
แนะน ำงำนวิจัย 

  ฉบับท่ี 3/2564  วันที่  1 – 15 พฤศจิกำยน  2563 

           กำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

                                            รองศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ และคณะ                      

                       สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                                                                                                 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ     บริบทและโครงร่างของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กระบวนการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร  เครือข่ายการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   ความต้องการ  ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ประชากร

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  จ านวน 26 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดระยอง/ตราด  สัมภาษณ์เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

และ ผู้ให้ความร่วมมือ  รวม 156 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติเปรียบเทียบ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ

วิเคราะห์    เชิงเนื้อหา 

ผลกำรวิจัย 1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.1 เห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 18 ปัจจัยจาก 20 

ปัจจัย มีความส าคัญในระดับมาก บริบทที่ส าคัญมากสามอันดับ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ความเชี่ยวชาญ และความยั่งยืนด้าน

เศรษฐกิจ 2) ด้านอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้สื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 70 เห็นว่า

อุปกรณ์การสื่อสารที่ส าคัญใช้ในการสื่อสารภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มี 4 ประเภท ได้แก่ สมาร์ทโฟน (79.5%) โทรศัพท์

พ้ืนฐาน (74.4%) โทรทัศน์ (73.7%) และระบบอินเทอร์เน็ต (71.2%) การติดต่อสื่อสารและสื่อที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.93 SD = 0.954) 3) การติดต่อสื่อสารของเครือข่ายการสื่อสารแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.07 เห็นว่าการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ของการสื่อสารเครือข่ายทั้ง 33 ปัจจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.57 ถึง 3.98 4) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.68% มีระดับ

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระดับมาก (M = 4.02 SD = 0.805) ร้อยละ 89.03 มีความต้องการความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระดับมากท่ีสุด (M = 4.33 SD = 0.662) ปัญหาที่พบในระดับมาก ได้แก่ สิ่งอ านวยความ

สะดวก และการบริการ โดยร้อยละ 83.14 มีความต้องการ สื่อสารในระดับมากท่ีสุด ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต (M = 4.26) 

และวิดีทัศน์ (M = 4.21) มีความต้องการวิธีการสื่อสารในระดับมากที่สุด จ านวน 2 วิธี ได้แก่ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ (M = 4.36) 

และทัศนศึกษา (M = 4.35) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 4.32) และ 5) รูปแบบ (model)  

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน สรุปได้เป็น 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ได้แก่ องค์ประกอบ ด้านการ

ส่งเสริม การติดต่อสื่อสารระดับเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระดับภายใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 



      กรมทรัพยากรน้ า มีความประสงค์จะด าเนินโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธี

คัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า ชั้น 10 กรมทรัพยากรน้ า เลขที่ 180/3 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า โทร. 0 2271 6000 ต่อ 6335 

ข่ำววิจัยนอกรั้ว 

      ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เ พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ระหว่าง

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพ่ือการควบคุมยาสูบที่ส าคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจ าป ี

พ.ศ. 2563 – 2564)  โดยมีโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่ส าคัญใน 8 ประเด็น ดังนี้ 

   1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการท างานการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่และระดับจังหวัด 

   2) การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ 

   3) ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 

   4) เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบุคมยาสูบ 

   5) การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ 

   6) การเลิกบุหรี่ 

   7) การพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ 

   8) การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ 

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th ไปที่ เมนูศูนย์ข้อมูล เลือก

หัวข้อทุนวิจัย  โดยยื่นเอกสารสมัครขอรับทุนวิจัยและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ E-mail : trcresearch1@gmail.com 

หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

        ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจ าปี 2564 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดย สกว. เปิดรับสมัครทุน 

ดังนี้ 

   1) ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 75 ทุน 

   2) ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย จ าวน 15 ทุน 

   3) ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ จ านวน 12 ทุน 

  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 0 2579 7435 ต่อ 

3611 หรือ e-mail : jiraporn@arda.or.th  

 



ข่ำววิจัยนอกรั้ว 

          วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ครั้งที่ 2 เรื่อง  
“ห ลั ก จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ”  โ ด ย มี  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . สุ ธ ร ร ม  นั น ท ม ง ค ล ชั ย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง อ.201  อาคารอ านวยการ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวน 
1,000 บาท และนักศึกษา จ านวน 500 บาท  ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code  
เมื่อผ่านการอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ อาจารย์วลัยลักษณ์ 
พันธุรี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 0 5551 7488 ต่อ 808, 09 5640 7839 หรือ  
research.northern@gmail.com 

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้ ได้จัดท าวำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวาราสารที่อยู่ในฐาย TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation index (ACI)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  

http://tci-thaijo.org/Index.php/journal_sct/ หรือ โทร. 075770 136-7 ต่อ 141 e-mail : journal.sct@gmail.com 

     ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าวำรสำรกฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเก่ียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รวมทั้งรับฟังความเห็นทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่

ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ผู้สนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพงศธร รักษาการ โทร. 0 2141 1928, 0 2141 1989  หรือ e-mail : 

low_journal@gnhrc.or.th 

แนะน ำกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ โปรดแจ้งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   โทร. 0 2504 7581 


