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การเกษตรในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน  
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน
ของวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจังหวัดราชบุรี 2) พฤติกรรม ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันของวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรใน
จังหวัดราชบุรี 3) กลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันของวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตร
ในจังหวัดราชบุรี 4) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการเกษตร
ในจังหวัดราชบุรี ด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน และ 5) เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบแบ่งปันของวิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจังหวัดราชบุรี งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และการประชุมกลุ่ม น าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตพืชและแปรรูปผลผลิต มีศักยภาพโดดเด่น 
ในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน คือ ต้นแบบการท าเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การด าเนินงาน
แบบธุรกิจชุมชน ศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ด้านการเกษตร และด้านการแปรรูป โดย
มีคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวส่วนมากเพศหญิง อายุ 18 – 40 ปี สถานภาพสมรส มาจากภาคกลาง
ของไทย ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ส่วน
ท้องถิ่น รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางมา
เพ่ือมาศึกษาดูงาน/เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างมีระดับความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง กลไก
หลักในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ ผู้น ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม ที่พบว่าต้องสร้างทายาทสืบทอดสืบสาน
การด าเนินงานต่อไป รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวแบบแบ่งปัน 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การบริหารงานแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมีส่วนร่วม การประสานงาน 
การสร้างความแตกต่าง การเชื่อมโยง การแบ่งปัน การตลาด และความยั่งยืน พบข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านการด าเนินงาน ด้านแรงงาน ด้านการตลาด และด้าน
การท่องเที่ยว   
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study 1) the potential in supporting 
sharing tourism of Agricultural Community Enterprises in Ratchaburi, 2) behavior, 
expectation, and satisfaction of Thai tourists towards sharing tourism of Agricultural 
Community Enterprises in Ratchaburi, 3) the mechanism in driving sharing tourism of 
Agricultural Community Enterprises in Ratchaburi, 4) and the building of model tourism 
potential development of Agricultural Community Enterprises in Ratchaburi by using 
sharing tourism, and 5) to suggest the sharing tourism promotion of Agricultural 
Community Enterprises in Ratchaburi. This is quantitative and qualitative research. The 
tools for data collection included the interview, the questionnaire, the assessment, 
and the focus group. Data are presented with descriptive statistics and content analysis.  

Based on the research, it was found that the agricultural and product processing 
community enterprise is qualified as having the distinguish potential in supporting 
sharing tourism as it has the agricultural model using new agricultural theory, the 
community business operation, the center of transferring knowledge and wisdom in 
agriculture, and the processing. Considering the qualifications of tourists, most are 
female aged 18-40, having marital status, and come from the central region of Thailand. 
Most own Voc. Cert/ High Voc. Cert./diploma and work as a state official/state 
enterprise officer/local administrative officer. The majority of them earn THB 10,001-
20,000 on average. The purpose of their travel is for field study/learning. Their 
satisfaction is higher than their expectation. The main mechanism is 
leadership/president who finds the way to build the successor. The tourism potential 
development by using sharing tourism is composed of 7 components which are the 
participatory independent administration, coordination, differentiation, connection, 
sharing, marking, and sustainability. The suggestions for the development are to regard 
management, operation, labor, marketing, and tourism.  
 


