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บทคัดยอ

การวิจัยน้ีเปนการศึกษา ความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรผูปลูกทานตะวัน ตําบลปาซาง อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเปนแนวทางพัฒนามอนทานตะวันใหเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียว
เชิงเกษตรโดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเก็บ
ขอมูลเกษตรกร ตําบลปาซางจํานวน 100 คนดวยแบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลดวยตนเองและใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) วิธีอภิปรายกลุม (Focus group discussion) เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีบนมอนทานตะวันจํานวน 12 คน รวมในการวิจัยใน
ครั้งน้ีดวย ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกทานตะวันมีความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยในดาน 1) การปลูกดอกทานตะวันสามารถสรางรายได
เพ่ิมใหกับครอบครัวของทาน 2) การปลูกดอกทานตะวันเปนการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 3) การปลูกดอกทานตะวันเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลปาซาง 4) ความเหมาะสมของสถานท่ีปลูกทานตะวัน 5) ความเหมาะสมของจํานวนพ้ืนท่ีปลูก
ทานตะวัน 6) ความเหมาะสมของปจจัยในการปลูกทานตะวัน ไดแก แหลงนํ้า ปุย เมล็ดพันธ 7) ความพึงพอใจจากรายไดท่ีไดรับ 8) ตองการใหมี
โครงการลักษณะน้ีตอไป มีคะแนนทุกดานอยูในเกณฑดีมาก (4 - 5 คะแนน) และผลการวิเคราะหเชิงบรรยายจากการทําอภิปรายกลุมเกี่ยวกับ
ปจจัย 1) การใชประโยชนพ้ืนท่ี 2) การจัดการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองนํ้า รานคา 3) การจัดภูมิทัศนและสถาปตยกรรม
4) การวางแผนธุรกิจ 5) การมีสวนรวมกับชุมชน สามารถนําขอมูลท้ังสองสวนมาสรางเปนแนวความคิดการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลง
เรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ : อภิปรายกลุม มอนทานตะวัน พลังงาน การทองเท่ียวเชิงเกษตร

Abstract
This research aimed to study the attitudes, opinions and needs of Pasang farmers at Dokhamtai district in Phayao

province. The main objective was to collect the information from the farmers for using as a guide line of sunflower valley
development as the energy learning center and agro-tourism. The descriptive research and the survey research were
carried out with Pasang farmers of 100 people using a paper questionnaire. In addition, the qualitative research of group
discussions (Focus group discussion) was conducted with farmers (12 respondents) who have their own areas at Sunflower
valley participated in this research. The study found that farmers were optimistic about the factors relating 1) Growing
sunflowers can increase their family income 2) Growing sunflowers create a career for farmers in the area 3) Growing
sunflower can be promoted as agro-tourism in Pasang area. 4) The sunflower crops area was appropriated 5) The size of
the sunflower valley was satisfied 6) The supporting factors for growing sunflower such as water, fertilizer, seeds was
appropriated 7) Satisfaction income received 8) This project should be going on with sustainability. All factors were
evaluated as very good (4-5). The analysis was a descriptive information of the discussions about the factors in terms of 1)
Using area 2) Management of infrastructure such as roads, bathrooms, and stores 3) Landscape design and architecture 4)
Business plan and 5) The community engagement. These two parts can be combined and used as a concept
development of the energy learning center and agro tourism to promote local economic and sustainability.
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บทนํา
ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาเปนหมูบานทําการเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก โดยสวนใหญชวงฤดูฝนจะปลูกพืชรอบเดียว คือ

ขาวโพด ถั่วลิสง และถั่วดํา หลังจากเก็บเกี่ยวพืชดังกลาวแลวจะปลอยพ้ืนท่ีใหรกรางวางเปลา ทําใหเกษตรกรวางงานและขาดรายไดในการเล้ียงชีพ
อยางตอเน่ือง แตดวยลักษณะของพ้ืนท่ีเปนเนินเขา มีวิวทิวทัศนสวยงาม ติดถนนสายหลักของจังหวัดซ่ึงอนาคตจะถูกพัฒนาเปนถนนสาย R3A ท่ีเชื่อม
ระหวาง จีน-ลาว-ไทย [1] ในป 2556 องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาไดเห็นปญหาและโอกาส จึงสงเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปาซางปลูกดอก
ทานตะวันซ่ึงเปนพืชทนแลง ใชนํ้านอย ปลูกไดในบริเวณท่ีมีการปลูกขาวโพด ขาวฟาง [2] และพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมรายไดให
เกษตรกร ตอมาไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมจํานวนมาก ทําใหตําบลปาซางเปนท่ีรูจักและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

จากปจจัยดานตางๆดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลปาซางใหเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียว
เชิงเกษตรเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกทานตะวันดวยแบบสอบถาม
(Questionnaire) และศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และความตองการของเกษตรกรดวยวิธีอภิปรายกลุม (Focus group discussion) [3] เพ่ือให
เกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณจากขอคิดเห็นของผูอื่นซ่ึงจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาแบบบูรณาการตอยอดความคิดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือ ศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น และ
ความตองการของกลุมเกษตรกรตําบลปาซางดวยแบบสอบถามและการอภิปรายกลุม เพ่ือรวบรวมขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนามอนทานตะวันเปน
แหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตรสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและใชเปนแนวทางในการออกแบบแผนผัง (Master plan) ในขั้นตอน
ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีมีระเบียบการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative

Research) โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังน้ี
1. การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกทานตะวันตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
การศึกษาในขั้นตอนน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) [4] โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัยในครั้งน้ีเปนเกษตรกรตําบลปา

ซางจํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administration
Questionnaire) โดยแบบสอบถาม 1 ฉบับประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพ้ืนท่ี
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอมอนทานตะวัน
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
สําหรับการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการทดสอบ Reliability test [5] สวนท่ี 3 ทดสอบขอมูลแบบ

Likert scale ความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอมอนทานตะวัน โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s alpha coefficient) ในการ
ทดสอบความนาเชื่อถือแบบสอบถามจะพิจารณารายดานโดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) การปลูกดอกทานตะวันสามารถสรางรายไดเพ่ิมใหกับ
ครอบครัวของทาน 2) การปลูกดอกทานตะวันเปนการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 3) การปลูกดอกทานตะวันเปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลปาซาง 4) ความเหมาะสมของสถานท่ีปลูกทานตะวัน 5) ความเหมาะสมของจํานวนพ้ืนท่ีปลูกทานตะวัน 6)
ความเหมาะสมของปจจัยในการปลูกทานตะวัน ไดแก แหลงนํ้า ปุย เมล็ดพันธ 7) ความพึงพอใจจากรายไดท่ีไดรับ 8) ตองการใหมีโครงการ
ลักษณะน้ีตอไป ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสรุปรายละเอียดเชิงบรรยาย

2. การศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
และการทองเท่ียวเชิงเกษตร

การวิจัยในขั้นตอนน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ [6] ผูวิจัยใชวิธีการอภิปรายกลุม (Focus group discussion) ตามขั้นตอนการ
อภิปรายกลุม [7] ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชผูรวมอภิปรายท่ีเปนเกษตรกรผูปลูกทานตะวันบริเวณมอนทานตะวัน ตําบลปาซาง อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา จํานวน 12 คน ผูวิจัยออกแบบขอคําถามเปนลักษณะปลายเปด ประเด็นในการสอบถามมีรายละเอียดเกี่ยวกับดานตางๆดังน้ี
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1) การใชประโยชนพ้ืนท่ี 2) การจัดการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองนํ้า รานคา 3) การจัดภูมิทัศนและสถาปตยกรรม 4) การ
วางแผนธุรกิจ 5) การมีสวนรวมกับชุมชน

ในขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลผูวิจัยเปนผูสัมภาษณในบทบาทของผูนํากลุม (Moderator) โดยเปนผูต้ังคําถามแลวใหผูรวม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นซ่ึงผูนํากลุม (Moderator) จะเปนผูดําเนินการสนทนาในระยะเวลาการสัมภาษณ 60 นาที ในระหวางท่ีมีการสนทนา
จะมีการบันทึกเสียงลงบนแถบบันทึกและจดรายละเอียดความคิดเห็นของแตละทาน แลวทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการบันทึกนํามา
รวบรวมเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) [8] นําขอมูลมาประมวลเปนขอสรุปเปนประเด็นหลัก เพ่ือนําไป

พัฒนาเปนแนวคิดในการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตรตอไป
3. การพัฒนาแนวความคิดพัฒนามอนทานตะวัน ตําบลปาซางเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตร
การพัฒนาแนวความคิดพัฒนามอนทานตะวัน ตําบลปาซางเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตร โดยการ

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตําบลปาซางจากขอ 1 และขอ 2 นําขอมูล
ดังกลาวไปวิเคราะหผลสรางเปนแนวความคิดโครงการเพ่ือพัฒนามอนทานตะวัน ตําบลปาซางเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิง
เกษตร

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกทานตะวันตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามสวนท่ี 3 ดวย Reliability test ทดสอบขอมูลแบบ Likert scale เกี่ยวกับความพึงพอใจ

และความคิดเห็นท่ีมีตอมอนทานตะวัน โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา สัมประสิทธ์ิ ครอนบัคอัลฟา มีคาเทากับ 0.767 แสดง
วามีความนาเชื่อถือไดของคําถามอยูมาก ถาคาสัมประสิทธ์ิครอนบัคอัลฟามีคาเขาใกล 1 แสดงวาความนาเชื่อถือของคําถามมีมาก สามารถนํา
แบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางได

ผลการวิจัยในขั้นตอนน้ี การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตรโดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และ
รายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 67) มีอายุมากกวา 55 ปมากท่ีสุด (รอยละ 34) สวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา
(รอยละ 64) ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา (รอยละ 77) สวนมีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท (รอยละ 86) ดานการ
ใชประโยชนพ้ืนท่ีมอนทานตะวัน สวนใหญปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา (รอยละ 97) ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญจะมีรายละ 1-10 ไร
(รอยละ 78) และระหวางท่ีเขารวมโครงการปลูกทานตะวันหลังเก็บเกี่ยวขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา สวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท (รอยละ 51)

เม่ือสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอปจจัยรายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหคะแนนความพึงพอใจทุกดานในเกณฑดีมาก โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 1) การปลูกดอกทานตะวันสามารถสรางรายไดเพ่ิมใหกับครอบครัวของทานมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.57  2) การปลูกดอกทานตะวัน
เปนการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.71 3) การปลูกดอกทานตะวันเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรใน
พ้ืนท่ีตําบลปาซางมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.83 4) ความเหมาะสมของสถานท่ีปลูกทานตะวันมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.71 5) ความเหมาะสมของจํานวน
พ้ืนท่ีปลูกทานตะวันมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.66 6) ความเหมาะสมของปจจัยในการปลูกทานตะวัน ไดแก แหลงนํ้า ปุย เมล็ดพันธมีคาคะแนนเฉล่ีย
4.41 7) ความพึงพอใจจากรายไดท่ีไดรับมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.64 8) ตองการใหมีโครงการลักษณะน้ีตอไปมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.91

2. ผลการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
และการทองเท่ียวเชิงเกษตร

ผลการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของกลุมตัวอยางจํานวน 12 คนเปนเพศชายจํานวน 7 คนเพศหญิง 5 คนมีอายุอยู
ในชวง 30 – 55 ปเปนเกษตรกรผูปลูกทานตะวัน ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาดวยวิธีการทําอภิปรายกลุม (Focus group
discussion) สามารถวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ไดแก 1) การใชประโยชนพ้ืนท่ี 2) การจัดการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองนํ้า
รานคา 3) การจัดภูมิทัศนและสถาปตยกรรม 4) การวางแผนธุรกิจ 5) การมีสวนรวมกับชุมชน แสดงผลดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
และการทองเท่ียวเชิงเกษตรจากการทําอภิปรายกลุม (Focus group discussion)

ทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

1) การใชประโยชนพ้ืนที่

 การปลูกทานตะวันเหมาะสมกับพ้ืนที่นี้หรือไมอยางไร - มีความเหมาะสม เพราะทําเลที่ตั้งติดถนนสายหลัก มีวิวทิวทัศนสวยงาม มี
ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาสามารถชมวิวจากมุมสูงได
- ดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไดหลายชนิด เชน
ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา และในปที่ผานมาปลูกทานตะวันก็ใหผลผลิตเปนที่นา
พอใจ

 ขนาดพ้ืนที่ปลกูทานตะวนัมีพ้ืนทีก่วางเกนิไปหรือนอยเกนิไป
หรือไมอยางไร (ป 2556 ปลูกจํานวน 750 ไร)

- ขนาดพ้ืนที่ยังนอยอยูตองการใหมีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือจะให
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมและนักทองเที่ยวจะไดเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น
- พอดีแลว ถาเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเนื่องจาก สามารถบริหารจัดการได
สะดวก แตถามีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีขึ้น ก็ตองการใหมีการขยายพ้ืนที่
ปลูกเพ่ิมในปถัดไป

 ทานมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับพ้ืนทีก่อนและหลังมีโครงการ
ปลูกทานตะวนั

- กอนหนานั้นหลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพด ถั่วลิสง ปลูกพืชรอบเดียว พ้ืนที่
ดังกลาวจะถูกปลอยใหรกรางวางเปลาไมไดใชประโยชนเนื่องจากชวงฤดแูลงไม
มีแหลงน้ําใหใชในการเพาะปลูกพืชอื่น เมื่อทาง อบจ.พะเยา สนับสนุนใหมีการ
ปลูกทานตะวัน เกษตรกรไมมีความมั่นใจวาจะไดผล เนื่องจากเปนพืชใหมไม
เคยปลูกมากอน หลังจากเขารวมโครงการเรียนรูวิธีการปลูก การดูแลรักษา
ทําใหทราบวาการปลูกทานตะวันไมตองการน้ํามาก ดูแลงาย ปลูกงาย เก็บ
เกี่ยวงาย ใหผลผลิตดีทําใหรายไดเพ่ิมขึ้น
- โครงการปลูกทานตะวันทําใหตําบลปาซางเปนที่รูจักมีนักทองเที่ยวเขามา
เย่ียมชมพ้ืนที่เปนจํานวนมาก เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการขายของ ขาย
อาหาร และการบริการรถไถพาเที่ยว

 ตองการพัฒนามอนทานตะวันใหเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
อยางไร

- ตองการใหมีการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานพลังงานแกนักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป และกอสรางโรงสกัดน้ํามันจากพืช โรงหมักกาซชีวภาพ โรงหมัก
ปุย กังหันลมผลิตไฟฟา แผงโซลาเซลล เพ่ือนํามาใชในพ้ืนที่ ลดคาใชจายเพ่ิม
รายไดใหเกษตรกร
- นอกจากการปลูกทานตะวัน ก็ตองการปลูกพืชพลังงานอื่นๆเพ่ิมเติม เชน

สบูดํา ละหุง งา

 ตองการพัฒนามอนทานตะวันใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
อยางไร

- ตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณมอนทานตะวันใหเปนศูนยเรียนรูเรื่อง
ทานตะวันอยางรอบดาน ตั้งแตเมล็ดพันธ วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปร
รูป และการนําไปใชประโยชน
- ตองการใหมีการสรางโรงแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร เชน การแปรรูปเมล็ด
ทานตะวันงอก เมล็ดทานตะวันอบ
- ตองการพัฒนาใหพ้ืนที่เปนแหลงทองเที่ยวแบบย่ังยืน ทําใหคนในพ้ืนที่มี
รายไดเพ่ิม
- นอกจากการปลูกขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา ทานตะวัน อยากจะปลูกพืชอื่น
เพ่ิมเติม เชน พืชผักสวนครัว สตอเบอรี่ ดอกดาวเรือง แตติดปญหาเรื่องแหลง
น้ํา

2) การจัดการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน

 โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองน้ํา รานคา เปนอยางไร

 ทานตองการใหโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองน้ํา รานคา เปน
อยางไร

- ควรปรับปรุง ถนน หองน้ํา รานคา
- ตองการใหมีการปรับปรุงซอมแซมถนนที่เปนหลุม รองน้ําเซาะใหเรียบเวลา
สัญจรจะไดไมเกิดอุบัติเหตุ
- ตองการเพ่ิมหองน้ําหลายๆจุด และตองดูแลรักษาความสะอาดใหนาใช
- ควรเพ่ิมรานคาใหมากขึ้นและใหมีสินคาที่หลากหลาย เชน สินคา OTOP

ตอ
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ทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

หาดาวของแตละอําเภอมาจําหนาย หรือสินคาของชนเผาพ้ืนเมือง
- ควรเพ่ิมจุดในการตั้งรานอาหารใหบริการแกนักทองเที่ยวไวหลายๆจุด
กระจายตามจุดชมวิวที่สวยงาม

3) การจัดการภูมิทัศนและสถาปตยกรรม
(นําเสนอรูปภาพประกอบ)

 การออกแบบภูมทิัศนและอาคารสิ่งกอสรางบริเวณมอน
ทานตะวันเปนอยางไร

 ทานตองการใหมกีารจดัภูมทิัศนและอาคารสิ่งกอสรางบรเิวณ
บริเวณมอน
ทานตะวันเปนอยางไร

- ปที่ผานมาคิดวาควรปรับปรุงบางจุด จัดแบงโซนพ้ืนที่ใหเหมาะสม เชน คอก
มา ควรจะอยูในจุดที่แยกออกไป เพราะมีกลิ่นรบกวน
- ในสวนของปายตางๆ ตองการใหมีสีปายชัดเจนย่ิงขึ้น
- อาคารตองการใหสรางแบบถาวร ตกแตงใหมีสีสันสวยงาม
- มีจุดประชาสัมพันธที่ประชาชนเห็นไดชัดเจนและเขาถึงไดงาย
- เพ่ิมแผนที่แสดงรายละเอียดจุดบริการตางๆใหนักทองเที่ยวเห็นไดชัดเจน
- ตองการใหทําเสนทางสัญจรสําหรับรถ ATV แยกกับรถไถนําเที่ยว เพราะเกิด
ปญหาฝุนฟุงกระจายเวลารถ ATV ขับผานทําใหนักทองเที่ยวที่นั่งรถไถไม
สะดวก
- ตองการใหปาย “DOKKHAMTAI” ทําเปนวัสดุที่คงทนถาวร สวยงาม
- ตองการใหกําหนดจดุหรือจัดพ้ืนที่ใหนกัทอง เที่ยวลงไปในจุดถายรูปที่
กําหนดเพ่ือปองกนัความเสียหายที่จะเกิดกบัดอกทานตะวัน

4) การวางแผนธรุกจิ

 ควรวางแผนธรุกิจอยางไรใหสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ชุมชน

 ตองการใหมีการวางแผนธุรกิจอยางไร

- ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหคนทราบมากๆและทั่วถึง
- ควรมีการประกันราคารับซ้ือผลผลิตเมล็ดทานตะวัน
- ควรติดตอบริษัทที่รับซ้ือผลผลิตเมล็ดทานตะวันไวหลายๆราย เพ่ือเกษตรกร
จะไดมีอํานาจตอรอง
- ตองการใหมีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรในดานการตลาด และแผนธรุกจิ
เพราะชาวบานไมมีความรูดานนี้

5) การสรางการมีสวนรวมกับชมุชน

 การปลกูทานตะวนัสรางการมีสวนรวมกับชมุชนอยางไร

 ตองการใหมีการพัฒนาการมีสวนรวมกับชุมชนอยางไร

- ทําใหมีความรักความสามัคคีในชุมชนเพ่ิมขึ้น เกิดการรวมตัวของสมาชิกกลุม
เกษตรกรผูปลูกทานตะวันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน สามารถตอยอดการทํางาน
ในการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การตั้งกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
- ตองการใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการตอยอดวิสาหกิจชุมชน และตั้ง
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร เชน สนับสนุนงบประมาณสรางโรงแปรรูป
และอุปกรณ

จากตาราง ผลการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรตอการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
และการทองเท่ียวเชิงเกษตรดวยวิธีอภิปรายกลุม (Focus group) สามารถอธิบายรายละเอียดดังน้ี เกษตรกรกลุมเปาหมายสวนใหญคิดวาพ้ืนท่ีท่ี
มีการสงเสริมใหมีการปลูกทานตะวันจํานวน 750 ไร มีความเหมาะสมในดานสถานท่ี สภาพแวดลอม ดินมีความอุดมสมบูรณทําใหไดผลผลิตเปน
ท่ีนาพอใจ และตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใหใชประโยชนอยางยั่งยืนดวยการต้ังศูนยเรียนรูดานพลังงานแบบครบวงจร เชน การปลูกพืชนํ้ามัน
การผลิตนํ้ามันจากพืชตางๆ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และแหลงกักเก็บนํ้า นอกจากน้ียังตองการใหมีการสรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตรเพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ในดานการสงเสริมการทองเท่ียว ตองการใหมีปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ไดแก ถนน หองนํ้า รานคาใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย กอสรางอาคารตางๆใหคงทนถาวรตกแตงใหมีสีสันสวยงาม มีปายตางๆมองเห็นได
ชัดเจน กําหนดจุดบริการนักทองเท่ียว มีแผนท่ีแสดงจุดบริการตางๆ ดานการสงเสริมธุรกิจควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหเกษตรกรมี
ความรูความเขาใจ เพ่ือจะสามารถนําไปวางแผนตอยอดธุรกิจได ดานการมีสวนรวมของชุมชนไดจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนทําใหเกิดความสามัคคี
ชุมชนเขมแข็งเติบโตอยางยั่งยืน
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3. ผลการพัฒนาแนวความคิดพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ผลการพัฒนาแนวความคิดพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตรโดยการรวบรวมขอมูลท่ีได

จากการศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นและความตองการของเกษตรกรดวยวิธี กรอกแบบสอบถาม จํานวน 100 คนและการอภิปราย
กลุม (Focus group discussion) มีเกษตรกรรวมอภิปรายจํานวน 12 คน (ตารางท่ี 1) ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาวเม่ือนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผลสามารถสรางแนวความคิดโครงการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียว
เชิงเกษตรตอไปโดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

แนวความคิดพัฒนามอนทานตะวัน : มอนทานตะวัน ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดพะเยา
และเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานแบบครบวงจร ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการปลูก การแปรรูป การนําไปใชประโยชนจากพืชพลังงาน
ตางๆ ภายในพ้ืนท่ีประกอบดวย แปลงสาธิตปลูกพืชพลังงาน เชน ทานตะวัน สบูดํา ละหุง แกนตะวัน เปนตน โรงงานตนแบบสกัดนํ้ามันพืช
โรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร โรงหมักกาซชีวภาพ สวนพลังงานลม สวนพลังงานแสงอาทิตย และรานคาวิสาหกิจชุมชน

วิจารณและสรุปผล
1. การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกทานตะวันตําบลปาซาง จํานวน 100 คนโดยกลุมตัวอยางตอบลงในแบบสอบถาม พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 67 อายุมากกวา 55 ปมากท่ีสุดรอยละ 34 ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานารอยละ 64 ระดับ
การศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษารอยละ 77 มีรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาทรอยละ 86 การใชประโยชนพ้ืนท่ีปลูกพืชไรมากท่ีสุด
รอยละ 97 และเกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนท่ี 1-10 ไรรอยละ 78 และมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาทรอยละ 78 จากการเขารวมโครงการ
ปลูกทานตะวันหลังเก็บเกี่ยวพืชไรท้ังโครงการ

ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยรายดาน ไดแก 1) การปลูกดอกทานตะวันสามารถสรางรายไดเพ่ิมใหกับครอบครัวของ
ทานมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.57  2) การปลูกดอกทานตะวันเปนการสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.71 3) การปลูกดอก
ทานตะวันเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลปาซางมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.83 4) ความเหมาะสมของสถานท่ีปลูกทานตะวันมีคา
คะแนนเฉล่ีย 4.71 5) ความเหมาะสมของจํานวนพ้ืนท่ีปลูกทานตะวันมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.66 6) ความเหมาะสมของปจจัยในการปลูก
ทานตะวัน ไดแก แหลงนํ้า ปุย เมล็ดพันธมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.41 7) ความพึงพอใจจากรายไดท่ีไดรับมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.64 8) ตองการใหมี
โครงการลักษณะน้ีตอไปมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.91 โดยปจจัยทุกดานมีคาคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีมาก

2. การศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และความตองการพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ดวยวิธีอภิปรายกลุม (Focus group) โดยผูเขารวมอภิปรายกลุมเปนเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลปาซางจํานวน 12 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานตางๆไดแก 1) การใชประโยชนพ้ืนท่ีของมอนทานตะวันมีความเหมาะสมท้ังสภาพแวดลอมท่ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงามเหมาะสมเปนแหลง
ทองเท่ียวและสภาพดินมีความอุดมสมบูรณใหผลผลิตทานตะวันเปนท่ีนาพอใจ ตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนศูนยเรียนรูดานพลังงานอยางครบ
วงจร เชน การปลูกพืชนํ้ามันหลากหลายชนิด โรงงานสกัดนํ้ามันพืช โรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร กังหันลมผลิตไฟฟา แผงโซลาเซลล รานคา
วิสาหกิจชุมและแหลงกักเก็บนํ้า 2) การจัดการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หองนํ้า รานคา ควรปรับปรุงใหเปนระเบียบเรียบรอย 3)
การจัดภูมิทัศนและสถาปตยกรรม มีการกอสรางอาคารถาวรตกแตงใหมีสีสันสวยงาม 4) การวางแผนธุรกิจ ควรมีการจัดอบรมใหความรูการทํา
ธุรกิจ การตลาด 5) การมีสวนรวมกับชุมชน จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชน

3. การพัฒนาแนวคิดพัฒนามอนทานตะวันเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานและการทองเท่ียว จากการรวบรวมขอมูลท้ังการวิจัยเชิง
สํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรางแนวความคิดในการพัฒนามอนทานตะวันเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีในดานตางๆ มี
รายละเอียด ดังน้ี มอนทานตะวัน ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดพะเยาและเปนแหลงเรียนรูดาน
พลังงานแบบครบวงจร ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการปลูก การแปรรูป การนําไปใชประโยชนจากพืชพลังงานตางๆ  ภายในพ้ืนท่ี
ประกอบดวย แปลงสาธิตปลูกพืชพลังงาน เชน ทานตะวัน สบูดํา ละหุง แกนตะวัน เปนตน โรงงานตนแบบสกัดนํ้ามันพืช โรงงานแปรรูปผลิตผล
การเกษตร โรงหมักกาซชีวภาพ สวนพลังงานลม สวนพลังงานแสงอาทิตย และรานคาวิสาหกิจชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และเกษตรกร ตําบลปาซาง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีชวยประสานงานและให

ความอนุเคราะหผูวิจัยในการเขาไปเก็บขอมูลและดําเนินงานวิจัยน้ี
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