ต้นแบบการบริ หารจัดการธุรกิ จการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในภาคตะวันออกของประเทศไทย
พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์ วณิ ชย์1

		
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี 7-S
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารธุรกิจ การมีสว่ นร่วม และเครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ภาคตะวันออกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจากการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย คือ สวนสุภทั ราแลนด์ ไม้เค็ดโฮมสเตย์ และศูนย์ศกึ ษาพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ.ฉะเชิงเทรา 2) เพือ่ ศึกษาภายใต้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรภาคตะวันออกของประเทศไทย 3) เพือ่
ทราบถึงแนวนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในภาคตะวันออก
ั
ของประเทศไทย และ 4) เพือ่ ทราบปญหาและอุ
ปสรรคต่างๆ ในการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย และเพือ่ เสนอต้นแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบการทัง้ 3 แห่ง และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ ได้แก่ ผูว้ ่าราชการจังหวัด ผูน้ � ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด ตัวแทนการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานสาขากรุงเทพฯ
ระยอง และนครนายก ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุร ี และการสนทนากลุม่ ใน 3 จังหวัด รวม 9 ครัง้
ผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework
เพือ่ น�ำไปเป็ นต้นแบบพบว่า สวนสุภทั ราแลนต์และไม้เค็ดโฮมสเตย์ มีโครงสร้างองค์กร
แบบทางการและไม่เป็นทางการ บริหารแบบครอบครัว ไม่ซบั ซ้อน และเป็นแบบราชการ
นอกจากนี้มกี ารรวมกลุม่ ด�ำเนินงานและการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ การบริหารยึด
หลักการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ ระบบน�้ำหยด เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
พอเพียง เน้นความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ด้านส่วนประสมการตลาด 7P’s ทัง้ 3 แห่ง

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม โทรศัพท์
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เน้นผลผลิตทางการเกษตร และการให้ความรูค้ วบคูก่ บั การท่องเทีย่ ว เน้นคุณภาพสินค้า
ราคาค่าบริการเหมาะสม ไม้เค็ดโฮมสเตย์และศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนไม่ม ี
ค่าเข้าชมสถานที่ มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุม่ และงานประจ�ำปีประจ�ำจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ แผ่นพับ ป้าย และทุกแห่งมีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ
เดินทางสะดวก ปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
นโยบายและแผนงานภาครัฐ ยังไม่มแี ผนงานทีช่ ดั เจนด้านการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร มีเพียงโครงการส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรทัวไป
่ เช่น จัดงาน
วันผลไม้และของดีเมืองระยอง
ต้นแบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ควรเป็ นองค์กรขนาดเล็ก ใช้
บุคลากรน้อย ลดต้นทุนการผลิต มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วหลากหลาย และเชือ่ มโยงกับ
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โบราณสถานแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม เพือ่ ดึงดูดนัก
ท่องเทีย่ ว ใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการและเชิงรุก การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญคุณภาพสินค้า เน้นเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และหน่วยงาน
ภาครัฐควรมีนโยบายทีช่ ดั เจน สนับสนุนด้านความรูด้ า้ นการตลาดและการจัดการ และ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรแก่เกษตรกร
ค�ำส�ำคัญ: 1. การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร. 2. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ.
   3. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร.
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Model of Efficient Agro-Tourism Management in Eastern Thailand
					

Patyamon Suesawatwanith2

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study, using the McKinsey
7-S Framework, the natural resources, business management, participation and
network of agro-tourist destinations in Eastern Thailand which received tourism
industry award from the Tourism Authority of Thailand, including Supatta Land,
Maiket Homestay and Khao Hin Son Royal Development Study Center; 2) to
study the agro-tourism in Eastern Thailand based on Marketing Mix 7P’s; 3) to
determine the policy of the government in promoting agriculturally-oriented tourism;
4) to find the problems and obstacles in agro-tourism promotion; and 5) to offer
a model of agro-tourism management. This study used in-depth interviews with
the 3 major entrepreneurs and key informants, namely: the governors; leaders
of local administration; the Provincial Agricultural Extension Offices; provincial
development organizations; representatives from Tourism Authority of Thailand
in Bangkok, Rayong, and Nakhon Nayok; and representatives from the Provincial
Office of Tourism and Sports in Rayong, Chachoengsao. Furthermore, focus
group was held 9 times in 3 provinces.
The results of this study showed that in terms of the management based
on McKinsey 7-S Framework, Supatta Land and Maiket Homestay had a formal
and informal organization structure, and family and bureaucratic management
style. They used integrated operation and local community participation. They
also reduced the production cost by using organic fertilizer and a drip irrigation
system. In terms of the marketing mix, the three attractions focused on agricultural
productivity and education in tandem with tourism. They focused on product quality,

Ph.D. student in Management Program, Siam University, Bangkok, Thailand.
Telephone 02-868-6000 Ex. 5311 Email address: khuan-mai@hotmail.co.th
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non-toxic products, and reasonable price. Maiket Homestay and Khao Hin Son
Royal Development Study Center required no entry fees. They had specific
distribution channels and organized annual provincial festivals. The publicity was
garnered through social media, brochures, and signs. All three had sufficient
infrastructure and easy and safe accessibility for tourists.
Government policy and program had no clear roadmap for agro-tourism.
They only have structures to promote agriculture and agricultural products such
as Rayong fruits Festival.  
The model of efficient agro-tourism management in Eastern Thailand is
a small organization which has minimal personnel, cost reduction, a wide range
of tourist activities and links to others attractions such as archaeological sites,
natural sites, and cultural sites to attract more tourists. It uses integrated and
proactive public relation strategy with community participation. It should also focus
on product quality, organic agriculture. The government agencies should have a
clear policy to offer marketing and management and agro-tourism knowledge to
famers.
Keywords: 1. Agro-tourism. 2. Efficient management.
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บทน�ำ

ั บนั
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ ปจจุ
รายได้เฉลีย่ ของเกษตรกรต�่ำกว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการเกือบ 9 เท่า นอกจาก
ั
นี้ยงั ประสบกับปญหาความแปรปรวนของธรรมชาติ
เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ปญั หา
ราคาสินค้าเกษตร ปญั หาคุณภาพผลผลิต และปจั จัยในการผลิตภาคเกษตรปญั หาทีด่ นิ
ั
ท�ำกิน (Press Development Institute of Thailand, 2554: 1) จากการส�ำรวจสภาพปญหา
ของเกษตรกรในปจั จุบนั (Office of Agricultural Economics, 2555) พบว่า ครอบครัว
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรูต้ ่�ำ  หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชัน้ ศึกษาภาคบังคับ มี
ภาวะหนี้สนิ บางส่วนติดอบายมุขและการพนันรายได้น้อย แต่มคี า่ ใช้จา่ ยสูงขาดการเอือ้
อ�ำนวยด้านการตลาดและราคาผลผลิต ดังนัน้ ทุกรัฐบาลจึงให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคการเกษตรผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
พาณิชย์อย่างเป็ นรูปธรรม ในปจั จุบนั ภาคการเกษตรทีแ่ ข็งแกร่งจะได้รบั การส่งเสริมให้
เป็ นเกษตรอุตสาหกรรม และเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว กล่าวคือ มีการน�ำผลิตผลทาง
การเกษตรแปรรูป และพัฒนาการทางการตลาดให้ผสมผสานกับการท่องเทีย่ ว เช่น การ
ท่องเทีย่ วไร่องุน่ การน�ำชมสวนทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็ นต้น
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ท�ำให้เกิด
การกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ ทัง้ ในและนอกภาคการเกษตร โดยเปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้ทอ่ งเทีย่ วชุมชนภาคเกษตรกรรมจากความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรและ
ความสวยงามตามธรรมชาติของเรือกสวนไร่นา เป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรในประเทศ รวมถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณีทน่ี ่าสนใจ ซึง่ ช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ั บนั สถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเกษตร
เชิงเกษตรได้ (Ministry of Tourism and Sports, 2554) ปจจุ
ในภาคตะวันออกทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเกษตรทัง้ หมด 136 แห่ง มี
ผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีไ่ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย
ประเภทแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรจากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยมีเพียง 3 แห่ง
ได้แก่ สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี และศูนย์
ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (Department
of Agriculture Extension, 2552)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เพื่อน� ำเสนอ “ต้นแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย” เพือ่ เป็ นแนวทางการเสริมสร้างความสามารถของผูป้ ระกอบการในด้าน
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในภาคตะวันออก และเป็ นการเสริมศักยภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจการท่องเทีย่ งเชิงเกษตร ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนและจัดการ
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ของผูป้ ระกอบทีด่ ำ� เนินการอยู่ ผูท้ ก่ี ำ� ลังจะมีการด�ำเนินการและผูท้ ส่ี นใจจะด�ำเนินการ
ด้านการท่องเทีย่ งเชิงเกษตร รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเป็ นทีน่ ิยมและประสบความส�ำเร็จในอนาคต
จุดมุ่งหมายการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการ 7-S ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คือ สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์จงั หวัดปราจีนบุร ี และศูนย์ศกึ ษา
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพือ่ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
คือ สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี และศูนย์ศกึ ษา
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ั
4. เพือ่ ทราบปญหาและอุ
ปสรรคต่างๆ ในการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
5. เพื่อเสนอต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคตะวันออกของประเทศไทย
วิ ธีการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดกรอบแนวคิดและเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลเชิงลึกใน
ทุกประเด็นทัง้ จากผูป้ ระกอบการ 3 แห่งทีไ่ ด้รบั รางวัลแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร จาก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยคือ สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์
จังหวัดปราจีนบุร ี และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 3 จังหวัด ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการ, เกษตร
จังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด, นายกเทศมนตรีองค์กรปกครอง
ส่วนจังหวัด, นายกองค์กรปกครองส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล และผูอ้ ำ� นวยการการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยส�ำนักงานสาขา รวม 27 คน และสรุปเป็ นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรภาคตะวันออกของประเทศไทย มี 3 ขัน้ ตอนดังนี้
ขันที
้ ่ 1 ศึกษาเอกสารต�ำรา การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ า่ นมา
จากอดีตจนถึงปจั จุบนั และจากสือ่ ต่างๆ น�ำข้อมูลเหล่านัน้ มาก�ำหนดแผนด�ำเนินการเพือ่
ศึกษา
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ขันที
้ ่ 2 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบการ
แหล่งท่องเทีย่ ว 3 แห่ง เพือ่ สอบถามส่วนประสมการตลาด 7P’s และการบริหารจัดการ
ตามกรอบความคิด 7-S McKinsey และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ระยะเวลาด�ำเนิน
การตัง้ แต่ พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557
ขัน้ ที่ 3 สรุปผลและน�ำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจกิจท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยการทดสอบแบบ 3
เส้า (triangulation) ด้วยการสนทนากลุม่ ใน 3 จังหวัด รวม 9 ครัง้ เพือ่ ประโยชน์สำ� หรับ
ผูป้ ระกอบการการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในการประยุกต์ใช้ต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยมีวธิ กี าร ดังนี้
		1.1 โดยสอบถามผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ ยว 3 แห่ง ได้แก่
สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี และศูนย์ศกึ ษา
พัฒ นาเขาหิน ซ้อ นอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ตามแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และ แนวคิด McKinsey 7-S Framework มาประยุกต์
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
		1.2 สอบถามเจ้าหน้ าที่ หน่ วยงานภาครัฐกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด นายกเทศมนตรี
องค์กรปกครองส่วนจังหวัด ผูน้ � ำองค์กรปกครองส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล ผูอ้ �ำนวย
การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยส�ำนักงานสาขา และผูอ้ ำ� นวยการกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด รวม 27 คนโดยสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็น
ได้แก่ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ปญั หาและ
อุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และแนวทางการแก้ไขปญั หา
2. การสนทนากลุ่ม (focus group)จัดการสนทนากลุม่ ใน 3 จังหวัด รวม 9
ครัง้ เพือ่ หาข้อสรุป เปรียบเทียบข้อมูลด้วยวิธกี าร 3 เส้า (triangulation) เพือ่ ประมวลผล
เป็ นต้นแบบน�ำมาด�ำเนินการและน�ำเสนอต่อไป
ผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด 7P’s ของสวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัด
ระยอง, ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียด ดังนี้
		1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง และไม้เค็ด
โฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี เน้นการท่องเทีย่ วสวนผลไม้และสามารถท่องเทีย่ วได้ตลอด
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ต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

ทัง้ ปี จ�ำหน่ายสินค้าทางเกษตร เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง เป็ นต้น และพันธุไ์ ม้ผล
เฉพาะทีไ่ ม้เค็ดโฮมสเตย์และมีจำ� หน่ายสินค้าแปรรูปจากกลุม่ แม่บา้ นแต่ละแหล่งท่องเทีย่ ว
จะมีสนิ ค้าทีค่ ล้ายคลึงกัน และมีการน�ำสินค้าทางการเกษตรนอกพืน้ ทีม่ าจ�ำหน่าย โดย
เน้นคุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสมดังค�ำกล่าวของตัวแทนผูป้ ระกอบการว่า “อันนี้เราอยาก
จะท�ำให้ทุกสวนเหมือนกัน ให้มคี ุณภาพ ตอนนี้จงั หวัดเริม่ มีงานเกษตร เขาเริม่ ติด
สติก๊ เกอร์แล้ว กลุม่ พวกทีเ่ ข้ามาแล้ว ทุเรียนมีคณ
ุ ภาพ จะติดสติก๊ เกอร์ของจังหวัดเลย”
นอกจากนี้ มีทพ่ี กั แบบโฮมสเตย์หอ้ งประชุมเพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ วและ
เป็ นการสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ สินค้าบางอย่างขาดมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในรูปแบบ “พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทม่ี ี
ชีวติ ” (living natural museum) ทัง้ ปศุสตั ว์ ประมง การปลูกข้าว การพัฒนาทีด่ นิ เป็นต้น
เป็ นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และสามารถเทีย่ วชมได้ตลอดทัง้ ปี มีการผลิตสินค้าภายใต้
ตราสินค้าของตนเองสินค้าแปรรูปในโครงการทีผ่ ลิตเองได้บางส่วน และสินค้าทีท่ าง
เกษตรกรน�ำมาฝากขาย สินค้ามีความหลากหลายปานกลาง เช่น แชมพู สบู่ ข้าวถุง ยา
สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ เป็ นต้น และมีหอ้ งอบสมุนไพรและสวนสมุนไพร
		1.2 ด้านราคา พบว่า ทัง้ 3 แห่ง ไม่มกี ารก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ี
แน่ นอน ขึน้ อยู่กบั นโยบายของผูป้ ระกอบการและฤดูกาลของผลผลิตเป็ นหลัก มีการ
ก�ำหนดราคาขายถูกกว่าราคาตลาดบางสินค้า ดังค�ำกล่าวของตัวแทนผูป้ ระกอบการ
“ราคาของเราถูกกว่าท้องตลาดก็ม ี แพงกว่าท้องตลาดก็ม ี อย่างข้าวบางตัวเป็ นสินค้า
เกษตรอินทรียก์ แ็ พงกว่า” และ “ในนี้เขาขายปกติ แล้วแต่เขา ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตดั ราคา
แต่เขาจะแถมส่วนใหญ่” ไม่ใช่กลยุทธ์ลดราคาสินค้าราคาค่าทีพ่ กั ห้องประชุมราคาปานกลาง
ตามมาตรฐานของแต่ละแห่ง
		1.3 ด้านช่องทางการจ�ำหน่ าย พบว่า มีการผลิตตามค�ำสังซื
่ อ้ และ
การขายส่งนอกจากนี้ยงั จ�ำหน่ายสินค้าภายในแหล่งท่องเทีย่ วเอง ดังค�ำกล่าวของตัวแทน
ผูป้ ระกอบการ “เราจะบอกเลย วันนี้นะจะมีรถบัสมาใครมีมะนาวเอามะนาวมาขาย ใคร
มีหน่อไม้เอามาขาย” และร้านค้าปลีกภายนอกสวน โดยเฉพาะสวนสุภทั ราแลนด์มกี าร
จ�ำหน่ายสินค้าสูต่ ลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนี้มชี อ่ งทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
งานประจ�ำปีของจังหวัด เช่น งานผลไม้และของดีเมืองระยอง ส่วนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
เขาหิน ซ้อ นอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำ ริ จัง หวัด ฉะเชิง เทรามีร้า นจ�ำ หน่ า ยสิน ค้า
ทางการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนเอง และร้านค้าภายนอก ดังค�ำกล่าว
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญว่า “มีวางจ�ำหน่ายพวกโกลเดนเพลส แล้วก็ตอนนี้กำ� ลังติดต่อกับ
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ภัทรพัฒน์และร้านเลมอน ฟาร์ม และงานโครงการพระราชด�ำริ ทีศ่ นู ย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์
กรุงเทพฯประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครัง้ ”
		1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ทัง้ 3 แห่งใช้การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางคูม่ อื ท่องเทีย่ ว แผ่นพับ เว็บไซต์ ของจังหวัดและการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ดังค�ำกล่าวของตัวแทนผูป้ ระกอบการ “ผมมีเว็บไซต์ตลอด นักท่องเทีย่ วมานี่ ลงให้เต็ม
เลย เป็ นสิบๆเลย เขาเอาไปลงให้” โดยจัดท�ำทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สวน
สุภทั ราแลนด์ใช้การส่งเสริมการตลาดผ่านบริษทั น� ำเทีย่ วเพิม่ เติมจากทีอ่ ่นื เนื่องจากมี
กลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเทีย่ วด้วย ได้แก่ ชาวจีน ชาวญีป่ นุ่ ชาว
ยุโรป เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ใช้กลยุทธ์ความหลากหลายของสินค้าท่องเทีย่ วควบคูก่ บั
การให้ความรูท้ งั ้ เรือ่ งประเภทของผลไม้ การเลือกซือ้ การปลูก การจัดทัวร์น�ำเทีย่ วน�ำชม
สวนผลไม้ ใช้กลยุทธ์ดา้ นการชิมไม่จำ� กัดเป็นกลยุทธ์หลัก เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้า
มาท่องเทีย่ ว และลิม้ ลองรสชาติของผลไม้ทม่ี คี ณ
ุ ภาพและศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ “ก็ทำ� เอกสาร มีเอกสารเผยแพร่ ท�ำประจ�ำทุกปี” มีจำ� หน่ายสินค้าราคาย่อมเยา
		1.5 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรท้องถิน่ เป็นเจ้าของและด�ำเนินงาน
บุคลากรปฏิบตั งิ านมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการเกษตร และการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
ในการเยีย่ มชม บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจเรือ่ งการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรหรือความรู้
เรื่องการท่องเทีย่ วมากนัก ปญั หาขาดแคลนแรงงาน และปญั หาเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีม่ ี
จ�ำกัดไม่สามารถดูแลได้อย่างทัวถึ
่ งและด�ำเนินการได้เพียงบางส่วน บางระยะเวลาเท่านัน้
		1.6 ด้านกระบวนการ พบว่า สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง และ
ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุร ี กระบวนการจองทีพ่ กั หรือเข้าชมสถานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
สามารถโทรศัพท์จองได้ บริการรวดเร็ว ส่วนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทราการเข้าเยีย่ มชม ต้องประสานงานและท�ำหนังสือ
ขอเยีย่ มเฉพาะการเยีย่ มชมเป็ นหมูค่ ณะ ถ้าส่วนบุคคล สามารถเยีย่ มชมได้ตามเวลา
ราชการ มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำตามจุดและน�ำเทีย่ ว สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
และอีเมล์ได้หอ้ งประชุมและทีพ่ กั ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ซึง่ อาจจะไม่ค่อยสะดวก
มากนัก
		1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั รางวัล
จะมีการด�ำเนินการทีด่ ี การตกแต่งดี แนวธรรมชาติและวิถชี าวบ้าน ดังค�ำกล่าวของ
ตัวแทนผูป้ ระกอบการ “เราตกแต่งแบบง่าย สไตล์ของผม แบบชาวบ้านๆ” มีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกพร้อม เดินทางสะดวก มีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับนักท่องเทีย่ ว การจัดแบ่ง
พืน้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน มีการปลูกพืน้ แบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนมีการจัดพืน้ ทีอ่ ย่างสวยงาม แบ่งเป็ นส่วนๆ ตามประเภทของกิจกรรม เช่น ส่วน
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ปศุสตั ว์ สวนสมุนไพร พิพธิ ภัณฑ์ โรงสีขา้ ว แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ เป็ นต้น มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานรองรับ ลานจอดรถทีก่ ว้างขวางและเพียงพอกับผูม้ าเยีย่ มชม สถานทีส่ ะอาด และ
ร่มรืน่ มีป้ายบอกเส้นทาง และข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ชัดเจน
2. ด้านการบริ หารตามกรอบแนวคิ ด 7-S McKinsey
		2.1 โครงสร้างองค์กร สวนสุภทั ราแลนด์ รูปแบบด�ำเนินการเป็ น
บริษทั จ�ำกัด โครงสร้างองค์กรไม่ซบั ซ้อน กึง่ ครอบครัว ใช้บคุ ลากรน้อย แต่มปี ระสิทธิภาพ
คล่องตัวในการด�ำเนินงานและแก้ปญั หา มีการแบ่งฝา่ ยการท�ำงานทีช่ ดั เจน มีผจู้ ดั การ
ทัวไปและหั
่
วหน้าฝ่ายเป็ นผูบ้ ริหารดูแลสวน เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการท่องเทีย่ วและ
การจัดการผลผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ มีศกั ยภาพในการก�ำหนดราคาส่วนไม้เค็ดโฮมสเตย์
มีรปู แบบด�ำเนินการเป็นเอกชนเช่นเดียวกัน โครงสร้างองค์กรไม่ซบั ซ้อน มีการรวมกลุม่
เกษตรกรทีป่ ลูกหรือผลิตสินค้าทางการเกษตรเข้าด้วยกัน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการท่องเทีย่ ว
และการจัดการผลผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ มีศกั ยภาพในการก�ำหนดราคาและดึงดูด
นักท่องเทีย่ วให้มาท่องเทีย่ วโดยตรง
ส่วนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงสร้างองค์กรเป็นแบบราชการ ด�ำเนินงานตามแผนและปฏิบตั ติ ามค�ำสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชา
โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ โดยมีองคมนตรีเป็ นประธาน และรองเลขาธิการ กปร. เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ และมีคณะอนุ กรรมการโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการจัดท�ำแนวทาง
ด้านการบริหารจัดการ และคณะอนุ กรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลและมี
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การพัฒนา
เขาหินซ้อนเป็ นเลขานุ การ และเป็ นประธานคณะท�ำงานด้านอ�ำนวยการ ด้านวิชาการ
และด้านขยายผล ซึง่ ในแต่ละคณะอนุ กรรมการประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จากกรมต่างๆ อีก 12 กรม เข้ามาด�ำเนินการร่วมกัน เพือ่ เป็ นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในจุดเดียว (One Stop Service) ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ “…มันเป็ นหน่วยงาน
บูรณาการ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท่านทรงเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานทีแ่ บบ
เข้ามารวมกันอยูใ่ นนี้ เวลาประชาชนเขาเข้ามาสอบถามอะไร เขาไม่ตอ้ งวิง่ มา อยากรู้
เรือ่ งประมง ก็ตอ้ งไปตรงโน้น อยากจะรูเ้ รือ่ งปศุสตั ว์ตอ้ งไปทีโ่ น่น อยากรูเ้ รือ่ งพัฒนาทีด่ นิ
ต้องไปทีน่ ่ี คือเป็ นศูนย์เบ็ดเสร็จ ทีเ่ ข้ามาแล้วเขาก็จะไปถามหรือไปดูตวั อย่างได้ในที่
เดียว”
		2.2 กลยุทธ์ ทัง้ 3 แห่งเน้นเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีใ่ ห้ความรู้
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ด้านการเกษตรควบคูก่ บั การท่องเทีย่ ว เป็นสวนเกษตรแบบอินทรียแ์ ละเกษตรผสมผสาน
เน้นคุณภาพสินค้า ปลอดสารพิษสามารถเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปีนอกจากนี้ยงั ก�ำหนดกลยุทธ์
ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ป๋ ยุ อินทรียป์ ๋ ยุ ชีวภาพ ระบบน�้ำหยด การใช้น้�ำหมุนเวียน
การขายสินค้าจากค�ำสังซื
่ อ้ หรือขายส่งเป็ นหลักและจ�ำหน่ายปลีกแก่ผสู้ นใจทัวไป
่ และ
ทัง้ 3 แห่งเน้นการให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม และความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วดังค�ำกล่าว
ของตัวแทนผูป้ ระกอบการ “โฮมสเตย์เป็ นจุดหนึ่ง เป็ นจุดดึงดูดแรกให้ผบู้ ริโภคเข้ามา
ดึงนักท่องเทีย่ วเข้ามา ให้นกั ท่องเทีย่ วมาซือ้ โดยตรง เขาจะได้รแู้ หล่ง ไม่ใช่ไปซือ้ ข้าง
ถนน” ยกเว้นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทเ่ี น้นการเป็น
แหล่งเรียนรูท้ างการเกษตรมากกว่าการขายสิคา้ หรือบริการ เน้นการสาธิต วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร การพัฒนาทีด่ นิ ปศุสตั ว์ ประมง และการพัฒนาด้านสังคมและงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จัดท�ำเป็ น “พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติท่มี ชี วี ติ ” ซึ่งเกษตรกรและ
ผูเ้ ยีย่ มชมสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร และด้านศิลปหัตถกรรม
พืน้ บ้าน เพือ่ พัฒนาชีวติ และความเป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ ดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ “…
ศูนย์ฯ ต้องตัง้ วิสยั ทัศน์เอง ตัง้ ยุทธศาสตร์เอง ตัง้ กลยุทธ์เอง แต่ละกลยุทธ์กจ็ ะมีแผน
งานในแต่ละกลยุทธ์อกี เสร็จแล้วกิจกรรมทีเ่ ขาท�ำแผนหรือขอมา เราก็ให้ดตู ามกลยุทธ์
ว่ามันอยูใ่ นกรอบของกลยุทธ์มยั ้ ไม่ใช่คณ
ุ จะคิดอะไรขึน้ มาคุณก็ทำ 
� ไม่อย่างนัน้ มันก็จะ
ไม่เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ทเ่ี ราก�ำหนด”
		2.3 บุคลากร มีระบบการรับสมัคร ประเมินผล ตามนโยบายของ
บริษทั จะคัดเลือกบุคลากรท้องถิน่ มาร่วมงาน และใช้แรงงานต่างด้าว เพือ่ ลดปญั หาการ
ขาดแคลนแรงงาน มีการฝึกอบรมเสมอ ด้านการบริการ ความรูด้ า้ นการเกษตรการท่องเทีย่ ว
มีความเป็ นอิสระในการท�ำงาน ไม่เข้มงวดมากนัก จูงใจโดยให้เห็นคุณค่าการท่องเทีย่ ว
และความเป็นเจ้าของ การติดต่อสือ่ สารไม่เป็นทางการส่วนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บุคลากรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือบุคลากรของหน่วยงานกรม
ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาตัง้ อยูใ่ นศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน การด�ำเนินงานและประเมินผล
ขึน้ อยูก่ บั หน่วยงานนัน้ ๆ เป็นผูพ้ จิ ารณา และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
เป็ นบุคลากรท้องถิน่ ซึง่ ทางศูนย์จะรับสมัคร แต่งตัง้ ประเมินผลเอง โดยส่วนใหญ่จะ
เป็ นอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชัวคราว
่
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนงานจาก
กปร.
		2.4 ทักษะ พนักงานมีทกั ษะด้านความรูแ้ ละการถ่ายทอดความรู้
การเกษตรดีมาก มีความคิดในการท�ำสถานทีใ่ ห้พเิ ศษจากแหล่งอื่นๆ เข้าใจแนวทาง
การท่องเทีย่ วทีเ่ น้นสร้างความพึงพอใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ดี ตามแบบวิถชี าวบ้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านมีทกั ษะด้านความรูแ้ ละการถ่ายทอดความรูก้ ารเกษตรดีมาก เข้าใจแนวทาง
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การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เน้นสร้างความพึงพอใจและความรูแ้ ก่ผมู้ าเยือนทัง้ บุคคลทัวไป
่
และเกษตรกร มีมนุ ษย์สมั พันธ์ดี การท�ำงานเป็ นทีมและประสานงานกับฝา่ ยต่างๆ ใน
ั
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน การแก้ปญหาเฉพาะหน้
า และให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร
		2.5 รูปแบบการบริหาร พบว่า สวนสุภทั ราแลนด์และไม้เค็ดโฮมสเตย์
มีรปู แบบการบริหารงานแบบครอบครัว ยืดหยุน่ ดังค�ำกล่าวของตัวแทนผูป้ ระกอบการ
“ง่ายๆ ครับ ไม่มรี ปู แบบอะไรมาก ว่างมัย้ รับมัย้ คนนี้เขาอาจจะติดธุระ ไม่วา่ งก็ไม่รบั
ง่ายๆ แบบชาวบ้าน ไม่มพี ธิ รี ตี องอะไรมาก” ผูบ้ ริหารมีความเป็ นผูน้ � ำสูง มีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกล การแบ่งภาระหน้าทีต่ ามสายผลิตภัณฑ์ ตามความถนัดของแต่ละเกษตรกร
ผูบ้ ริหารท�ำหน้าทีต่ อ้ นรับลูกค้าและเป็ นวิทยากรด้วย การสือ่ สารทัง้ แบบทางการและไม่
ทางการ เพือ่ สะดวกในการสือ่ สารและแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงที รับฟงั ความคิดเห็นของ
ผูร้ ว่ มงานทุกระดับ เน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูร้ ว่ มงาน และองค์กร ด�ำเนินธุรกิจในสายผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญ ใช้บคุ ลากร
น้อยในการบริหารและปฏิบตั งิ าน แต่ทรงไว้ซง่ึ ประสิทธิภาพ การท�ำงานเป็นทีม ผูร้ ว่ มงาน
มีอำ� นาจในการตัดสินใจระดับต้นได้
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริรปู แบบ
การบริหาร เป็นแบบการบริหารรัฐกิจ มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนย์การพัฒนา
เขาหินซ้อนท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ดูแล และประสานงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนแม่บท
ซึง่ แผนแม่บท มีระยะเวลาด�ำเนินการครัง้ ละ 4 ปี และจัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
ให้ค�ำปรึกษา แต่งตัง้ คณะปฏิบตั ิงานในพื้นที่ โดยมีคณะอนุ กรรมการเป็ นผู้จดั ท�ำ
โครงสร้างและอัตราก�ำลังบุคลากร จัดท�ำงบประมาณ และวางแผนและติดตามประเมิน
ผลด�ำเนินการ งบประมาณประจ�ำปี รูปแบบเป็ นทางการ ความคล่องตัวน้อย รับค�ำสัง่
จากผูบ้ งั คับบัญชาดังค�ำกล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ “…งบประมาณมันก็จะมาจากสอง
แหล่ง แหล่งหนึ่งก็คอื มาจากกรมแม่เขา อีกแหล่งก็คอื งบประมาณของศูนย์ ซึ่งขอ
งบพิเศษจาก กปร. และจะมาตรวจ โครงการ ไปดูวา่ ท�ำจริงหรือเปล่า ไม่ได้มแี ค่กระดาษ
อย่างเดียว…”
		2.6 ระบบบริหารองค์กร มีระบบค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม ระบบบัญชี
และน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บข้อมูลนักท่องเทีย่ ว  และประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทีย่ ว ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พบว่ามีระบบ
การด�ำเนินการและระบบตรวจสอบแบบราชการตามสายบังคับบัญชาด�ำเนินการตามงบ
ประมาณแผ่นดิน และงบประมาณของหน่ วยงานต่างๆ ในหน่ วยอ�ำนวยการ มีการฝึก
อบรม ระบบบริหารค่าตอบแทน
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		2.7 ค่านิ ยมหลัก ทัง้ 3 แห่งยังไม่ได้กำ� หนดค่านิยมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
แต่อาจคาดคะเนได้วา่ เน้นคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสม ความรูค้ วบคูก่ บั การท่องเทีย่ ว
การเกษตรแบบพอเพียง ยึดถือแนวทางพระราชด�ำริในการด�ำเนินการ และในชีวติ ประจ�ำวัน
และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริใช้หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้แก่ ศึกษาอย่างเป็ นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์สงู สุด การมีสว่ นร่วม การพึง่ ตนเองและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ
“เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติทม่ี ชี วี ติ ผลผลิตเกษตรยังยื
่ น ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ น�ำ
ชีวติ สูว่ ถิ ที พ่ี อเพียง”
3. ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ นโยบายและแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าทัง้ 3 จังหวัด ยังไม่ได้
ก�ำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีช่ ดั เจน ทังแผนพั
้
ฒนาจังหวัด
4 ปีและแผนพัฒนา 3 ปีของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีการปรับ
ยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัดใหม่ ทีเ่ น้นการท่องเทีย่ วมากขึน้ จากเดิมทีเ่ น้นภาคอุตสาหกรรม
ในส่วนของจังหวัดระยอง มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรและการท่องเทีย่ ว ซึง่ การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของจังหวัดระยอง มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องหลาย 10 ปีมาแล้ว แต่ไม่ได้กำ� หนดแผนทีช่ ดั เจน ส่วนใหญ่มโี ครงการที่
เกีย่ วเนื่องกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น งานวันผลไม้และของดีเมืองระยอง งานวัน
เกษตรปราจีนบุร ี เป็ นต้น และโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการฝึ กอบรม สิง่
อ�ำนวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐานการอบรมมัคคุเทศก์ การศึกษาดูงาน
		3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
พบว่า ปญั หาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประการ คือ เกษตรกร เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและนโยบาย และงบประมาณ
		3.1.1 เกษตรกรหรือชาวบ้าน ชุมชน ให้ความสนใจด้านการท่องเทีย่ ว
ไม่มากนัก และขาดความรูด้ า้ นการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว บางส่วนชาวบ้าน
หรือเกษตรกรเห็นว่าน่ าจะด�ำเนินงานได้ แต่ไม่สนใจอยากด�ำเนินงาน เนื่องจากต้องมี
การเตรียมการค่อนข้างมากและการบริการนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว แม้วา่ จะ
มีการฝึกอบรมด้านการท่องเทีย่ วและการแนะน�ำถึงผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ วโดย
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐแล้วก็ตาม นอกจากนี้นกั ท่องเทีย่ วขาดความรับผิดชอบ มีการท�ำลาย
ต้นไม้หรือดึงผลไม้ทย่ี งั ไม่สุกดี ท�ำให้ตน้ ไม้บางส่วนเสียหาย เกษตรกรบางส่วนจึงไม่
สนใจด�ำเนินการ
ปญั หาด้านแรงงาน และผูส้ บื ทอด เนื่องจากปจั จุบนั ปญั หาแรงงาน
ด้านการเกษตร มีน้อย แรงงานส่วนหนึ่งเขาสู่ภาคอุตสาหกรรม ท�ำงานในโรงงาน
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ต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

เนื่องจากเป็ นงานทีส่ บายกว่า มีสวัสดิการ และความมันคงดี
่ กว่า จึงท�ำให้แรงงานภาค
การเกษตรขาดแคลน และลูกหลานเจ้าของสวนผลไม้เองก็ไม่นิยมหรือสืบทอดกิจการ
ต่อ ดังค�ำกล่าวของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ “คนทีม่ ฐี านะส่งลูกไปเรียน แต่ลกู กลับมา ไม่ไปท�ำ
แบบพ่อหรอกนะ ไปท�ำงานเอกชนบ้าง คนสืบทอดก็จะหายไป”
		3.1.2 เจ้าหน้ าทีภ่ าครัฐ มีการโยกย้ายต�ำแหน่ งหน้ าที่ ตามการ
หมุนเวียนทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากต้นสังกัด เช่น ผูว้ ่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด
เป็นต้น ท�ำให้มกั มีการปรับเปลีย่ นนโยบายหรือจัดท�ำโครงการต่างๆ ใหม่ ท�ำให้โครงการ
ขาดความต่อเนื่อง จึงท�ำให้โครงการต่างๆ ชะลอหรือหยุดชะงักไป หรือเปลีย่ นนโยบาย
ตามรัฐบาลในขณะนัน้ และปญั หาเจ้าหน้าทีม่ จี ำ� นวนน้อยกว่าปริมาณงาน จึงท�ำให้ขาด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง ดังค�ำกล่าวของตัวแทนเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ “แต่ในสภาพความเป็นจริง
มันไม่ใช่ คนมาใหม่กม็ นี โยบายใหม่ เขาบอกว่าเมือ่ ก่อนได้ลา้ นหนึ่งก็ทำ 
� โอ้โห ดีใจจังเลย
อยากท�ำ ทีน้พี อผมขอให้ 10 ล้าน เบิก 10 ล้านไป พัฒนาก็เงียบ…เขามีแผนชัดเจนแล้ว
เดีย๋ วใครมาก็ตอ้ งท�ำต่อ ผูว้ า่ มาใหม่ รือ้ ใหม่ ท�ำใหม่ จบ”
		3.1.3 งบประมาณด�ำเนินงาน ดังค�ำกล่าวของตัวแทนเจ้าหน้ าที่
ภาครัฐ “ทัง้ หมดนี้ไม่มเี งินในวิสาหกิจชุมชนนี้ ท่องเทีย่ วนะ ไม่มเี งิน ถ้ามีตอ้ งไปขอทาง
ท่องเทีย่ วจังหวัดเพราะเขามีเงิน และของบประมาณต้องขอทางนี้…”
4. ข้อค้นพบใหม่ จากการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่า การประกอบธุรกิจและการด�ำเนินงาน
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรให้ประสบผลส�ำเร็จ สามารถท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี เกษตรกร
ต้องน�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประกอบในการด�ำเนินงาน เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแบบเกษตร
อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ใช้ป๋ ยุ ชีวภาพ จากการหมักเศษวัสดุเหลือใช้ กิง่ ไม้ ปุ๋ยหมักปุ๋ย
คอก ท�ำเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ยดึ ติดกับพืชผลทางการเกษตรอย่างเดียว เพราะอาจ
เกิดปญั หาจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ความแปรปรวนทางการตลาด และ
เป็ นการเพิม่ ความหลากหลายของผลผลิต และเพิม่ ความน่าสนใจในการมาเยือน
ส่ ว นด้า นการด้า นการตลาด เกษตรกรต้อ งมีก ารมีส่ ว นร่ ว มจากชุ ม ชน
(participation) โดยการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ หรือภาคีในระดับท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน การก�ำหนดราคาขาย ทังยั
้ งมีสว่ นช่วยให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่
ชุม ชนท้อ งถิ่น และหน่ วยงานภาครัฐ ในการสนับ สนุ นและส่ง เสริม ให้ค วามรู้ด้า น
การจัดการ การบริหาร การท่องเทีย่ ว และโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ในอนาคต และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้เดินทางสะดวก ปลอดภัย และได้รบั รางวัล
ด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างมาตรฐาน และความน่าเชือ่ ถือแก่นกั ท่องเทีย่ ว นอกจากนี้
เกษตรกรต้องมีเครือข่ายทางธุรกิจ (network) โดยมีการเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่
รอบๆ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม ทะเล น�้ำตก เป็ นต้น
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ทัง้ ในระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด รวมทัง้ การเชื่อมโยงในระดับภาค เพื่อเพิม่ ความ
น่าสนใจในการเดินทางแก่นกั ท่องเทีย่ วทุกช่วงอายุ และความสนใจเฉพาะด้าน และควร
มีการเชือ่ มโยงกันในกลุม่ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเอง ในกรณีทม่ี นี กั ท่องเทีย่ วจ�ำนวน
มาก สามารถกระจายการเดินทางสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียงได้
5. ผลการสนทนากลุ่ม
		
5.1 ต้นแบบการจัดการธุรกิ จการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวัน
ออกของประเทศไทย ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ต้นแบบที่
น�ำมาเสนอถูกต้อง มีความเหมาะสมส�ำหรับเกษตรกรสามารถด�ำเนินการจัดตัง้ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้ โดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมด�ำเนินการได้
ตามแบบที่น�ำเสนอไป
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ว่า ควรปรับรายละเอียดบางอย่างให้สนั ้ กะทัดรัด เพือ่ ให้เป็ นต้นแบบทีจ่ ำ� ง่าย เข้าใจง่าย
และควรเพิม่ ปจั จัยบางสิง่ เพิม่ เติม คือ ความปลอดภัย (safety) ซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับ
การท่องเทีย่ ว
		5.2 ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันว่า มีความเหมาะสมและถูกต้องตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษามา ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายในการจัดการท่องเทีย่ ว และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึง่ ทัง้ 3
องค์ประกอบจะท�ำให้แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสามารถด�ำเนินธุรกิจจนประสบผลส�ำเร็จ
ได้อย่างยังยื
่ น การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและคุม้ ค่า มีขนาดการผลิตที่
สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ โดยใช้วตั ถุดบิ ภายในท้องถิน่ และตอบ
สนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร สินค้าทีร่ ะลึก เป็นต้น
เพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้า และการใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ ว ด้วยวิธกี ารร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมรับผลประโยชน์และมีการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งความรูต้ า่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพือ่
น�ำมาใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างเป็นระบบ ควรมีการสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ หรือรวมกลุม่
และขยายเครือข่ายให้มคี วามเข้มแข็งอย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานจะประสบผลส�ำเร็จ
ได้ดว้ ยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต (cost) ใน
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ระบบน�้ำหยด เพือ่ ให้
สามารถสร้างผลก�ำไรและมีรายได้ (income) ทีอ่ ยูใ่ นระดับทีม่ นคง
ั ่ พึง่ พาตนเองได้ และ
น�ำไปสูก่ ารขยายกิจการและสามารถพัฒนาตลาดต่อไปได้ในอนาคต โดยการท�ำให้ลกู ค้า
พึงพอใจ รักษ์สงิ่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมรอบๆ แหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ไว้ โดยการเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอย่างยังยื
่ น (sustainability)
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาพบว่า การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรภาคตะวันออก มีลกั ษณะเป็ น
การเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน กับการเยีย่ มชม ชิมและซือ้ สินค้าทางการเกษตร ปจั จุบนั
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทัง้ 3 แห่ง สามารถท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี เนื่องจากมีการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้แก่ มีกจิ กรรมหลากหลายและมีผลไม้ตลอดทัง้ ปี ปญั หาหลักทีพ่ บ
คือ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โบราณสถาน
และศิลปวัฒนธรรม เกษตรกรขาดความรูด้ า้ นการตลาดและการจัดการ ขาดผูส้ บื ทอด
กิจการ ปญั หาต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตตกต�่ำ  ขาดงบประมาณ
สนับสนุ นจากภาครัฐ กิจกรรมภาครัฐส่วนใหญ่เป็ นการอบรม และให้ความรูเ้ กษตรกร
และโครงสร้างพืน้ ฐาน ขาดการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร มีเพียง
ศึกษาดูงานเท่านัน้
ผลการศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 3 แห่ง พบว่ามีการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
กรอบความคิด 7-S ของMcKinsey (Pascale and Athos, 1981) ไม้เค็ดโฮมสเตย์ จัดตัง้
และบริหารในรูปแบบครอบครัว ไม่มโี ครงสร้างทีแ่ น่นอน ใช้บุคลากรน้อย มีการวมกลุม่
เกษตรกรทีมผี ลผลิตคล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ ของเกษตรกรและชุมชน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wantana Chimbandon (2552) เรื่อง “การท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรในต�ำบลบางใบไม้ อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี” มีการด�ำเนินงานร่วมกันของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรในหมูบ่ า้ นและการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสวน หรือไร่ของเกษตรกรรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ
สวนสุภทั ราแลนด์ มีทำ� เลทีต่ งั ้ เหมาะสมใกล้อำ� เภอเมืองระยอง เดินทางสะดวก
บริหารงานในรูปบริษทั โครงสร้างแนวตัง้ ผูจ้ ดั การทัวไปเป็
่
นผูด้ แู ลและสังการ
่ มีการฝึก
อบรมด้านภาษาต่างประเทศและความรูด้ า้ นการเกษตรแก่พนักงาน ประเมินผลปฏิบตั ิ
การของพนักงาน และความพึงพอใจนักท่องเทีย่ วเสมอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Tinikan Prakraiwan (2549) เรือ่ ง การพัฒนาการจัดการสวนเกษตร สูก่ ารเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร : กรณีศกึ ษา สวนยอ “รอยัลทรอปปิคส์” ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมใน
การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และมีศกั ยภาพเพียงพอในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้
มาเยือนการจัดการในรูปบริษทั เช่นกัน เน้นการบริการทีด่ เี ลิศ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน เป็ นแบบราชการ ปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเป็นผูก้ ำ� หนดแผน และการประเมินผลงาน มีการรวมหลายหน่วยงาน
รัฐเข้าด้วยกัน เพือ่ เป็ นศูนย์บริการแบบ One Stop Service สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Veerapon Jindamenee (2550) เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศใน
โครงการหลวง : กรณีศกึ ษาโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่ามี
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โครงสร้างแบบราชการ ปฏิบตั งิ านตามแผน บุคลากรรับค�ำสังจากผู
่
บ้ งั คับบัญชา
นอกจากนี้ ผลการศึกษาด้านการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 3 แห่ง พบว่า
สอดคล้องกับทฤษฎีสว่ นประสมการตลาด 7P’s (Keller, 2009) สวนสุภทั ราแลนด์ มี
โปรแกรมน�ำเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ผลผลิตหลากหลาย ทัง้ ไม้ผล ผักสวนครัวแบบ Hydroponic
สวนกล้วยไม้ ไร่องุน่ ไร้เมล็ด ทีพ่ กั และห้องประชุมสัมมนา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Pariwat Somnuek (2552) เรือ่ ง การพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วทีม่ ชี มุ ชนเป็ นฐาน เกาะ
ภูกระแต ต�ำบลโนนกลาง อ�ำเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีมรี ายการน�ำเทีย่ ว
3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รายการน�ำเทีย่ วครึง่ วัน รายการน�ำเทีย่ วเต็มวัน และรายการ
น�ำเทีย่ วพักค้างคืน โดยแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการชมรมชัดเจน และ
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ ไม้เค็ดโฮมสเตย์ เน้ นความรู้ด้าน
การเกษตร โดยพันธุไ์ ม้ และมีจำ� หน่าย พร้อมสาธิตการขยายพันธุไ์ ม้ การเดินทางสะดวก
การตกแต่งเน้นธรรมชาติ
ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน เน้นเกษตรอินทรีย์ ทฤษฎีใหม่ จ�ำหน่ าย
สินค้าจากศูนย์เองและชุมชนฝากขาย เน้นการสาธิต วิจยั และพัฒนา และการให้ความรู้
ด้านการเกษตรแก่ผสู้ นใจและเกษตรกรพร้อมมัคคุเทศก์ มีตราสินค้าของศูนย์การศึกษา
พัฒนาเขาหินซ้อนเอง ทีพ่ กั และห้องประชุมสัมมนา พิพธิ ภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Veerapon Jindamenee (2550) เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ในโครงการหลวง: กรณีศกึ ษาโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า
ทรัพยากรท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่น ได้แก่ โรงเรือนแสดงพันธุไ์ ม้ แปลงผักและผลไม้ เส้นทาง
เดินป่า ศึกษาธรรมชาติบนดอยอ่างขาง มีบริการที่กางเต็น/โฮมสเตย์ มีศูนย์ขอ้ มูล
การท่องเที่ยว แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์โดยหน่ วยงานภาครัฐ และมีมคั คุเทศก์
น�ำเทีย่ วประจ�ำศูนย์ จ�ำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวง สาธิตการปลูกพืชและให้ความรู้
ด้านการเกษตร
ข้อเสนอแนะ
ต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. PMMOPPC ต้นแบบการบริ หารจัดการ
P = Planning คือ การวางแผนธุรกิจโดยก�ำหนดวัตถุประสงค์และเลือกวิธกี าร
ที่ดที ่สี ุดให้บรรลุเป้าหมายองค์กรโดยก�ำหนดว่าจะต้องท�ำอะไร เมื่อไร และใครเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิ การวางแผนทีป่ ระสบผลส�ำเร็จจะต้องมุง่ ลดผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงที่
อาจเกิดขึน้ ในองค์การทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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M = Material คือ วัตถุดบิ สินค้า (product) และลักษณะทางกายภาพ (physical
evidence) ใช้วตั ถุดบิ หรือผลผลิตท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็ นทุนทรัพย์มสี นิ ค้าของทีร่ ะลึก
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เน้นคุณภาพสินค้า ปลอดสารพิษ การตกแต่งสถานทีเ่ น้นธรรมชาติ
สะอาด เดินทางสะดวก ปลอดภัย มีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ มีทจ่ี อดรถเพียงพอ
M = Money คือ เงินทุนในการด�ำเนินงานในระยะต้นและเงินทุนหมุนเวียน
ได้แก่ การซือ้ วัตถุดบิ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา เป็ นต้น เพือ่ ใช้ในการพัฒนาและ
ขยายกิจการ โดยขึน้ อยู่กบั แผนธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กรต้องค�ำนึงถึงต้นทุน
การบริการ ทัง้ ต้นทุนคงที่ (สินค้า) ต้นทุนผันแปร (การฝึกอบรม)
O = Organization คือ กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร ระบบ (system) และรูปแบบ
การบริหาร (style) มีความเป็นผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลโครงสร้างองค์กรไม่ซบั ซ้อน เป็ น
แบบแนวนอน (horizon organization) ใช้บุคลากรน้อย แต่มปี ระสิทธิภาพ คล่องตัวใน
การด�ำเนินงานและแก้ปญั หา มีการแบ่งฝ่ายการท�ำงานทีช่ ดั เจนมีความเป็ นอิสระใน
การท�ำงาน ไม่เข้มงวดมากนัก จูงใจโดยให้เห็นคุณค่าการท่องเทีย่ วและความเป็นเจ้าของ
เน้นการท่องเทีย่ วควบคูก่ บั ความรูด้ า้ นการเกษตร เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ สามารถเทีย่ ว
ได้ตลอดทังปี
้ ใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการผลิต และบริหารงาน มีระบบประเมินผลความพึงพอใจ
นักท่องเทีย่ ว
P = People คือ บุคลากร ทักษะ (skill) การฝึกอบรมและกระบวนการ (process)
ควรคัดเลือกบุคลากรท้องถิน่ มาร่วมงานก่อน และใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อลดปญั หา
การขาดแคลนแรงงาน มีการฝึกอบรมเสมอ ด้านการบริการ ความรูด้ า้ นการเกษตรและ
การท่องเทีย่ ว พนักงานควรมีทกั ษะด้านความรูก้ ารเกษตร เข้าใจแนวทางการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร เน้นสร้างความพึงพอใจและความรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน มีมนุษย์สมั พันธ์ดี การท�ำงาน
เป็ นทีมกระบวนการท�ำงานมีแบบแผนชัดเจน สะดวก ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว ในการรับ
จองห้องพัก เข้าชมสถานที่
P = Price คือ ราคา การส่งเสริมการตลาด (promotion) ช่องทางการจ�ำหน่าย
(place) ใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการและเชิงรุกจัดท�ำป้ายบอกเส้นทาง และ
ป้ายแหล่งท่องเทีย่ ว แผนทีท่ อ่ งเทีย่ วทัง้ แผ่นพับ คูม่ อื และสือ่ ออนไลน์ให้กว้างขวางและ
เพียงพอ มีการจ�ำหน่ ายสินค้าทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วโดยตรงและจ�ำหน่ ายส่ง เพื่อลดราคา
สินค้าตกต�่ำและควรมีผลิตผลทางการเกษตรทีห่ ลากหลายและมีตลอดทัง้ ปี เพิม่ มูลค่า
สินค้าโดยการแปรรูปสินค้า เน้นคุณภาพสินค้า มีเครือ่ งหมายรับรองคุณภาพ
C = Control คือ การควบคุมและประเมินผล ควรพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถประเมินประสิทธิภาพการผลิตและการบริการว่ามี
ปริมาณเท่าใด ด้านวัตถุดบิ ทรัพยากรบุคคล เงินทุน แผนการตลาด การจัดจ�ำหน่าย
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ราคาสินค้า นอกจากนี้รวมถึงการประเมินด้านคุณภาพสินค้าและบริการและข้อเสนอแนะ
จากนักท่องเทีย่ ว เพือ่ น�ำมาปรับปรุง แก้ไขปญั หาต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
2. PNN ข้อค้นพบใหม่
P = Participation คือการมีส่วนร่วมพบว่าเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การริเริม่ โครงการ ด�ำเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปญั หาด้วยตนเองโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทัง้ การร่วมกับเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ และเป็ น
การกระจายรายได้สชู่ มุ ชน
N = Network คือ เครือข่ายพบว่าแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรมีกจิ กรรมต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ ปี และเชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม โดย
สร้างเครือข่ายในระดับตําบล อ�ำเภอ จังหวัดเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
N = New Theory Agriculture คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่ามีการแบ่งทีด่ นิ
ออกเป็นส่วนๆ ส�ำหรับเพาะปลูก และเก็บน�้ำไว้ใช้ตลอดทังปี
้ มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยชุมชนรวมกลุม่ กันในการด�ำเนินงาน จัดหาวัตถุดบิ การหาตลาด
หาแหล่งเงินทุน เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
3. CIS ประสิ ทธิ ภาพ
C = Cost คือ ลดต้นทุนการผลิต พบว่าในการด�ำเนินงานให้มตี น้ ทุนต�่ำลง ได้
โดย ใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ระบบน�้ำหยด น�้ำหมุนเวียน โดยคงไว้ซง่ึ คุณภาพ
สินค้าและผลิตบริการตามความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยว รวมถึงการลด
การผลิตมากเกินความจ�ำเป็น (over production) และการสูญเสียจากการขนส่ง การเก็บ
สินค้าไว้มากเกินไป ความสูญเสียทีเ่ กิดจากพนักงานขาดทักษะ การท�ำงานไม่เหมาะสม
เร่งรีบ ประมาทโดยอบรมพนักงานสม�่ำเสมอและน�ำตลาดมาไว้ทแ่ี หล่งท่องเทีย่ วโดยตรง
I = Income คือ รายได้มนคง
ั ่ รายได้ท่เี กิดจากผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย โดยมีตลาดรองรับทัง้ จ�ำหน่ ายปลีกและส่งตามปกติ แล้วยังมีรายได้จาก
การท่องเทีย่ ว ซึง่ สามารถจัดการท่องเทีย่ วเชิงการศึกษาได้ตลอดทัง้ ปี ท�ำให้มรี ายได้
เลี้ยงครอบครัวและธุรกิจให้ด�ำรงต่อไปได้ในระยะยาวท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวด้วย
S = Sustainability คือ อย่างยังยื
่ นพบว่าทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ ว
สวนเกษตร จะได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
โดยมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว มิให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมและ
สังคม โดยปรับปรุงสินค้าให้ดขี น้ึ เมือ่ จ�ำเป็นและรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ไว้ได้ และสามารถท�ำการตลาดต่อไปได้ในระยะยาวและผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ ว
ก็กระจายสูท่ กุ ภาคส่วนของสังคมท�ำให้ได้รบั ความร่วมมืออย่างยังยื
่ นต่อไป
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ข้อเสนอแนะครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เปรียบเทียบการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกับภูมภิ าค
อืน่ ๆ ของประเทศไทย
2. ควรศึกษาวิจยั ปจั จัยส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกับกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยังยื
่ น
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