลัด มะนาว ทุเรียน มะยงชิด เงาะ องุ่น พุทรานม
สด น้าองุ่น พุทรานมสด เสาวรส กาแฟ ชมแหล่งรวมไม้แปลกไม้ต่างถิ่น และสินค้าหัตถกรรม
เป็นต้น สาหรับเส้นทางที่ 2 มีข้อจากัดคือระยะทางที่ห่างกันมาก ทาให้การเชื่อมโยงและส่งต่อ
นักท่องเที่ยวทาได้ยาก ส่วนเส้นทางที่ 3 มีข้อจากัดคือ ถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งแคบ
และยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงร่วมกันวางแผนให้
เส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางนาร่องในการพัฒนา ดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ โดยการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเครือข่ายกับนักท่องเที่ยว ร่วมกับ
การให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปาก
ช่อง

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอปากช่องเริ่มต้นจาก
ความพร้อมและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
เครื อ ข่ า ย ซึ่ ง มี ก ระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการประสานความร่ ว มมื อ กั น ของ
ผู้ประกอบการ มีการคัดเลือกผู้นาเครือข่าย การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่าย
การวางแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย การคัดเลือกคณะทางานของเครือข่าย การทา
กิจกรรมร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือกัน การติดตามความคืบหน้าและรักษาความต่อเนื่อง การ
รักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนองค์ประกอบที่สาคัญในการรวมเป็นเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ สมาชิกเครือข่าย เป้าหมาย
ของเครือข่าย ผลงานของเครือข่าย ผู้ประสานงานเครือข่าย คณะทางานของเครือข่าย การสื่อสาร
ทั้งในและนอกเครือข่าย การรวมพลัง การช่วยเหลือและแบ่งปันผลประโยชน์ และความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง
สาหรับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวฝั่งถนนนิคมลาตะคอง - ตาบลคลองม่วง – ตาบลวังกระทะ อาเภอปาก
ช่อง มีศักยภาพมากที่สุดโดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมด 9 แห่ง
ดังนั้น การศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยทาให้เกิด
เครื อ ข่ า ยแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรที่ มี ส มาชิ ก เริ่ ม ต้ น 31 ราย เกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างเป็น
รู ป ธรรม ผู้ ป ระกอบการเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการเกษตร ด้ า นการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว และ
กระบวนการทางานแบบเครือข่าย เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทาให้
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว
ให้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งเม็ดเงินที่มาจากนักท่องเที่ยวจะเข้ามาหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งผลดีต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับทั้งรายได้ ชื่อเสียง และความสุขที่เกิดจากการได้รับการยอมรับ
และความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ สร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้กิจกรรมของเครือข่ายเกิดความต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมส่วนนี้มาจาก
ความร่วมมือในการคิดและปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ส่งผลให้เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของอาเภอปากช่องสามารถขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
เครือข่า ยแหล่งท่ องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้น ที่อาเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมาได้อ ย่างเป็ น
รูปธรรม แต่การจะทาให้เครือข่ายมีความเข็มแข็งและยั่งยืน สมาชิกเครือข่ายควรต้องมีการทา
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เพิ่มจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยว บริหาร
จัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว พัฒนา
บุคคลกรในแหล่งท่ องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการ
เครือข่ายควรมีการขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปสู่กลุม่ เป้าหมายที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งโดยสมาชิกเครือข่ายแล้ว กระบวนการสนับสนุนการ
รวมกลุ่มจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
ปกครอง และหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลจากทุกกรมที่กล่าวมา รวมถึงองค์การบริหารส่วน
ตาบลในท้องถิ่น ควรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนให้เครือข่ายมีความมั่นคงและยั่งยืน โดย
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ ร่วมกันผลักดันให้เส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกัน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มีการติดตามการดาเนินงาน
ของเครือข่าย และการร่วมประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากหน่วยงานที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายรักษาคุณภาพ ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความ
ยั่งยืน
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