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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพือศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร 2)นําเสนอ

แนวทางการบริหารจัดการทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

(In-depth Interview) กับผู้ประกอบการทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทียว ใน

ภาคตะวันออกทัง 3 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถินทีเกียวข้อง15 คนแล้ว

นํามาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีแหล่ง

ท่องเทียวมากมายหลายแบบ รูปแบบหนึงทีเริมเติบโตในระยะ 1 ปีทีผ่านมา คือ แหล่ง

ท่องเทียงเชิงเกษตร ทีจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ซึงธุรกิจการท่องเทียว

เชิงเกษตรของภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง แต่มี

ผู้ประกอบการทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทียว ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิง

เกษตร มีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัด

ปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด 7-S McKinsey 

พบว่า ไม้เค็ดโฮมสเตย์ และสวนสภุัทราแลนด์มีโครงสร้างองค์กรแบบทางการและไม่

เป็นทางการ บริหารแบบครอบครัว ไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น และศูนย์ศึกษา         

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นแบบราชการทีปฏิบัติงานตามแผนจากผู้ บังคับบัญชา 

นอกจากนีมีการรวมกลุ่มดําเนินงานและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน ในการนํา

ผลผลิตมาจําหน่าย การบริหารยึดหลกัการลดต้นทุนการผลิต เป็นเกษตรอินทรีย์เน้น 
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ความพงึพอใจของนกัท่องเทียว ตามวิถีชาวบ้านมีการฝึกอบรมด้านบริการเบืองต้น และ

การท่องเทียว  

 ด้านส่วนประสมการตลาด ทัง 3 แห่ง พบว่า เน้นผลผลิตทางการเกษตร

ท้องถิน และการให้ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียว ให้ความสําคัญคุณภาพสินค้าและ

สนิค้าปลอดสารพิษ ราคาค่าบริการย่อมเยาว์ ส่วนไม้เค็ดโฮมสเตย์และศูนย์การศึกษา

พฒันาเขาหินซ้อนไม่มีค่าเข้าชมสถานที มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่ม และ

จําหน่ายงานประจําปีประจําจงัหวดั การประชาสมัพันธ์ผ่านทางสือออนไลน์ต่างๆ แผ่น

พับ ป้าย และทุกแห่งมีโครงสร้างพืนฐานรองรับ เดินทางสะดวก ปลอดภัยแก่

นกัท่องเทียว ท่องเทียวได้ตลอดทงัปี 

 แนวทางการบริหารอย่างมีประสทิธิภาพ คือ ควรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ลดต้นทุน

การจดัการ ได้แก่ ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ระบบนําหยด ใช้นําหมุนเวียน มีกิจกรรมการท่องเทียว

หลากหลาย และเชือมโยงกบัแหลง่ท่องเทียวทางธรรมชาติโบราณสถาน วัฒนธรรมเพือ

ดงึดดูนกัท่องเทียว ใช้กลยทุธ์ประชาสมัพันธ์แบบบูรณาการและเชิงรุก ให้ความสําคัญ

คณุภาพสนิค้าเน้นเกษตรอินทรีย์ ทฤษฎีใหม่ และหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้าน

ความรู้ การตลาด และการท่องเทียวเชิงเกษตรแก่เกษตรกร 

คําสําคัญ : การท่องเทียวเชิงเกษตร แนวทางการจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

Abstract 

 This qualitative research aims to study the problem and obstacles of 

the management in the agro-tourism in the eastern of Thailand and to presents 

an appropriate approach and efficient management in agro-tourism by in–

depth interviewing with 3 entrepreneurs who have won the tourism industry 

award and 15 people in the local government agencies involved. This 

research analyzed the data by content analysis method. In the Eastern of 

Thailand there are many tourist attractions. A type of attraction growth is agro-

tourism in Prachinburi, Chachoengsao and Rayong. The eastern agro-tourism 
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has 136 sites but there are only 3 attractions won the tourism industry award in 

agro-tourism category, Maiket Homestay, Supattra Land and KhaoHin Son 

Development Education Center.  

 The McKinsey 7-S Framework proved thatMaiket Homestay and 

Supattra Land are the organization which the formal and informal or family 

management structure while KhaoHin Son Development Education Center 

organizes by usingbureaucracy management.The 3 attractions also operate 

by local community such as selling local goods. Moreover, they reduce the 

production cost by using organic fertilizer and drip irrigation system. The 

attraction’smarketing mix focus on agricultural products and knowledge when 

traveling.Their highlights are product’s quality, non-toxic products and 

reasonable price. Only Supattra Land has entrance fee but the othersdon’t 

have. They have a specific distribution channel and the annual provincial 

festival. The promotionis advertised on social media, brochures and sign 

boards. The facilities are safe and convenient for the tourists. 

 The efficient agro-tourism management of should organize by a small 

business and cost reducing; various traveling activities and attraction’s 

network (archaeological, natural, cultural sites). The 3 attractions should use 

integrated marketing communication (IMC). The research‘s result suggest that 

it is better if the government organizations support knowledge and marketing 

and agro-tourism management to agricultural people.  

Key Word: Agro-Tourism, Approaches for Efficient Management 
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บทนํา 

 ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหลายประการ 

ปัญหาหลกัทีสาํคญัๆ  ได้แก่ ปัญหาด้านผลผลิตตกตํา ปัญหาด้านราคาและตลาดของ

สนิค้าเกษตรปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรปัญหาเรืองคุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรปัญหาโรคระบาดและปัญหาปัจจัยการผลิตหลักที

สําคัญคือ ทีดินและนําเริมมีปริมาณและคุณภาพลดลง (สถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนา

สอืมวลชนแห่งประเทศไทย, 2554 : 1) รูปแบบการทําเกษตรของประเทศไทยยังคงเป็น

รูปแบบเชิงเดียว ได้แก่ การทํานา การทําสวนการเลียงสัตว์ การประมงแม้ว่าจะมี

การเกษตรผสมผสานแล้ว แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย จากการสํารวจสภาพปัญหาของ

เกษตรกรในปัจจบุนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) พบว่า ครอบครัวเกษตรกร

สว่นใหญ่ มีความรู้ตํา หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชันศึกษาภาคบังคับมีภาวะหนีสิน 

บางสว่นติดอบายมขุและการพนนัรายได้น้อย แต่มีค่าใช้จ่ายสงูขาดการเอืออํานวยด้าน

การตลาดและราคาผลผลิตดังนัน ทุกรัฐบาลจึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนภาค

การเกษตรผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจบุนัภาคการเกษตรทีแข็งแกร่งได้รับการสง่เสริมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวคือ 

แปรรูปผลผลติทางการเกษตร และพัฒนาการทางการตลาดให้ผสานกับการท่องเทียว 

เช่น การท่องเทียวไร่องุ่น, การนําชมสวนทเุรียน มงัคดุ มะม่วง เป็นต้น 

 การท่องเทียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเทียวทีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถี

เกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเทียวในการดําเนิน

กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาทําให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัว

เกษตรกร เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเทียวเพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม(กระทรวงท่องเทียวและกีฬา, 2552 : 2)  

 ปัจจบุนัสถานทีท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวนัออก ขึนทะเบียนเป็นสถานที

ท่องเทียวเชิงเกษตรมีทงัหมด 136 แห่งแต่มีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร

ทีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร จาก      

การท่องเทียวแห่งประเทศไทยมีเพียง 3 แห่งเท่านนั (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2555 : 1) 
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ดังนันผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเพือศึกษาแนวทางการจัดการการอย่างมี

ประสทิธิผลสาํหรับการท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพือเป็น

แนวทางการเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการในด้านการจัดการการท่องเทียว

เชิงเกษตรในภาคตะวันออก เพือเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจการท่องเทียว       

เชิงเกษตร ซงึจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจดัการของผู้ประกอบทงัทีมีการดําเนิน 

การอยู่ ผู้ทีกําลงัจะมีการดําเนินการ และผู้ทีคิดจะดําเนินการด้านการท่องเทียงเชิงเกษตร 

รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้องกับการท่องเทียวใน

ประเทศไทย ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้การท่องเทียวเชิงเกษตรเป็นที

นิยมและประสบความสาํเร็จในอนาคต 

 

วัตถปุระสงค์ 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการการท่องเทียวเชิงเกษตรในภาค

ตะวนัออกของประเทศไทย 

 2. เพือหาแนวทางการจัดการการอย่างมีประสิทธิผลสําหรับการท่องเทียว   

เชิงเกษตรในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

วิธีการวิจยั 

 ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้อง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย

การสมัภาษณ์แบบกงึโครงสร้างกับผู้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ เพือให้ทราบข้อมูลเชิงลกึในทุก

ประเด็นทงัจากผู้ประกอบการ 3 แห่งและหน่วยงานภาครัฐ 3 จังหวัด และสรุปเป็นแนว

ทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตรภาคตะวันออกของประเทศไทย มี 3 

ขนัตอนดงันี 

 ขันท ี1 ศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทีเกียวข้องทีผ่านมา

จากอดีตจนถงึปัจจบุนัและจากสอืต่างๆ นําข้อมลูเหลา่นนัมาดําเนินการศกึษา 

 ขันท ี2 ดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึง

โครงสร้างกับผู้ ประกอบการแหล่งท่องเทียว 3 แห่งทีได้รับรางวัลแหล่งท่องเทียว           
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เชิงเกษตร จากการท่องเทียวแห่งประเทศไทยคือ สวนสภุัทราแลนด์ จงัหวดัระยอง ไม้เค็ด

โฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจาก

พระราชดําริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือสอบถามสว่นประสมการตลาด 7P’s และการบริหาร

จดัการตามกรอบความคิด 7-S McKinsey และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องได้แก่ เกษตร

จงัหวดั 3 คนนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองสว่นจงัหวดั 3 คน และนายกองค์กรปกครอง

สว่นตําบล/เทศบาลตําบล 3 คน ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทยสํานักงาน

สาขา 3 คน และผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด3 คน รวม 15 คน 

ระยะเวลาดําเนินการตงัแต่ พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 

 ขันท ี3  สรุปผลและนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ของธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis) เพือประโยชน์สาํหรับผู้ประกอบการการท่องเทียวเชิงเกษตร

ในการประยกุต์ใช้ต่อไป 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  

 แบบสมัภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือใช้ในการสัมภาษณ์  

เชิงลกึ ดงันี 

 1. แบบสมัภาษณ์สําหรับผู้ประกอบการ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบปลายเปิด (Open-end Question) โดยผู้ วิจัยอ้างอิงและประยุกต์แบบสอบถามให้

เข้ากบังานวิจยัครังนี โดยรวบรวมข้อมลูทีได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง

โดยนําแนวคิดสว่นประสมทางการตลาด 7P’s และ แนวคิดMcKinsey 7-S Framework 

มาประยกุต์ใช้ในการวิจยัครังนี  

 2. แบบสัมภาษณ์สําหรับเจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ สําหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ ได้แก่เกษตรจงัหวดั 3 คนนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองสว่นจังหวัด 3 คน และ

นายกองค์กรปกครองส่วนตําบล/เทศบาลตําบล 3 คน ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทยสํานักงานสาขา 3 คน และผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา

จังหวัด3 คน รวม 15 คน เป็นแบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นเป็นคําถามแบบ

ปลายเปิด ได้แก่นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตร 
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ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการศึกษา พบว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีแหล่งท่องเทียว    

เชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จํานวนแหลง่ท่องเทียวเชิงเกษตรในภาคตะวนัออก 

 

จงัหวัด จาํนวนทีท่องเทียวเชิงเกษตร 

  จนัทบรีุ 29 

ฉะเชิงเทรา 31 

ชลบรีุ 37 

ตราด 4 

ปราจีนบุรี 2 

ระยอง 33 

สระแก้ว 0 

รวม 136 

 

ทีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555 

 จากการศกึษาพบว่า แหล่งท่องเทียวภาคตะวันออกของประเทศไทย มีแหล่ง

ท่องเทียวเชิงเกษตรจํานวน 136 แห่ง โดยมีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรมากทีสดุจังหวัด

ชลบรีุ จํานวน 37 แห่ง รองลงมาจงัหวดัระยอง จํานวน 33 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวน 31 แห่ง สระแก้ว ไม่มีแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร และผู้ ประกอบการทีได้รับ

รางวลัอตุสาหกรรมการท่องเทียว ประเภทแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร จากการท่องเทียว

แห่งประเทศไทยเพียง 3 แห่ง คือ สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
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จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 1.  ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด 7 P’s ของสวนสุภัทราแลนด์ 

จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบรีุ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อนัเนืองมาจากพระราชดําริ จงัหวดัฉะเชิงเทรามีรายละเอียด ดงัน ี

  ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า สวนสภุัทราแลนด์ จังหวัดระยอง 

ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบุรี  เน้นการท่องเทียวสวนผลไม้และสามารถท่องเทียว

ได้ตลอดทงัปี จําหน่ายสนิค้าทางเกษตร เช่น ทเุรียน เงาะ มงัคดุ มะม่วง มะปราง เป็นต้น 

และพันธุ์ไม้ผล เฉพาะทีไม้เค็ดโฮมสเตย์ และจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้าน

หรือ OTOP แต่ละแหล่งท่องเทียวจะมีสินค้าทีคล้ายคลึงกัน และมีการนําสินค้าทาง 

การเกษตรนอกพืนทีมาจําหน่าย โดยเน้นคณุภาพและราคาทีเหมาะสม ดังคํากล่าวของ

ตวัแทนผู้ประกอบการ “อันนีเราอยากจะทําให้ทุกสวนเหมือนกัน ให้มีคุณภาพ ตอนนี

จังหวัดเริมมีงานเกษตร เขาเริมติดสติกเกอร์แล้ว กลุ่มพวกทีเข้ามาแล้ว ทุเรียนมี

คณุภาพ จะติดสติกเกอร์ของปราจีนเลย”นอกจากนี มีทีพักแบบโฮมสเตย์ ห้องประชุม

เพือเพิมความสะดวกแก่นกัท่องเทียวและดึงดูดให้นักท่องเทียวเดินทางมาเพิมขึน และ

เป็นการสร้างรายได้เพิมขนึสนิค้าบางอย่างขาดมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า จาก

หน่วยงานทีเกียวข้อง 

  สว่นศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เน้นการท่องเทียวเชิงเกษตร ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต” 

(Living Natural Museum) ทังสวนสมุนไพร ปศุสตัว์ ประมง การปลกูข้าว การพัฒนา

ทีดิน เป็นต้น เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และสามารถเทียวชมได้ตลอดทังปี มี

การผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองสินค้าแปรรูปในโครงการทีผลิตเองได้

บางสว่น และสนิค้าทีทางเกษตรกรนํามาฝากขาย สินค้ามีความหลากหลายปานกลาง 

เช่น แชมพ ูสบู่ ข้าวถงุ ยาสมนุไพร ผกัปลอดสารพิษ เป็นต้น และห้องอบสมนุไพร 

  ด้านราคา พบว่า ทัง 3 แห่ง ไม่มีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ทีแน่นอน 

ขึนอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการเป็นหลัก และฤดูกาลของผลผลิต มีการกําหนด
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ราคาขายถูกกว่าราคาตลาดบางสินค้า คํากล่าวของตัวแทนผู้ประกอบการ “ราคาของ

เราถูกกว่าท้องตลาดก็มี แพงกว่าท้องตลาดก็มี อย่างข้าวบางตัวเป็นสินค้าเกษตร

อินทรีย์ก็แพงกว่า”และ “ในนีเขาขายปกติ แล้วแต่เขา สว่นใหญ่เขาจะไม่ตดัราคา แต่เขา

จะแถมสว่นใหญ่” ไม่ใช่กลยทุธ์ลดราคาสนิค้าราคาค่าทีพัก ห้องประชุมราคาปานกลาง

ตามมาตรฐานของแต่ละแห่ง 

  ด้านช่องทางการจําหน่าย พบว่า มีการผลิตตามคําสงัซือหรือการขายส่ง

นอกจากนียังจําหน่ายสินค้าภายในแหล่งท่องเทียวเอง ดังคํากล่าวของตัวแทน

ผู้ประกอบการ “เราจะบอกเลย วันนีนะจะมีรถบัสมาใครมีมะนาวเอามะนาวมาขาย 

ใครมีหน่อไม้เอามาขาย” และร้านค้าปลีกภายนอกสวน โดยเฉพาะสวนสภุัทราแลนด์ 

มีการจําหน่ายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนีมีช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ในงานประจําปีของจังหวัด เช่น งานผลไม้และของดีเมืองระยอง ส่วนศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรามีร้าน

จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเอง และร้านค้า

ภายนอก คํากลา่วของตัวแทนผู้ประกอบการ “มีวางจําหน่ายพวกโกลเดนเพลส แล้วก็

ตอนนีกําลงัติดต่อกับภัทรพัฒน์และร้านเลมอน ฟาร์ม และงานโครงการพระราชดําริ 

ทีศนูย์ประชมุแห่งชาติสริิกิตติ  กรุงเทพฯ ประจําทกุปี ปีละ 2 ครัง” 

  ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ทงั 3 แห่งใช้การประชาสมัพันธ์ผ่านทาง

คู่มือท่องเทียว แผ่นพับ สือออนไลน์ คือ เว็บไซต์ ของจังหวัดและการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย ดงัคํากลา่วของตวัแทนผู้ประกอบการ “ผมมีเว็บไซต์ตลอด นักท่องเทียวมา

นี ลงให้ เ ต็มเลย เ ป็นสิบๆ เลย เขาเอาไปลงให้ ”  โดยจัดทําทังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ สวนสุภัทราแลนด์ใช้การส่งเสริมการตลาดผ่านบริษัทนําเทียว

เพิมเติมจากทีอืน เนืองจากมีกลุ่มนักท่องเทียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียวด้วย 

ได้แก่ ชาวจีน ชาวญีปุ่ น ชาวยโุรป เป็นต้นนอกจากนียงัใช้กลยุทธ์ความหลากหลายของ

สนิค้า ท่องเทียวควบคู่กบัการให้ความรู้ทงัเรืองประเภทของผลไม้ การเลือกซือ การปลกู 

การจัดทัวร์นําเทียวนําชมสวนผลไม้ ใช้กลยุทธ์ด้านการชิมไม่จํากัด เป็นกลยุทธ์หลกั” 

เพือดงึดดูนกัท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียว และลมิลองรสชาติของผลไม้ทีมีคุณภาพและ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ“ก็ทําเอกสาร มีเอกสารเผยแพร่ ทําประจําทุกปี”  

การจําหน่ายสนิค้าราคาย่อมเยา 

  ด้านบคุลากรพบว่า บคุลากรท้องถินเป็นเจ้าของและดําเนินงาน บุคลากร

ปฏิบัติงานมีความรู้ และความเข้าใจในการเกษตร และการต้อนรับนักท่องเทียวใน

การเยียมชม บคุลากรบางสว่นยงัไม่เข้าใจเรืองการท่องเทียวเชิงเกษตรหรือความรู้เรือง

การท่องเทียวมากนัก ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาเจ้าหน้าทีภาครัฐทีมีอย่าง

จํากดัไม่สามารถดแูลได้อย่างทวัถงึและดําเนินการได้เพียงบางสว่น บางระยะเวลาเท่านนั 

  ด้านลกัษณะทางกายภาพพบว่า แหล่งท่องเทียวทีได้รับรางวัลจะมี

การดําเนินการทีดี การตกแต่งดี แนวธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน ดังคํากล่าวของตัวแทน

ผู้ประกอบการ “เราตกแต่งแบบง่าย สไตล์ของผม แบบชาวบ้านๆ” มีสิงอํานวย

ความสะดวกพร้อม เดินทางสะดวก มีโครงสร้างพืนฐานรองรับนักท่องเทียว ได้แก่ ถนน 

ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แต่แหล่งทีไม่ได้รับรางวัลยังไม่

สมบรูณ์ ทําให้การเดินทางลําบาก หรือไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จัดแบ่งพืนทีเป็น

สดัสว่น และเป็นการปลกูพืนแบบผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนมีการจดัพืนทีอย่างสวยงาม แบ่งเป็นสว่นๆ ตามประเภทของกิจกรรม เช่น ส่วน

ปศสุตัว์ สวนสมนุไพร พิพิธภัณฑ์ โรงสข้ีาว แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ เป็นต้น มีโครงสร้าง

พืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ลานจอดรถทีกว้างขวางและเพียงพอกับผู้มาเยียมชม 

สถานทีสะอาด และร่มรืน, มีป้ายบอกเส้นทาง และข้อมลูแหลง่ท่องเทียวต่างๆ ชดัเจน 

  ด้านกระบวนการ พบว่า สวนสภุัทราแลนด์ จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

จงัหวดัปราจีนบรีุ กระบวนการจองทีพกัหรือเข้าชมสถานที ไม่ซับซ้อน สามารถโทรศัพท์

จองได้ บริการรวดเร็วสว่นศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดฉะเชิงเทราการเข้าเยียมชม ต้องประสานงานและทําหนังสือขอเยียมเฉพาะ   

การเยียมชมเป็นหมู่คณะ ถ้าส่วนบุคคล สามารถเยียมชมได้ ตามเวลาราชการ            

มีเจ้าหน้าทีให้คําแนะนําตามจดุและนําเทียว สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมล์

ได้ห้องประชมุและทีพกั ต้องแจ้งลว่งหน้า 1 เดือน ซงึอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนกั 
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 2. ด้านการบริหาร ตามกรอบแนวคิด 7-S McKinsey  

  สวนสุภัทราแลนด์ รูปแบบดําเนินการเป็นเอกชน ในรูปบริษัทจํากัด 

โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน เป็นแบบครอบครัว ใช้บุคลากรน้อย แต่มีประสิทธิภาพ 

คลอ่งตวัในการดําเนินงานและแก้ปัญหา มีการแบ่งฝ่ายการทํางานทีชัดเจน มีผู้จัดการ

ทัวไป และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้บริหาร ดูแลสวน เพือเพิมศักยภาพในการท่องเทียวและ

การจดัการผลผลติให้มีประสทิธิภาพ มีศกัยภาพในการกําหนดราคา ส่วนไม้เค็ด โฮมสเตย์ 

มีรูปแบบดําเนินการเป็นเอกชนเช่นเดียวกัน โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน เป็นแบบ

ครอบครัว ใช้บุคลากรน้อย แต่มีประสิทธิภาพ และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรทีปลกูหรือ

ผลติสนิค้าทางการเกษตรเข้าด้วยกนั เพือเพิมศักยภาพในการท่องเทียวและการจัดการ

ผลผลติให้มีประสทิธิภาพ มีศักยภาพในการกําหนดราคาและดึงดูดนักท่องเทียวให้มา

ท่องเทียวทีแหลง่ผลติโดยตรง 

   ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ 

โครงสร้างองค์กรเป็นแบบราชการ ดําเนินงานตามแผนและปฏิบัติตามคําสังของ

ผู้บังคับบัญชา โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนืองมาจากพระราชดําริ โดยมีองคมนตรี เป็นประธาน และรองเลขาธิการ กปร. 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร และมีคณะอนกุรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนืองมาจากพระราชดําริ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการ

จัดทําแนวทางด้านการบริหารจัดการ และคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตาม

ประเมินผลและมีคณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 

ผู้อํานวยการศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นเลขานุการ และเป็นประธานคณะทํางาน

ด้านอํานวยการ ด้านวิชาการ และด้านขยายผล ซึงในแต่ละคณะอนุกรรมการ

ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีจากกรมต่าง ๆ อีก 12 กรม เข้ามาดําเนินการ

ร่วมกนั เพือเป็นศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ดังคํากล่าว

ของตัวแทนผู้ ประกอบการ “…มันเป็นหน่วยงานบูรณาการ คือพระบาทสมเด็จ        

พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานทีแบบ เข้ามารวมกันอยู่ในนี เวลา

ประชาชนเขาเข้ามาสอบถามอะไร เขาไม่ต้องวิงมา อยากรู้เรืองประมง ก็ต้องไปตรงโน้น 
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อยากจะรู้เรืองปศุสัตว์ต้องไปทีโน่น อยากรู้เรืองพัฒนาทีดินต้องไปทีนี คือเป็นศูนย์

เบ็ดเสร็จ ทีเข้ามาแล้ว เขาก็จะไปถามหรือไปดูตัวอย่างได้ในทีเดียว ไม่ต้องวิงไปวิงมา

ไปทีโน่นทีนี โดยให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามารวมกันอยู่ในนี เพือทีประชาชนเขาจะได้ไม่

เสยีเวลา…” 

  กลยุทธ์ทัง 3 แห่งเน้นเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีให้ความรู้ด้าน

การเกษตรควบคู่กับการท่องเทียว เป็นสวนเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน

เน้นคุณภาพสินค้าเกษตร ปลอดสารพิษสามารถเทียวได้ตลอดทังปีนอกจากนียัง

กําหนดกลยทุธ์ลดต้นทนุการผลติ ได้แก่ การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การใช้

ปุ๋ ยชีวภาพ ระบบนําหยด การใช้นําหมนุเวียน รักษ์สงิแวดล้อมและลดการเผาใบไม้ โดย

การนํามาทําปุ๋ ยชีวภาพแทน การขายสินค้าจากคําสังซือหรือขายส่งเป็นหลักและ

จําหน่ายปลกีแก่ผู้สนใจทวัไป และทงั 3 แห่งเน้นการให้ชมุชนมีสว่นร่วม และความพึงพอใจ

ของนกัท่องเทียว 

  ดงัคํากลา่วของตวัแทนผู้ประกอบการ “โฮมสเตย์เป็นจดุหนึง เป็นจุดดึงดูด

แรกให้ผู้บริโภคเข้ามาดึงนักท่องเทียวเข้ามา ให้นักท่องเทียวมาซือโดยตรง เขาจะได้รู้

แหล่ง ไม่ใช่ไปซือข้างถนน”ยกเว้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจาก

พระราชดําริทีเน้นการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางการเกษตรมากกว่าการขายสินค้าหรือบริการ 

เน้นการสาธิต วิจยัและพฒันาการเกษตร การพฒันาทีดิน ปศุสตัว์ ประมง และการพัฒนา

ด้านสงัคมและงานศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน จัดทําเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต” 

ซึงเกษตรกรและผู้ เยียมชมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร 

และด้านศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน เพือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึนดังคํากล่าว

ของตัวแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “…ศูนย์ฯ ต้องตังวิสยัทัศน์เอง ตังยุทธศาสตร์เอง ตังกล

ยทุธ์เอง แต่ละกลยทุธ์ก็จะมีแผนงานในแต่ละกลยทุธ์อีก เสร็จแล้วกิจกรรมทีเขาทําแผน

หรือขอมา เราก็ให้ดูตามกลยุทธ์ว่ามันอยู่ในกรอบของกลยุทธ์มัย ไม่ใช่คุณจะคิดอะไร

ขนึมาคณุก็ทํา ไม่อย่างนนัมนัก็จะไม่เป็นไปตามวิสยัทศัน์ทีเรากําหนด” 

  บุคลากร มีระบบการรับสมัคร ประเมินผล ตามนโยบายของบริษัท จะ

คัดเลือกบุคลากรท้องถินมาร่วมงาน และใช้แรงงานต่างด้าว เพือลดปัญหาการขาด
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แคลนแรงงาน มีการฝึกอบรมเสมอ ด้านการบริการ ความรู้ด้านการเกษตรการท่องเทียว 

มีความเป็นอิสระในการทํางาน ไม่เข้มงวดมากนกั จูงใจโดยให้เห็นคุณค่าการท่องเทียว

และความเป็นเจ้าของ การติดต่อสอืสารไม่เป็นทางการ 

 ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริ บุคลากร

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บุคลากรของหน่วยงานกรมต่างๆ ทีเข้ามาตังอยู่ในศูนย์

การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน การดําเนินงานและประเมินผลขึนอยู่กับหน่วยงานนันๆ 

เป็นผู้พิจารณา และบคุลากรของศนูย์การศกึษาพฒันาเขาหินซ้อน เป็นบุคลากรท้องถิน 

ซึงทางศูนย์จะรับสมัคร แต่งตัง ประเมินผลเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นอัตราจ้าง หรือ

ลกูจ้างชวัคราว มีการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรตามแผนงานจาก กปร. 

 ทกัษะพนกังานมีทักษะด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดีมาก 

มีความคิดในการทําสถานทีให้พิเศษจากแหล่งอืนๆ เข้าใจแนวทางการการท่องเทียว 

ทีเน้นสร้างความพงึพอใจ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี ตามแบบวิถีชาวบ้าน  

 เจ้าหน้าทีปฏิบติังานมีทกัษะด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดี

มาก เข้าใจแนวทางการการท่องเทียวเชิงเกษตร เน้นสร้างความพึงพอใจและความรู้แก่

ผู้มาเยือนทังบุคคลทัวไป และเกษตรกร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การทํางานเป็นทีมและ

ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

และให้ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร 

 ค่านิยมร่วม ทัง 3 แห่งยังไม่ได้กําหนดค่านิยมเป็นลายลกัษณ์อักษร แต่อาจ

คาดคะเนได้ว่า เน้นคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียว

การเกษตรแบบพอเพียง ยึดถือแนวทางพระราชดําริในการดําเนินการ และใน

ชีวิตประจําวัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริใช้

หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้แก่ ศกึษาอย่างเป็นระบบ ประหยัด 

เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ การมีส่วนร่วม การพึงตนเองและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ “เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต ผลผลิตเกษตรยังยืน ฟืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ นําชีวิตสูวิ่ถีทีพอเพียง 
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 รูปแบบการบริหารพบว่า สวนสุภัทราแลนด์และไม้เค็ดโฮมสเตย์มีรูปแบบ  

การบริหารงานแบบครอบครัว ยืดหยุ่น ดังคํากล่าวของตัวแทนผู้ประกอบการ “ง่ายๆ 

ครับ ไม่มีรูปแบบอะไรมาก ว่างมัยรับมัย คนนีเขาอาจจะติดธุระ ไม่ว่างก็ไม่รับ” และ

ง่ายๆ แบบชาวบ้าน ไม่มีพิธีรีตองอะไรมาก” ผู้ บริหารมีความเป็นผู้ นําสูง มีวิสยัทัศน์

กว้างไกล การแบ่งภาระหน้าทีตามสายผลิตภัณฑ์  เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ตาม

ความถนัดของแต่ละเกษตรกร ผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้าและเป็นวิทยากรด้วย 

การสอืสารทงัแบบทางการและไม่ทางการ เพือสะดวกในการสือสารและแก้ไขปัญหาได้

ทนัท่วงที เน้นการเกษตรอย่างยงัยืน สนิค้ามีคณุภาพ ปลอดสารพิษ รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ ร่วมงานทุกระดับ เน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ คํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ร่วมงาน และองค์กร ดําเนินธุรกิจในสายผลติภัณฑ์ทีมีความเชียวชาญ 

ใช้บคุลากรน้อยในการบริหารและปฏิบติังาน แต่ทรงไว้ซึงประสิทธิภาพ การทํางานเป็น

ทีม ผู้ ร่วมงานมีอํานาจในการตดัสนิใจระดบัต้นได้ 

 ส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําริรูปแบบ  

การบริหาร เป็นแบบการบริหารรัฐกิจ มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนย์         

การพฒันาเขาหินซ้อนทําหน้าทีกํากบั ดแูล และประสานงานให้บรรลวุัตถุประสงค์ตาม

แผนแม่บท ซงึแผนแม่บท มีระยะเวลาดําเนินการครังละ 4 ปี และจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี ให้คําปรึกษา แต่งตังคณะปฏิบัติงานในพืนที โดยมีคณะอนุกรรมการเป็น

ผู้จดัทําโครงสร้างและอตัรากําลงับุคลากร จัดทํางบประมาณ และวางแผนและติดตาม

ประเมินผลศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดําริ ติดตามผลการดําเนินการ 

กลันกรองรายละเอียดโครงการและงบประมาณประจําปี รูปแบบเป็นทางการ          

ความคลอ่งตวัน้อย รับคําสงัจากผู้บงัคบับญัชา 

 ดงัคํากล่าวของตัวแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “…งบประมาณมันก็จะมาจากสอง

แหลง่ แหล่งหนึงก็คือมาจากกรมแม่เขา อีกแหล่งก็คือ งบประมาณของศูนย์ ซึงของบ

พิเศษจาก กปร… ให้พาไปดูพืนที ไปดูว่าทําจริงหรือเปล่า ไม่ได้มีแค่กระดาษอย่าง

เดียว…” 
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 ระบบหรือวิธีการ มีการดําเนินการเป็นแบบไม่ทางการ บริหารคล่องตัว มีการฝึก 

อบรม มีระบบค่าตอบแทนทีเป็นธรรม แบ่งภาระหน้าทีตามสายผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วง 

ทเุรียน มงัคดุ ตามความถนัดของแต่ละเกษตรกร ผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้า เป็น

วิทยากรด้วย เน้นการกระทําสงิต่างๆ อย่างเรียบง่าย 

 ระบบหรือวิธีการศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนืองมาจากพระราชดําริ 

พบว่ามีระบบการดําเนินการและระบบตรวจสอบแบบราชการตามสายบังคับบัญชา

ดําเนินการตามงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในหน่วย

อํานวยการ มีการฝึกอบรม ระบบบริหารค่าตอบแทนการแบ่งภาระหน้าทีตามสายงาน 

ได้แก่ งานวิชาการ, งานขยายผล และงานอํานวยการ  

 ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ 

 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเทียวเชิงเกษตรของ

หน่วยงานภาครัฐ  พบว่าทัง 3 จังหวัด ยังไม่ได้กําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 

การท่องเทียวเชิงเกษตรทีชัดเจน ทังแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีและแผนพัฒนา 3 ปีของ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีการปรับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัดใหม่ 

ทีเน้นการท่องเทียวมากขึน จากเดิมทีเน้นภาคอุตสาหกรรมในส่วนของจังหวัดระยอง 

มีการกําหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเทียว 

ซึงการท่องเทียวเชิงเกษตรของจังหวัดระยอง มีการเติบโตอย่างต่อเนืองหลาย 10 ปี

มาแล้ว แต่ไม่ได้กําหนดแผนทีชัดเจน ส่วนใหญ่มีโครงการทีเกียวเนืองกับการส่งเสริม

การเกษตร เช่น งานวันผลไม้และของดีเมืองระยอง งานวันเกษตรปราจีนบุรี เป็นต้น 

และโครงการส่งเสริมการท่องเทียวทีเน้นการฝึกอบรม สิงอํานวยความสะดวกและ

โครงสร้างพืนฐาน เช่น อาคาร ป้าย เว็บไซด์ การอบรมมัคคุเทศก์ การให้ความรู้ด้าน

การเกษตร การศกึษาดงูาน เป็นต้น 

 ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตร พบว่า ปัญหา

และอปุสรรคในการสง่เสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ 

คือ เกษตรกร เจ้าหน้าทีภาครัฐและนโยบาย และงบประมาณ 

 เกษตรกรหรือชาวบ้าน ชุมชน ให้ความสนใจด้านการท่องเทียวไม่มากนัก 

และขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเทียว บางส่วนชาวบ้านหรือ
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เกษตรกรเห็นว่าน่าจะดําเนินงานได้ แต่ไม่สนใจอยากดําเนินงาน เนืองจากต้องมี      

การเตรียมการค่อนข้างมากและการบริการนกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียว แม้ว่าจะ

มีการฝึกอบรมด้านการท่องเทียวและการแนะนําถึงผลประโยชน์จากการท่องเทียวโดย

เจ้าหน้าทีภาครัฐแล้วก็ตาม นอกจากนี คือ นักท่องเทียวเองทีท่องเทียวโดยขาด     

ความรับผิดชอบ มีการทําลายต้นไม้หรือดึงผลไม้ทียังไม่สุกดี ทําให้ต้นไม้บางส่วน

เสียหาย เกษตรกรบางส่วนจึงไม่สนใจดําเนินการดังคํากล่าวของตัวแทนเจ้าหน้าที

ภาครัฐ “เขาอาจจะบอกว่าเขารวยแล้ว เขาจะไม่ต้องขยายเพิมก็ได้มงั เขามีฐานะแล้ว ก็

ไม่ต้องเดือดร้อนอีก อะไรอย่างนี บางคนก็คิดแบบนนั” 

 ปัญหาด้านแรงงาน และผู้ สืบทอด เนืองจากปัจจุบันปัญหาแรงงานด้าน

การเกษตร มีน้อย แรงงานสว่นหนงึเขาสู่ภาคอุตสาหกรรม ทํางานในโรงงาน เนืองจาก

เป็นงานทีสบายกว่า และมีสวัสดิการ และความมันคงดีกว่า จึงทําให้แรงงานภาค

การเกษตรขาดแคลน และลกูหลานเจ้าของสวนผลไม้เองก็ไม่นิยมหรือสืบทอดกิจการ

ต่อ ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “คนทีมีฐานะส่งลกูไปเรียน แต่ลกูกลบัมา 

ไม่ไปทําแบบพ่อหรอกนะ ไปทํางานเอกชนบ้าง เข้ารัฐบ้าง ก็จะหายไป คนสืบทอดก็จะ

หายไป เพราะฉะนันคนทีจะทําเนีย ต้องพลิกรูปแบบของการท่องเทียว ทีเราหยิบ

การเกษตรขนึมาเนียเพราะว่า ยาก” 

 เจ้าหน้าทีภาครัฐ มีการโยกย้ายเปลยีนแปลงเจ้าหน้าทีภาครัฐ ซงึการโยกย้าย 

เจ้าหน้าทีตามการหมนุเวียนเปลยีนพืนทีการทํางานตามทีได้รับมอบหมายจากต้นสงักัด 

เช่น ผู้ ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อํานวยการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา

จังหวัด เป็นต้น เมือมีการเปลียนแปลงก็มักมีการปรับเปลียนนโยบายหรือจัดทํา

โครงการต่าง ๆ ใหม่ ทําให้โครงการขาดความต่อเนือง ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา

งานใหม่ จึงทําให้โครงการต่างๆ ชะลอหรือหยุดชะงักไป หรือเปลียนนโยบายตาม

รัฐบาลในขณะนัน และปัญหาเจ้าหน้าทีมีจํานวนน้อยกว่าปริมาณงาน จึงทําให้ขาด 

การดําเนินงานต่อเนือง ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “แต่ในสภาพความเป็น

จริง มนัไม่ใช่ คนมาใหม่ก็มีนโยบายใหม่ เขาบอกว่าเมือก่อนได้ล้านหนึงก็ทํา โอ้โห ดีใจ

จังเลย อยากทํา ทีนีพอผมขอให้  10 ล้าน เบิก 10 ล้านไป พัฒนาก็เ งียบ…” 
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“เพราะฉะนนั เราบอกว่า เฮ้ย เขามีแผนชดัเจนแล้ว เดียวใครมาก็ต้องทําต่อ ผู้ ว่ามาใหม่ 

รือใหม่ ทําใหม่ จบ” 

 งบประมาณดําเนินงาน ดงัคํากลา่วของตวัแทนเจ้าหน้าทีภาครัฐ “ทังหมดนี

ไม่มีเงินในวิสาหกิจชมุชนนี ท่องเทียวนะ ไม่มีตังค์ ถ้ามีต้องไปขอทางท่องเทียวจังหวัด

เพราะเขามีตงัค์ และของบประมาณต้องขอทางนี…” 

 “…เวลากระทรวงให้มา เชือมัยครับว่า จังหวัดอย่างพวกผมเนีย กระทรวงให้

เงินมาใช้ทังปีนะ ค่าลกูจ้าง ค่าเจ้าหน้าที ค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่านํามันเชือเพลิง 

ให้มาปีหนงึ 8 แสนบาท….” 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 สวนสภุัทราแลนด์ และไม้เค็ดโฮมสเตย์ มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารใน

รูปแบบครอบครัว มีโครงสร้างทางการและไม่เป็นทางการ ใช้บุคลากรน้อย แต่มี

ประสิทธิภาพดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรที มีผลผลิตคล้ายกันเข้าด้วยกัน เพือ

ประโยชน์ในการกําหนดราคาขาย ผลประโยชน์และรายได้สูเ่กษตรกรและชุมชนท้องถิน  

ให้มีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึน ความสมัพันธ์ชุมชนดีขึน กลยุทธ์ทัง 3 แห่งเน้น

เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีให้ความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการท่องเทียว เป็น

สวนเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน เน้นคุณภาพสินค้าเกษตร ปลอดสารพิษ

สามารถเทียวได้ตลอดทังปี นอกจากนียังกําหนดกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่      

การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ ระบบนําหยด การใช้นํา

หมุนเวียน มีการฝึกอบรมด้านการบริการและความรู้ด้านการเกษตรแก่พนักงาน 

ประเมินผลปฏิบติังาน และความพงึพอใจนกัท่องเทียวทีมาเยือนเสมอพนักงานมีทักษะ

ด้านความรู้และการถ่ายทอดความรู้การเกษตรดีมาก มีความคิดในการทําสถานที

ท่องเทียวเชิงเกษตรให้แตกต่างจากแหล่งอืนๆ เข้าใจแนวทางการการท่องเทียว ทีเน้น

สร้างความพึงพอใจ มีมนุษย์สมัพันธ์ดี บริการและต้อนรับนักท่องเทียวตามแบบวิถี

ชาวบ้านทงั 3 แห่งยงัไม่ได้กําหนดค่านิยมเป็นลายลกัษณ์อักษร แต่อาจคาดคะเนได้ว่า 

เน้นคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม ความรู้ควบคู่กับการท่องเทียวการเกษตรแบบ

ผสมผสาน ยึดถือแนวทางพระราชดําริในการดําเนินการ และในชีวิตประจําวันระบบ
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ค่าตอบแทนทีเป็นธรรม แบ่งภาระหน้าทีตามสายผลติภัณฑ์  เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด 

ตามความถนดัของแต่ละบคุลากรผู้บริหารทําหน้าทีต้อนรับลกูค้าและเป็นวิทยากรด้วย 

เน้นการกระทําสงิต่างๆ อย่างเรียบง่าย 

 สว่นการบริหารจดัการศนูย์การศกึษาพฒันาเขาหินซ้อนฯ เป็นแบบราชการ มี

แบบแผนปฏิบัติแน่นอน รับคําสังจากผู้ บังคับบัญชา ผู้ บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้

กําหนดแผน แนวทางปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน มีการรวมหลายหน่วยงานรัฐ

เข้าด้วยกนั เพือความสะดวกในการบริหารและดําเนินการในพืนทีเดียว แบบ One Stop 

Service 

 ด้านการตลาด ทงั 3 แห่งมีโปรแกรมนําเทียว และพักค้างคืน ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

และศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ไม่มีการจดัเก็บค่าเข้าชมสถานที ให้ความสนใจ

กบัการท่องเทียวควบคู่กบัความรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลกูไม้ผล การเลือกซือผลไม้ 

เป็นต้น และยังให้ความสนใจถึงความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาใช้บริการมี

ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทังไม้ผล ผักสวนครัวแบบ Hydroponic สวนกล้วยไม้ ไร่องุ่น

ไร้เมล็ด และห้องประชุมสมัมนา ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีพันธุ์ไม้ผลทีมีคุณภาพไว้จําหน่าย 

พร้อมสาธิตการปลกู และคดัสรรผลติภัณฑ์จากประสบการณ์ของชาวสวน การเดินทาง

สะดวก การตกแต่งเน้นธรรมชาติ มี กิจกรรมด้านการเกษตรและวัฒนธรรม มี

สภาพแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติสงู แหลง่ท่องเทียวใกล้ตัวจังหวัด ราคาค่าใช้จ่ายไม่แพง 

มีช่องทางการจําหน่ายแบบขายปลีกและขายส่ง กระบวนการจองทีพักหรือการเข้าชม 

ไม่ซบัซ้อน สะดวกและง่าย ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อน เน้นแหลง่ท่องเทียวเกษตร

อินทรีย์ ทฤษฎีใหม่ จําหน่ายสินค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเองและชุมชนฝากขาย 

เน้นการสาธิต วิจัยและพัฒนา และการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ สนใจและ

เกษตรกร มีตราสินค้าของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเอง ทีพักและห้อง

ประชมุสมัมนา และเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาดและ

การจัดการด้านการท่องเทียวแบบครบวงจร ขาดผู้สืบทอดกิจการ ลกูหลานเกษตรกร

ประกอบอาชีพอืน เช่น รับราชการหรือพนักงานเอกชน นอกจากนียังพบปัญหาด้าน
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แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน เนืองจากสว่นหนึงหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแทน เพราะ

มีโรงงานจํานวนมากในพืนทีทัง 3 จังหวัด และเกษตรกรยังประสบปัญหาต้นทุน       

การผลิตสูง เนืองจากการปรับค่าแรงขันตําจากเดิมเป็น 300 บาทต่อวัน ค่าปุ๋ ย ค่า

นํามัน ภาวะราคาผลผลิตทีตกตํา และผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอน เนืองจากสภาพ

อากาศทีเปลียนแปลง ซึงเป็นปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ส่วนด้านการตลาด พบว่า แหล่ง

ท่องเทียวทงั 3 แห่ง ขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรุก และเชือมโยงการท่องเทียวกับแหล่ง

ท่องเทียวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรม งบประมาณสนับสนุนจาก

ภาครัฐไม่เพียงพอ กิจกรรมภาครัฐสว่นใหญ่เป็นการอบรม และให้ความรู้เกษตรกร และ

โครงสร้างพืนฐาน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการจัดการการท่องเทียวให้แก่ ผู้นํา

ชมุชน และผู้ประกอบการมีเพียงศกึษาดงูาน 

 ผลการศึกษาพบว่า การท่องเทียวเชิงเกษตรภาคตะวันออก มีลกัษณะเป็น

การเยียมชมและศึกษาดูงาน กับการเยียมชม ชิมและซือสินค้าทางการเกษตร และ

สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพกร ณ สงขลา (2554: 5-6) เรือง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเทียวเชิงเกษตรและการใช้ทรัพยากร

เกษตรของชุมชน: กรณีศึกษาท่องเทียวเชิงเกษตรช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

ระบกุารท่องเทียวเชิงเกษตรมีรูปแบบการเยียมชมสวนเกษตรต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4

ประเภท คือ แบบสาธิต แบบการให้ความรู้ แบบจําหน่ายสินค้าชุมชน และแบบแนะนํา

ธุรกิจการเกษตร โดยผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกนั  

 ผลการศกึษาพบว่า การท่องเทียวเชิงเกษตรของทัง 3 แห่ง คือ สวนสภุัทราแลนด์ 

จงัหวดัระยอง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จงัหวดัปราจีนบรีุ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ฯ มีส่วนประสมการตลาด 7P’s  และกรอบการบริหาร 7S McKinsey ตรงกับแนวคิด

ทฤษฎี และสามารถเดินทางท่องเทียวได้ตลอดทังปี เนืองจากมีการจัดการที มี

ประสิทธิภาพ คือ มีกิจกรรมหลากหลายมีผลผลิตตลอดทังปีและสามารถลดต้นทุน

การผลิตมากกว่าร้อยละ 70 สอดคล้องกับกรอบความคิด 7-S ของ McKinsey 

(Pascale, R.andAthos, A., 1981 : 30) งานวิจัยของ วีรพล จินดามณี (2550 : 324 - 325) 

แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศในโครงการหลวง : กรณีศึกษาโครงการหลวง
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ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ทีอธิบายว่าปัจจัยทีมีผลต่อการบริหารจัดการทีมี

ประสทิธิภาพต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้าน Hardware คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง 

และระบบ และองค์ประกอบด้าน Software คือ ค่านิยมร่วม ทักษะ รูปแบบบริหาร และ

บุคลากร เน้นการประเมินการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมุ่งเน้น     

การปฏิบติั การแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน และทดลองปฏิบัติใหม่ เช่น การใช้ระบบนําหยด 

(Springer Water) แทนการลดนําแบบเดิม เพือประหยัดแรงงานและนําทีใช้ การใช้ปุ๋ ย

ชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี เพือบํารุงตันไม้ให้ออกดอกผล เป็นต้น องค์กรที มี

ประสิทธิภาพจะมีโครงสร้างและระบบบริหารทีรองรับการบริหารขององค์กร ซึงทัง 2 

แหล่งท่องเทียวใช้รูปแบบการบริหารแบบครอบครัว เป็นองค์กรขนาดเล็ก เพือ       

ความสะดวกในการบริหารและสงัการ ดูแลงานอย่างใกล้ชิด เข้มงวดและผ่อนปรนใน

เวลาเดียวกนั รวมทงัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

แต่ก็ใช้แนวทางการบริหารแบบนี โดยทัง 3 แห่งผู้บริหารมีความเป็นผู้นําสงู เป็นแบบ

ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมและตดัสนิใจ มีการประชุมปรึกษาหารือ

กนั สนบัสนนุพนกังานให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการ 

เพือความประสิทธิภาพในการบริหารและตอบสนองความต้องการลกูค้า และแก้ไข

ปัญหาได้รวดเร็ว โดยผ่านการสือสารแบบแนวนอน และให้ความสําคัญกับพนักงาน

เสมือนเป็นทรัพยากรทีสาํคญั ทีจะเพิมผลผลติทีมีคุณภาพทังผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทีเป็นเลิศ โดยยึดหลักการดําเนินงานทีว่า การท่องเทียวควบคู่กับความรู้ การเป็น

พิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต นอกจากนีองค์กรทีมีประสิทธิภาพจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมลกูค้า 

และเสนอคุณภาพบริการและความน่าเ ชือถือทีเหนือกว่าทีอืนๆ ได้แก่ การให้

ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า คือ มีผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลและปลอด

สารพษิ เนืองจากเป็นเกษตรอินทรีย์ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเทียว และไม่ละทิง

ความชํานาญพืนฐาน ได้แก่ การประกอบการเกษตรเป็นหลกั แม้ว่าธุรกิจจะประสบ

ผลสําเร็จแล้วก็ตาม องค์กรเหล่านีจะให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึง

ธุรกิจจะประสบผลสาํเร็จได้นนัต้องผสานองค์ประกอบทังสองด้านเข้าด้วยกันเพือนํามา

พฒันาจดุแข็งขององค์กรให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
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 ผลการศกึษาด้านการตลาดของแหลง่ท่องเทียวทงั 3 แห่ง พบว่า มีส่วนประสม

การตลาด 7P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสม

การตลาด 7P’s (Kotler & Keller, 2009: 17-18) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธินิกานต์ 

ประไกรวนั.(2549: 101-106) การพฒันาการจดัการสวนเกษตร สูก่ารเป็นแหลง่ท่องเทียว

เชิงเกษตร: กรณีศึกษา สวนยอ “รอยัลทรอปปิคส” ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นความสําคัญ 

การท่องเทียวควบคู่กับความรู้ด้านการเกษตร และให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้า

และความหลากหลายของผลไม้ตามฤดูกาลเป็นหลัก โดยกําหนดราคาจําหน่ายที

เหมาะสมและคุ้ มค่ากับการเลือกซือสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง ซึงถูกกว่า             

การจําหน่ายทัวไป จะใช้กลยุทธ์การแถมสินค้า และให้ชิมสินค้า มากกว่าการลด แลก 

แจกสินค้า เพราะจะทําให้ราคาสินค้าตกตํา ซึงทาง 3 แหล่งท่องเทียวนันมีช่องทาง

จําหน่ายสินค้าแบบขายปลีก และจําหน่ายโดยรับคําสงัซือหรือขายส่ง และมีการออก

งานแสดงสินค้าหรืองานวันเกษตรของจังหวัด เพือเพิมช่องทางจําหน่าย เป็น           

การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึง ยังมีการจัดทําเว็บไซด์ แผ่นพับ สือออนไลน์ คือ 

Facebook และการเชือมโยงตราสินค้ากับเว็บไซด์หน่วยงานราชการ เช่น เว็บไซด์ของ

จงัหวดั เว็บไซด์การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ข่าวสารอีกด้วย โดยได้รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน และดําเนินการเองส่วนหนึงซึงปัจจุบันแนวโน้ม

นกัท่องเทียวใช้สอืออนไลน์เพิมขนึในการสบืค้นข้อมลูการท่องเทียว และให้ความสําคัญ

กับเนือหา และเชือมันในคําแนะนําแหล่งท่องเทียวผ่านทางสือออนไลน์ ในส่วนของ

กระบวนการและบุคคลากรนัน มีการฝึกอบรมด้านความรู้การบริการและความรู้ทาง  

การเกษตรอย่างดี เน้นความพงึพอใจของนกัท่องเทียว ซงึมีการสํารวจวัดความพึงพอใจ

ประจําปี และนําผลลพัธ์ทีได้นํามาปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินต่อไป 

และกระบวนการจองห้องพกั หรือการเข้าชมก็ไม่ยุ่งยาก ไม่มีการเสียค่าเข้าชมสถานที 

เว้นสวนสภุัทราแลนด์เท่านัน แต่ก็เป็นราคาทีไม่แพงมาก รวมทังทีพักและห้องประชุม

ด้วย ส่วนลกัษณะทางกายภาพ ก็เน้นทีความร่มรืน เป็นธรรมชาติ แบบวิถีชีวิตชาวสวน 

รักษาสงิแวดล้อมโดยการนํานําบางส่วนกลบัมาใช้ใหม่ นําเศษวัสดุเหลือใช้ไปผลิตปุ๋ ย
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ชีวภาพ และจําหน่ายเป็นของเก่าไป เพือไป recycle เน้นความสะอาดของสถานที ห้อง

สขุา มีป้ายบอกเส้นทางตลอดการเดินทาง เดินทางสะดวกใกล้ตัวเมือง และมีทีจอดรถ

เพียงพอ 

 จากการศึกษาค้นพบองค์ประกอบใหม่ทีจําเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจ

ท่องเทียวเชิงเกษตรต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาดําเนินการ 

การมีสว่นร่วมของชมุชน และเครือข่ายการเกษตรและการท่องเทียว เนืองจากเกษตรกร

สว่นใหญ่จะทําเกษตรเชิงเดียว คือ ทํานาหรือทําสวนผลไม้อย่างใดอย่างหนึง ทําให้ใน

แต่ละปีต้องประสบปัญหาผลผลิตตกตํา ราคาสินค้าเกษตรตกตํา ปัญหาค่าแรง ค่า

นํามนั ปุ๋ ยและสารเคมีมีราคาเพิมขนึทกุปี เพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกษตรกรทีประสบ

ผลสาํเร็จในการดําเนินการท่องเทียวเชิงเกษตรจงึหนัมาใช้ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพืนทีเป็น 

4 ส่วน คือ แหล่งนํา นาข้าว พืชผสมผสาน โครงสร้างพืนฐาน โดยนําทฤษฎีใหม่มา

ประยุกต์ใช้ตามสภาพพืนทีของแต่ละบุคคล เน้นการพออยู่พอกิน เป็นเกษตรอินทรีย์ 

โดยใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี ซึงสามารถลดต้นทุนการผลิต

ได้มากกว่าร้อยละ 70 และการปลกูพืชแบบผสมผสาน ทังไม้ผล และพืชผักสวนครัว 

เพือให้เกิดความหลากหลายของผลผลิต ซึงจะมีผลผลิตตลอดทังปี ตามวงจรชีวิตของ

พืชแต่ละชนิด เช่น ในสวนของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ก็จะมีผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 

มะปราง มะยงชิด มะไฟ ชมพู่ เป็นต้น เพือให้สามารถเปิดบริการได้ตลอดทังปี

นอกจากนียงัมีการรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกันบริหารจัดการ กําหนดราคาขายทีเหมาะสม 

เพือแก้ปัญหาราคาตกตําของเกษตรกรภายในพืนที  มีเครือข่ายการดําเนินงานโดย

สามารถเข้าเยียมชมสวนทีอยู่ภายในกลุ่มได้ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยนํา

ผลผลิตมาจําหน่ายได้ และเชือมโยงการท่องเทียวระดับตําบล อําเภอ เพือให้เกิด     

การท่องเทียวแบบครบวงจร เช่น ไปท่องเทียวทะเลก่อน แล้วจึงมาเทียวสวนผลไม้ และ

ยังมีทีพักแบบโฮมสเตย์ภายในกลุ่มหรือข้ามกลุ่มระดับตําบล อําเภอ เพือดึงดูด

นักท่องเทียวให้เข้ามาเยียมชมมากขึนและเป็นการสร้างรายได้เพิมขัน นอกจาก       

การเทียวชมสวน 
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ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเทียวเชิงเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้านการบริหารจดัการ 

 1. สนบัสนนุและสง่เสริมการมีสว่นร่วมชองชุมชนท้องถินในการประกอบการ

ด้านการท่องเทียวเชิงเกษตร และผลประโยชน์ทีได้รับจากการท่องเทียวสูช่มุชนท้องถิน  

 2.  กําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรให้เป็น

รูปธรรมทีชัดเจน และมีกิจกรรมต่อเนืองตลอดทังปี และเชือมโยงกับแหล่งท่องเทียว

อืนๆ เพือความหลากหลาย และดงึดดูนกัท่องเทียว 

 3. ฝึกอบรมและพัฒ นาความรู้ของผู้ ประกอบการ ไ ด้แก่  การตลาด 

ประชาสมัพันธ์ การบริหารจัดการ และการบริการทีเป็นเลิศ ความรู้ด้านการท่องเทียว

และการเป็นผู้นํา 

 4.  ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ ลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ 

นําหมกัชีวภาพ ระบบนําหยด   

 5.  สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่ การเก็บกักนําไว้ใช้

หน้าแล้ง การผลติอย่างพอเพียง เพือลดผลผลติทีมากเกินไป และราคาตกตํา 

 6.  หน่วยงานภาครัฐ เป็นพีเลยีงคอยดแูล สนบัสนนุ ส่งเสริมด้านความรู้ และ

โครงสร้างพืนฐาน  

 ด้านการตลาด 

 1. สง่เสริมการตลาดและช่องทางการจําหน่าย และเพิมมูลค่าสินค้า การจัดตัง

ศนูย์จําหน่ายสนิค้าทีระลกึ ของฝากทีเป็นสินค้าเกษตรและไม่ใช่สินค้าเกษตร รวบรวม

สนิค้าเกษตรแปรรูป และผลติภัณฑ์เกษตรท้องถิน สนิค้า OTOP ทีโดดเด่น 

 2.  จัดทําป้ายบอกเส้นทาง และป้ายแหล่งท่องเทียว เพือความสะดวกใน   

การเดินทาง  

 3.  ประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเทียวแบบบรูณาการ ทงัสอืวิทย ุโทรทศัน์ แผ่นพับ 

คู่มือการท่องเทียว และสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กว้างขวางได้แก่ Facebook Twiiter Web 

blog เป็นต้น 
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 4.  กําหนดราคาสินค้า และคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน โดยหน่วยงาน

ภาครัฐให้คําแนะนํา และมีตราสญัลกัษณ์คุณภาพสินค้ากํากับ ปลอดภัยจากสารพิษ 

เพือเพิมมลูค่าสนิค้า 

 5.  เน้นบริการแบบวิถีชาวบ้าน เพือสร้างความประทบัใจ  

 6.  มีสถานทีจอดรถทีพอเพียง ทงัรถยนต์ และรถโดยสารไม่ประจําทาง 
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