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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่อง
เล่า โดยการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติ (Autobiography) ร่วมกับแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

จากการวิจัยพบว่า เร่ิมจากชีวิตการท างานที่หลากหลายของลุงนิล พบทั้งปัญหา อุปสรรค จน
ท าให้ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ รวมถึงปัญหาหนี้สิน ด้วยพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ท าให้ลุง
นิลเริ่มสนใจศึกษาเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มลงมือด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช้
สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
แทน ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลุงนิลมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยการเดินรอยตามพ่อ ท า
การเกษตรด้วยความพอเพียง หลังจากนั้น 7 ปี ลุงนิลสามารถปลดหนี้สินได้หมด หลังจากที่ลุงนิลน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิตจนประสบความส าเร็จ ท าให้
ลุงนิลได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมี

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เจตนารมย์ที่จะเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน เกษตรกร
ในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ ลุงนิลเริ่มมีแนวคิดสนใจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในรูปแบบฐานการเรียนรู้ ด้วยการเกษตร การด ารงชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และการจัดการด้านการท่องเที่ยว ท าให้ลุงนิลได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น  
ค าส าคัญ:  ความส าเร็จ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนทัศน์ แนวคิดเศรษฐกิจ 
      พอเพียง  
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Abstract 
The objective of the research is to investigate the Narrative of Success on Agro-

Tourism Management in Sufficiency Economy Paradigm at Suan Lung Nin, Tungtako 
District, Chumphon Province. The main source of information is from Somboon Srisubat. 
The Autobiography and semi-structure interview were applied in this qualitative 
research. 
 The research found that starting from Lung Nin various experiences encountered 
with problems and setbacks and failure and success including debt problems. With the 
King’s saying about sufficiency economy and new theory agriculture, he started to study 
the philosophy and to plant chemical free polyculture and transformed to organic 
agriculture as well as cover crops. Lung Nin is confident and has an intention to follow 
father’s footsteps with sufficiency economy philosophy. Then 7 years later, he could 
write off his debt.  He has applied the philosophy to his agricultural activities and his 
daily life. His success story inspired him to establish Sufficiency Economy Learning Center 
at Chong Mai Kaew, Tungtako, Chumphon province. He intended to disseminate, share 
and expand the Sufficiency Economy Philosophy to his neighborhood communities, 
farmers and those who are interested. Lung Nin then started to be interested in tourism 
and created sufficiency economy learning activities in the form of based learning. Then 
the Tourism Authority of Thailand has visited him and proposed him to participate in 
Tourism Industry in 2010 with two circles and three conditions of the sufficiency 
economy philosophy as well as tourism management. He obtained the tourism industry 
award of outstanding Agro-tourism in that year. 
Keywords: success, Agro-tourism management, paradigm, sufficiency economy theory  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แผนพัฒน า เศ รษฐกิ จ และ สั ง ค ม

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคัญทั้ งภายนอกและภาย ในประ เทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน
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ในปี พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่ งยืนของ
สั งคมไทยตามแนวคิด เศรษฐกิ จพอเพียง 
(ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ออนไลน์, 2559) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ 
ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพฒันา
ฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ ง  ยั่ ง ยื น ” ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่น้อมน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แล้ว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังได้น้อมน ามา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ โดย
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันรอบด้านในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสร้างรายได้เพิ่มควบคู่
กับการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างเป็นธรรม
พร้อมทั้งสร้างกลไกการท างานโดยการมีส่วนร่วม
ของทุ กภาคส่ วน เพื่ อ เป็นพลั งขับ เคลื่ อน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลชัดเจนทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ 

ในปี 2558 หลายประเทศมักจะให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งท าให้ระดับ
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในเวทีโลกมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็น
ประ เทศที่ มี ร าย ได้ จ ากภาค อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และเป็นประเทศที่
จ าเป็นต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศเป็น
อย่างมาก ส าหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวใน
ประเทศ คาดว่าตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมา มี
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 
136 ล้านคน-ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้ 0.68 
ล้านล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 จากปี
ที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาทั้งจากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่ อ ง เที่ ย วและการ ใช้ จ่ า ยของ
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นักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2557 )  ซึ่ ง การท่ อง เที่ ย วนอกจากจะเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราแล้ ว ยังมี
ความส าคัญในการช่วยกระตุ้นการผลิต และน า
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ก่อให้เกิด
การจ้างงาน และกระจายรายได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ก่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ส าหรับ
ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของ
ประเทศ คือ การยกมาตรฐานการครองชีพของ
คน ช่วยสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอีกทั้งยัง
เป็ นการช่ วยอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2551) ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่สามารถ
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นั่น
ก็คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร 
เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์
ห รื อ เ ก ษ ต ร ธ ร ร ม ช า ติ  มั ก จ ะ ไ ม่ ป ร ะสบ
ความส าเร็จเนื่องจากเป็นการผลิตที่มีรายได้ไม่
มากพอที่สามารถจูงใจเกษตรกรได้ จึงมีการ
ส่ ง เสริ ม ใ ห้การ เกษตรดั งกล่ า ว เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถตอบสนองทั้ง
รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรเกษตร (เทพกร ณ สงขลา, 2554) โดย
ที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาชนบท เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างการเกษตรและการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อ

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสรร
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม    
( Jan & Karel, 2 0 0 4 )  ซึ่ ง ก า ร จั ด ก า รก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ สวนลุงนิล อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

สวนลุงนิล หรือ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ ผู้
ได้รับรางวัล Tourism Awards ปี 2553 ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรซึ่งน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การท าการเกษตรจนสามารถปลดหนี้ได้หมด มี
การแบ่งปันความรู้ให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ด้วย
การเปิด ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชัน้ 
โดยใช้พื้นที่เพียง 17 ไร่ ซึ่งสวนลุงนิล พร้อมเปิด
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะโฮมสเตย์ใน
พื้นที่ ทั้งนี้สวนลุงนิลได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว 
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีเจตนารมณ์ที่จะ
เผื่อแผ่ แบ่งปันและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่
และอ าเภอใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วย ซึ่ง
ขณะนี้คนในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการประสบความส าเร็จในการน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและการจัดการการ
ท่องเที่ยวสวนลุงนิล จนได้รับรางวัล Tourism 
Awards ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จึงมีความส าคัญในการศึกษาเรื่อง เรื่อง
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เล่าความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษากระบวนทัศน์การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จ โดย
อาศัยการถอดบทเรียนความส าเร็จ จากการ
เผชิญปัญหา การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การขยายสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
น าเสนอตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร
ในพื้นที่ อ่ืน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรด้านผลผลิตที่มีราคาต่ า หรือการลด
ปัญหาหนี้ สิ นของเกษตรกรโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความส าเร็จของการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

ความส าเร็จของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร ที่น าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน  การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถน ามาปรับใช้กับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ยังสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับการจัดการท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไปได้ 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาการศึกษา
ประวัติชีวิตและ เรื่องเล่า (Life History and 
Narrative Approach) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายสมบูรณ์ ศรี

สุบัติ เจ้าของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การศึกษา

เอกสาร  และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
   1 .  ขั้ น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร 
(documentary research) โดยเก็บข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาหนังสือ 
ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ 
และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร 
   2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์ นาย
สมบูรณ์ ศรีสุบัติ เจ้าของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จาก
แบบสั มภ าษณ์ แบบกึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( semi 
structured interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี
ก า ร ว า ง แผนและก า หนดแนวค า ถ าม ไ ว้
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พอประมาณแบบหลวม ( loosely structure) 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม            

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 

structured interview) ที่ก าหนดแนวค าถาม
เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาไว้พอประมาณ ตามกรอบแนวคิด
ที่ต้องการศึกษา โดยผู้ศึกษายึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่ อ งมื อ  โ ดยน า แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้างไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
เพื่ อ ใ ห้ ได้ข้ อมูลที่ น่ า เชื่ อถื อสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเอกสาร (documentary 

research) 
        เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาผลงานที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อน ามาประกอบ
การศึกษาการศึกษาเอกสารจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร จะช่วยในการก าหนดประเด็น เน้น
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดย
ค านึ งถึ งบริบทของข้ อมู ล เอกสารที่ น า มา
วิเคราะห์ประกอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง 
โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติ  

(Autobiography) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
( Non-participant Observation) แ ล ะ ก า ร
บันทึกข้อมูลด้วยการเขียน บันทึกเสียง ภาพถ่าย 
โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ที่มี
แนวค าถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา 
แต่สามารถมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          การศึกษานี้ ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร อุ ป ม า น  ( Inductive 
Approach) โดยอาศัยการวิ เคราะห์และการ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายผลที่
เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ ท าการแยกแยะจัด
ข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ และ
จุดเด่นหรือจุดที่ส าคัญของข้อมูล ส่วนการ
สังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลสองสิ่งขึ้น
ไปมาท าการตีความ (Interpretation) และแปร
ผลเพื่ อ ใ ห้ ได้องค์ความรู้ ใหม่  ทราบความ
หลากหลายของข้อมูล ความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือทฤษฎี 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ ด้วยรูปแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เพื่อ
สร้างเรื่องเล่า (Narrative Analysis) โดยการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แยกแยะเป็น
หมวดหมู่ ตีความ และน าเสนอด้วยการบรรยาย
แบบเล่ า เรื่ อง  โดยน า เสนอข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นที่ท าการศึกษา บรรยายเป็นเรื่องราว
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พร้อมภาพประกอบ เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้ วิ จั ยต้องท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมู ล โ ดยใช้ วิ ธี ต รวจสอบข้อมู ลสาม เส้ า 
(Investigator Triangulation) ดังนี้ 
  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) คือ ได้ใช้วิธีการจดบันทึก การ
บันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงกัน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
  ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า ความส าเร็จการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวน
ทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล 
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เริ่มจากชีวิตการ
ท างานที่หลากหลายของลุงนิล พบทั้งปัญหา 
อุปสรรค จนท าให้ประสบความส าเร็จ และไม่
ประสบความส าเร็จบ้าง แต่แม้การตัดสินใจของ
ลุงนิลที่ต้องเซ้งร้านอาหารทั้ง 9 ร้าน และน าเงิน
จ านวน 2 ล้านบาท มาลงทุนท าสวนทุเรียน
ทั้งหมด จนท าให้ลุงนิลต้องพบกับปัญหาหนี้สิน 
จนคิดค่าตัวตาย แม้การตัดสินใจที่อาจผิดพลาด
ในครั้งนั้น แต่มันกลับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ส าหรับ
ลุ ง นิ ล ใ น วั น นี้  จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว  เรื่ องหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรกรรม
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับการจุดประกายความคิด
ท าให้ลุงนิลคิดกลับมาสู้ และมีก าลังใจอีกครั้ง 
และท าให้ลุงนิลเริ่มสนใจศึกษาเรียนรู้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้ารับการอบรมที่ชุมพร
คาบาน่า รีสอร์ท และได้พบกับอาจารย์วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร ลุงนิลจึงเริ่มลงมือด้วยการ ปลูกพืช
แบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท า
การเกษตรแบบอินทรีย์  และใช้ EM หรือน้ า
จุลินทรีย์ที่ เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน  ท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย พร้อมทั้งหันมา
ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ลุงนิลมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยการเดินรอยตาม
พ่อ ท าการเกษตรด้วยความพอเพียง หลังจากนัน้ 
7 ปี ลุงนิลสามารถปลดหนี้สิน จ านวน 3 ล้าน
กว่าบาท ได้หมดจนวันนี้ท าให้ลุงนิลหมดปัญหา
เร่ืองหนี้สิน มีเงินเก็บออมสามารถเลี้ยงครอบครัว 
และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนได้ 
หลั งจากที่ ลุ งนิลน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรและการ
ด าเนินชีวิตจนประสบความส าเร็จ ท าให้ลุงนิลได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบล
ช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมี
เจตนารมย์ที่จะเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผล
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน 
เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ 
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จากความส าเร็จในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ในการด าเนินชีวิต และ
เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสวนลุง
นิลมากขึ้น ด้วยความโดดเด่นในการท าเกษตร
พืชคอนโด 9 ชั้น จนท าให้ลุงนิลเริ่มเป็นที่รู้จัก 
จากประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมและการศึกษา
กา รจั ด ก า รด้ า นกา รท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ ท าให้ลุงนิลเริ่มมีแนวคิดสนใจด้าน
การท่องเที่ยวมากข้ึน จึงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 
หลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมา
เยี่ยมชมสวนลุงนิล และได้น าเสนอลุงนิลเข้าชิง
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  ปี 2553 
และท าให้ลุงนิลได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรดีเด่น หลังจากได้รับรางวัลท าให้มี
รายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายท าความส าเร็จของลงุ
นิลมากขึ้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยม
ชม ศึกษาเรียนรู้อย่ างต่อเนื่ อง  ลุ งนิลยั งมี
ความคิดต่อยอดด้านการท่องเที่ยว โดยจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร “ตามรอย
กินรี” ซึ่งจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัลกินรี การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร จนได้รับความส าเร็จ  การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยอาศัย
กระบวนทัศน์ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
การจัดการสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชมุพร 

3 ห่วง  

ความพอประมาณ      ลุงนิลได้ตระหนักถึงวิถีการด าเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ โดยมีบทเรียนจากการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และการท าสวนทุเรียน ประกอบกับการศึกษาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ลุงนิลเริ่มท าการเกษตรด้วยความพอประมาณ เช่น การปลูกพืช

แบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท าการเกษตรแบบอินทรีย์ ส ารวจค่าใช้จ่าย

ในการท าการเกษตร หันมาใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ท าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย พร้อมทั้งหันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส 

การมีเหตุผล     ลุงนิลมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผน การ

จัดกิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชน 

โดยมีการคัดเลือกตัวแทนในการเป็นผู้น ากลุ่ม ซ่ึงอาศัยเหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ปัญหา

เป็นบทเรียนในการเรียนรู้ 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
การจัดการสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชมุพร 

การมีภูมิคุ้มกันที่ด ี      การรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่ง

ตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อน

บ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ และการเข้าร่วมโครงการจากภูผาสู่มหานที 

เป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเตรียมพร้อมกับผละกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้น 

2 เงื่อนไข  

ความรู้      ลุงนิลได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร เพื่อเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน 

ชุมชน เกษตรกร ในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ 

ท าให้ความรูด้้านการจัดการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และสามารถ

เป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

คุณธรรม      การด าเนินชีวิต การสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว และการรวมกลุ่มของลุงนิล แสดงให้

เห็นถึงความมีน้ าใจ เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม และต้องการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของ

ตนเองรวมทั้งการเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติผ่านรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ รวมทั้งความซ่ือสัตย์ที่ลุงนิลปลูกพืชผัก

ปลอดสารพิษ ท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สะอาด และมีประโยชน์ 

 

จากความส า เร็จการจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์ การใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   สวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง

ตะโก จังหวัดชุมพร ตามองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิออน ศรีสมยง (2545) 
สามารถน าเสนอในรูปแบบแผนภาพได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ที่มา : อธิป จันทร์สุริย ์

 

 

องค์ประกอบ 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์  

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว

การเกษตร 

     ลุงนิลจึงเริ่มด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

และใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย 

พร้อมทั้งหันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นต้นทุนทรัพยากร

การท่องเท่ียวการเกษตรที่ส าคัญ 

ตลาดการท่องเท่ียว     กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ เมื่อลุงนิลได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ท าให้

มีรายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายท าความส าเร็จของลุงนิลมากขึ้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไป

เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริการการท่องเท่ียว      การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด

ชุมพร โดยมีเจตนารมย์ที่เผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อน

บ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน ทั้งนี้ 

ลุงนิลได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 โฮมสเตย์ส าหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม 2 

วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ เข้าคอร์สเรียนรู้ลงฐาน รูปแบบที่ 2 ดูงาน อาหาร 1 มื้อ พร้อมอาหาร

ว่าง รูปแบบที่ 3 ฟังบรรยาย ชมสื่อ พร้อมอาหารว่าง  ซ่ึงอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการกับ

นักท่องเที่ยว เป็นผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชแบบอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพที่ 2 การด าเนนิชีวิตของลงุนิลจากการเผชิญปัญหาสู่ความส าเร็จ 

สวนลงุนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

ที่มา : อธิป จันทร์สุริย์  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านทรัพยากร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลุงนิลปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ท าการเกษตรแบบ
อินทรีย์  และใช้  EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืชแทน ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ ง เป็นต้นทุน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตรที่ส าคัญได้ 
โดยมีบทเรียนจากการประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
และการท าสวนทุเรียน ประกอบกับการศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ลุงนิลเริ่มท า
การเกษตรด้วยความพอประมาณ จนประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับสุรชัย ภัทรบรรเจิด 
(2551) กล่าวว่า การเอาประสบการณ์ในอดีตมา
เป็นบทเรี ยน  (Learning from Experience) 
เป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรจะปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการ เป็นการมองผลงานในอดีตที่เคย
ท าผิดพลาด น ามาเป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานหรือน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ท างาน ให้มุ่งไปสู่การท างานที่ดีกว่าเดิม  

ด้านตลาดการท่องเที่ยวผ่านการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มของลุง
นิล แสดงให้เห็นถึงความมีน้ าใจ เห็นถึงประโยชน์
ส่วนรวม และต้องการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด
ของตนเอง รวมทั้ งการเผยแผ่ความรู้  และ
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติผ่านรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ 
สอดคล้อง ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) ได้ศึกษา

เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก 
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า การแบ่งปัน
ความรู้ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   การ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา และผู้
เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากชุมชน สร้างนัก
อนุรักษ์ มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคงอยู่วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและอาชีพดั้ ง เดิมของชุมชน มี
สวัสดิการพื้นฐานแก่คนในชุมชน ชุมชนพึ่งตนเอง 
มีเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกับองค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ การเกิดความสามัคคีของคนใน
ชุมชนจากความร่วมมือท างานร่วมกันและ
เยาวชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชน  

ด้านบริการการท่องเที่ยว มีการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้
แก้ว  อ า เภอทุ่ งตะโก จั งหวัดชุมพร โดยมี
เจตนารมย์ที่ เผยแผ่  แบ่งปัน และขยายผล
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน 
เกษตรกรในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น
ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน โดยได้จัดรูปแบบ
การเรียนรู้ 3 รูปแบบสอดคล้องกับ อธิป จันทร์สุ
ริย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จบนฐานหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท ธุรกิจ
บริการที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ ได้เป็นผู้ด าเนินการให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดย
ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจนถึงคนรุ่นต่อไป และสอดคล้อง
กับ นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสา
แพะ อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง พบว่า ด้าน
ความพอประมาณ ชาวบ้านได้ตระหนักถึงวิถีการ
ดาเนินชีวิต คือ มีความเรียบง่าย มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคนในชุมชน สามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ไว้
บริโภคในครัวเรือน และใช้บริการนักท่องเที่ยว 
ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 
และมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดี
ในวิถีชุมชนของ บ้านสาแพะ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัย พบว่า ด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ ความโดดเด่นในการท า
เ กษตรพื ช คอน โ ด  9 ชั้ น ขอ งลุ ง นิ ล  จ า ก
ประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมและการศึกษาการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวของผู้ที่มีประสบการณ์

ในจังหวัดชุมพร ลุงนิลอาจน าความโดดเด่นใน
การท าเกษตรพืชคอนโด 9 ชั้น มาใช้เป็นจุดขาย
ด้ านการท่อง เที่ ยว  หรือสร้ า งรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

ด้านตลาดการท่องเที่ยว ลุงนิลอาจเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต หรือ
แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และสร้างการเรียนรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว  

ด้านบริการการท่องเที่ยว อาจมีการ
จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 
“ตามรอยกินรี” ซึ่งจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัลกินรี 
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และชุมชน ควรร่วมการวางแผน 
ด าเนินการเพื่อให้โครงการต่าง ๆที่เกิดขึ้นแล้วได้
ประสานความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภออ่ืน ๆ หรือจังหวัดใกล้ เคียง รวมทั้ ง
โครงการที่ ก า ลั ง จะ เกิ ดขึ้ นที่ ทุ กภาคส่ วน
โดยเฉพาะส่วนงานต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร ควร
ให้การสนับสนุน อันจะสามารถเป็นโครงการ
ต้นแบบที่น าไปประยุกต์ใช้ของผู้ที่สนใจได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จ า ก ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้  น อก จ า ก

ผลการวิจัยที่ได้รับแล้วนั้น ผู้วิจัยได้พบประเด็น
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปขยายเพื่อเป็น
ประเด็นศึกษาต่อไป ดังนี้ 
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1. ควรมีการศึกษาศักยภาพของชุมชน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เจ้าของพื้นที่ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิง เกษตร เพื่อให้เกิดความยั่ งยืนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2. ควรมีการศึกษา การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร หรือเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
ชุมพร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
และสร้างสิ่งดึงดูดใจใน   การเดินทางท่องเที่ยว 
โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยว 
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