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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)เพื่อศึกษาปั จจัยของความสาเร็ จของโครงการสวนสามพรานโมเดล2)
เพื่อศึ กษาสาเหตุการเข้าร่ วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร3)เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่ วม
โครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร เป็ นงานวิจัยเชิ งคุ ณภาพโดยการศึ กษาเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผล
การศึกษาพบว่า คุณนรุ ษ นวราช เล็งเห็นความลาบากของเกษตรกรไทย ทาให้เขาต้องการที่จะเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นเกษตร
อินทรี ยใ์ ห้แก่ เกษตรกร รวมถึงกลยุทธ์การทาเกษตรอินทรี ยแ์ ละวิธีการช่องทางในการจัดจาหน่ ายต่างๆควบคู่กบั กลยุทธ์
ทางการตลาดโดยอ้างอิงจากทฤษฎีหลักการตลาด 4P’s (Marketing Mix) เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจนั้นได้มาเข้าร่ วมใน
โครงการของสวนสามพรานที่มีชื่อว่า สวนสามพรานโมเดล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ผลการวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่าควร
ส่งเสริ มสนับสนุนการทาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้แก่เกษตรกรเพราะจะทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ วามเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน

ABSTRACT
This research aimed 1)to study the factors Sampran with the success of model 2)to study causes ,participation
Sampran model of farmers 3)to study changes after in the participation Sampran model of farmers. This qualitative research
collected data from documentary analysis, in-depth a interview. The result showed that Arut Nawarat saw the hardship of
Thai farmers, so he wanted to publish his knowledge about organic farming to farmer, the strategy of organic farming and
channels of distribution, how to look after the include marketing strategies by refer from 4p's Marketing Mix. In order to
attract the farmers who interested in participation Sampran model, to make the farmers get higher income. The result of
research showed promote organic farming to farmers because the farmer would have a better quality of life.
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บทนา
สามพรานโมเดลถือเป็ นตัวอย่างศูนย์รวมการทาเกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจร
อีกทั้งยังเป็ นแหล่งพักผ่อน
สถานที่ท่องเที่ยวภายใต้พ้นื ที่กว่า 170 ไร่ มีท้ งั สวนดอกไม้นานาชนิดและเปิ ดบริ การโรงแรม ที่พกั และร้านอาหาร อีกทั้ง
รวมถึงการทาเกษตรของเกษตรกร สามพรานโมเดลนี้มีการลดพ่อค้าคนกลางคือ มีวตั ถุประสงค์การทาเกษตรอินทรี ยจ์ าก
เกษตรกรถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยตรงในราถูก เกิดประโยชน์ท้ งั ในแง่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สาม
พรานโมเดล” ซึ่งถือว่าเป็ นการช่วยแก้ไขปั ญหาพ่อค้าคนกลางของเกษตรกรได้ เป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างมากทั้งลด
ต้นทุนจากสารเคมี และการขายเองโดยเกษตรกร ซึ่งกระบวนการที่ถ่ายทอดการทาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้กบั ลูกข่าย คือเกษตรกร
ชาวบ้านในละแวกนั้น มีวธิ ีกรอย่างไรในการเปลี่ยนความคิดจากการทาเกษตรแบบใช้สารเคมีหนั มาทาเกษตรอินทรี ยโ์ ดย
จากการศึกษามีเกษตรกรรายเดิมที่มีอยูแ่ ละเกษตรกรรายใหม่ทาให้ทางคณะผูจ้ ดั ทาอยากทราบถึงกระบวนการดูแลรักษาลูก
ข่ายเกษตรกร การส่งเสริ มการขาย การเสนอขายผ่านช่องทางต่างๆที่ส่งตรงถึงมือลูกค้าโดยตรง อีกทั้งที่กล่าวมาข้างต้นจะให้
มีการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย ์ โดยอยากทาการตลาดให้ผคู ้ นรู ้จกั และเป็ นที่สนใจตามวัตถุประสงค์ของ
โมเดล ถือเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ติดหนี้สินโดยมาจากการใช้สารเคมีในการทาเกษตร (กมลกานต์ โกศลกาญจน์, 2558
)
เนื่องจากปั จจุบนั การทาการเกษตรแบบอินทรี ยแ์ บบครบวงจรกาลังเป็ นที่นิยม ด้วยปั จจัยทางด้านต้นทุนที่ถูก
และได้เรื่ องของความปลอดภัยในการบริ โภค แต่ก็มีเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทาเกษตรแบบใช้สารเคมีเพราะคิดว่าการทาเกษตร
อินทรี ยน์ ้ นั ยาก ใช้เวลานานและที่สาคัญคือไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน อีกทั้งคนเมืองที่อยากบริ โภคผักผลไม้อินทรี ย ์ แต่
กลับเข้าถึงอยากและราคาจับต้องนั้นแพงเกินไป ทาให้ คุณอรุ ษ นวราช หาช่องทางในการให้เกษตรกรนั้นหันมาใช้เกษตร
แบบอินทรี ยม์ ากขึ้นและมีตลาดรองรับจึงทาให้เกิดเป็ น “สวนสามพรานโมเดล” โดยโมเดลนี้เป็ นการทาให้ผบู ้ ริ โภคและ
เกษตรกรมาเชื่อมต่อกันโดยไม่ผา่ นคนกลาง
และมีตลาดรองรับให้กบั เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าที่สมัครเข้าร่ วม
โครงการ โดยช่องทางการจัดจาหน่ายก็จะมีท้ งั การขายที่ตลาดนัดที่ทางโครงการจัดขึ้นและมีการนาไปขายและนาไปใช้
ประกอบอาหารให้แขกและพนักงานในโรงงานได้รับประทาน โดยโมเดลนี้ถือเป็ นการขยายให้เศรษฐกิจในด้านการเกษตร
มีอตั ราเพิ่มขึ้นและเติบโตได้สูงขึ้นหากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่ วมมือกันในการขับเคลื่อน (อรุ ษ นวราช, 2559 )
ปั จจุบนั ทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญกับการทาเกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจรและได้มีการปลูกพืชที่นามาใช้
ในวงจรของธุรกิจ เพื่อที่จะเผยแพร่ แนวคิดนี้ให้กบั เกษตรกรที่ยงั ใช้สารเคมี และยังเป็ นการช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ น การลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สุขภาพร่ างกายที่ดีข้ นึ ทั้งต่อเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วย
สร้างอาชีพให้กบั ตนเอง แต่ยงั ส่งผลต่อความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของภาครัฐและสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ นึ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นความสาคัญ ประโยชน์ในหลายๆด้านที่ควรนึกถึง โดยศึกษาจากงานวิจยั ที่มีแนวคิดการศึกษา
ทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่นาไปใช้ได้จริ ง แต่ยงั มีไม่มากที่ทาเกษตรอินทรี ยเ์ ชิงท่องเที่ยวเป็ นโมเดลเช่นนี้ ทาให้
เป็ นการเผยแพร่ องค์ความรู ้และ เป็ นการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้เกิดความสร้างสรรค์และเกิดการเรี ยนรู ้ที่
เป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ด้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม (กมลกานต์ โกศลกาญจน์, 2558)
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้นจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาปั จจัยความสาเร็ จของโมเดลสวนสามพรานเนื่องจาก
สถานที่น้ ีเป็ นการประยุกต์ใช้การทาเกษตรอินทรี ยแ์ บบครบวงจรให้ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรมที่พกั โดยมีวธิ ีการใช้ช่องทาง
ในการจัดจัดหน่ายผลผลิตที่เกิดจากการทาเกษตรอินทรี ยใ์ นหลายๆช่องทาง
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1.เพื่อศึกษาปั จจัยของความสาเร็ จของโครงการสวนสามพรานโมเดล
2.เพื่อศึกษาสาเหตุการเข้าร่ วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร
3.เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่ วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.ทราบถึงความสาเร็ จของเกษตรกรในโครงการสวนสามพรานโมเดลเพื่อการใช้ประโยชน์ดา้ นการวัดผลที่ได้
2.ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการของเกษตรกร

ขอบเขตของการวิจัย

ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั เป็ น4ด้านดังนี้
1. ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึง ความสาเร็ จของเกษตรกรในโครงการสวนสามพรานโมเดล ของ คุณอรุ ษ นว
ราช ในจังหวัดนครปฐม
2. ด้านประชากร การวิจยั ครั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือเจ้าของโครงการ คุณอรุ ษ นวราช ณ สวนสามพรานโมเดลและ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมในโครงการ
3. ด้านเวลา ดาเนินการวิจยั เป็ นระยะเวลา 4 เดือน เริ่ มต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2560
4. ด้านสถานที่ การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกศึกษาในพื้นที่ สวนสามพรานโมเดล กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง ความสาเร็ จของเกษตรกรในโควงการสวนสามพรานโมเดล คณะผูจ้ ดั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
2. สามพรานโมเดล
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551) ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จ (Critical Success Factors)
1. องค์ประกอบภายนอก :
1.1) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูต้ รวจสอบฯ จะต้องตรวจสอบในรายละเอียดต่าง ๆ ของการปฏิบตั ิงานของ
ทุก ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผูบ้ ริ หารไม่สามารถตรวจสอบลงลึกไป ณ จุดนั้นได้ และต้องรายงานข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้นให้ผบู ้ ริ หารทราบ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหลัก Good Governance จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร และกรรมการอานวยการ เพื่อให้งานตรวจสอบเป็ นไปโดยราบรื่ น
1.2) ความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะงานตรวจสอบภายในคือการตรวจสอบ และประเมินระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทาให้งานตรวจสอบต้องได้รับความร่ วมมือและการยอมรับจาก
หน่วยงานที่รับการตรวจ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี แสดงให้ผรู ้ ับการตรวจเห็นถึงความจริ งใจและความ
ตั้งใจที่จะร่ วมกันพัฒนาองค์กรมากกว่าการจับผิด รวมทั้งสร้างความเข้าใจว่าการตรวจสอบจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม
และทาให้องค์กรมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. องค์ประกอบภายใน :
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2.1) มีแผนการตรวจและมีแนวทางการตรวจที่ชดั เจน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ มีความรู ้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมีจิตสานึกในการให้บริ การ ผูต้ รวจสอบ
ฯ ต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจอยูเ่ สมอ โดยสอบถามจากผูม้ ีประสบการณ์ในสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูต้ รวจสอบภายในของหน่วยงานภายนอก
2.3) บุคลากรมีขวัญ กาลังใจดี และมีทศั นคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี : การส่งเสริ มให้นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา
4. องค์ประกอบด้านการเงิน :
4.1) การมีระบบควบคุมภายในที่ดี
4.2) การมีระบบบริ หารจัดการงบประมาณที่ดี
จิรพัฒน์ จันทะไพร (2556) ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็ จ (Critical Success Factor - CSF)คือ ปั จจัยที่สาคัญยิง่ ที่ตอ้ งทาให้
มีหรื อให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ องค์กรมีปัจจัยหลักแห่งความสาเร็ จเป็ นหลักหมายที่เป็ นรู ปธรรมใน
การยึดโยงการปฏิบตั ิงานทุกระดับ ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันทาให้เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารขององค์กรรู ้วา่ ต้องทาสิ่ งใดบ้าง
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสยั ทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแห่งความสาเร็ จ วิสยั ทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้
รับการตอบสนองอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จเป็ นการให้หลักการ แนวทาง หรื อ
วิธีการที่องค์กร จะสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์
2. ประวัตสิ ามพรานโมเดล
(http://sampranmodel.com/ พ.ศ.2553)
สามพรานโมเดล ในปี 2553 สวนสามพรานเริ่ มสนับสนุนให้เกษตรกรในนครปฐมและจังหวัดข้างเคียง หันมาทา
เกษตรอินทรี ยภ์ ายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสงั คมสุขใจ ด้วยทุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และสานักงานกองทุน- สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็ นผูก้ าหนดราคา ในขณะเดียวกัน เกษตรกรไม่สามารถควบคุม
ต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาสารเคมีได้ ทาให้มีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อมก็เสื่ อมโทรมลง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ติดอยูใ่ นวงจรแบบนี้มาทั้งชีวติ โครงการ สามพรานโมเดล จะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กบั เกษตรกร เป็ นการเชื่อม
ตรง ระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคผ่านห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรี ยบ์ นพื้นฐานของธุรกิจที่เป็ นธรรม ปัจจุบนั ช่องทางการตลาด
มี ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร โมเดิร์นเทรด สวนสามพราน โรงแรมในกรุ งเทพฯ ศูนย์ประชุม และเว็บไซต์ Sookjai
Organics ที่กาลังจะเกิดขึ้น
โครงการ สามพรานโมเดล ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทา เกษตรอินทรี ย ์ โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มของโครงการ ออกตรวจเยีย่ มแปลง พร้อมให้ คาแนะนาแก่เกษตรกรในระหว่างการปรับเปลี่ยนอย่าง
สม่าเสมอเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจการทาเกษตรอินทรี ยส์ ามารถเข้าร่ วมกลุ่มกับเครื อข่ายเกษตรกรของโครงการได้
นอกจากการเพาะปลูก แล้ว เกษตรกรยังมีส่วนร่ วมในการวางแผนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปร
รู ป และการตลาด ถือเป็ นรู ปแบบการดาเนินธุรกิจที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้
ปั จจุบนั โครงการมีเครื อข่ายเกษตรกรทั้งหมด 10 กลุ่ม อยูใ่ นจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่ วม Participatory Guarantee System (PGS) ของตัวเอง พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานอินทรี ยส์ ากล
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นอกจากนี้โครงการ สามพรานโมเดล ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ อาทิ งานวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอินทรี ยร์ ่ วมกับกรมการค้า
ภายใน การจัดทาระบบการรับรองแบบ มีส่วนร่ วม กับกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการ Farm to Functions ร่ วมกับสานักงาน
ส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการสนับสนุนการซื้อข้าวอินทรี ยจ์ ากเกษตรกรตรง สู่โรงแรมและศูนย์
ประชุม ซึ่งถือเป็ นความร่ วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐบนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
3.งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
หทัย ศรี สิงห์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนา ตามโครงการ
เกษตรอินทรี ย ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์1)ทราบระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการปลูกข้าว
อินทรี ยข์ องชาวนา 2)ทราบระดับแรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์ในการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนาและระดับเจตคติที่มีต่อการปลูกข้าว
อินทรี ยข์ องชาวนา 3)ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวาสารการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนา แรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์
ในการปลูกข้าวอินทรี ย ์ และเจตคติที่มีต่อการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนาในอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลวิจยั
พบว่า 1)ชาวนาส่วนใหญ่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการปลูกข้าวอินทรี ยใ์ นระดับปานกลาง 2) ชาวนาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการปลูกข้าวอินทรี ยอ์ ยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง 3)การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนา แรงจูงใจฝ่
สัมฤทธิ์ในการปลูกข้าวอินทรี ยแ์ ละเจตคติในการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องชาวนามีความสันพันธ์กบั การยอมรับการปลูกข้าว
อินทรี ย ์
นิสารัตน์ จุลวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรื อชม
สวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนภายในวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรื อชมสวนเลียบตลองมหาสวัสดิ์ 2) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรื อชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ผลการวิจยั
พบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งนี้มาจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน การมีผนู ้ าที่เข้มแข็ง เสี ยสละ ความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของร่ วมกันของคนในชุมชน และการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม เพื่อนาไปสูก้ ารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ของชุมชนต่อไป
ฤกษ์รัตน์ ปั กกันต์ธร,ประพล เปรมทองสุข (2551) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนี ยมของ
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กรณี ศึกษาวนอุทยานปราณบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาลักษณะ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของผูม้ าเยือนวนอุทยานปราณบุรี 2) เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายและมูลค่าที่เกิด
จากความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมของผูม้ าเยือนวนอุทยานปราณบุรี 3)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียม ผลวิจยั พบว่า ผูม้ าเยือนส่วนใหญ่เป็ นคนวัยทางาน ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่เดินทางจาก
กรุ งเทพมหานคร ในลักษณะเป็ นกลุ่มหรื อครอบครัว และส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงมาเที่ยวที่วนอุทยานปราณบุรีเพียงที่เดียว
แต่จะมาเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงอื่นอีกด้วย เช่น ชะอา หัวหิ น และเขาเต่า เป็ นต้น
จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจาท้องถิ่น กรณี ศึกษา อ.
บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวและสภาพปั ญหาของแหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรของ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 2)เพื่อจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแระจาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า แหล่งทาการเกษตรในอาเภอบ้านแหลมมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจ โดยมีศกั ยภาพในระดับดี
เพียงพอต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางจราจรหลักคือเส้นทางคลองโคน-ชะอา โดยใช้
เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เส้นทางท่องเที่ยวซึ่งได้จากการทา Action Research เริ่ ม
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จาก 1)การถ่ายรู ปแหล่งการทาประมงและชมพระอาทิตย์ข้ ึน ณ.บริ เวณปากอ่าวบางตะบูน 2) ชมแหล่งทาการเกษตรที่ศูนย์
สาธิตพืชไร่ และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3) การล่องเรื อถีบกระดานเลนในแหล่งทาประมงพื้นบ้านที่คลองบาง
ขุนไทร และ4) ชมแหล่งนาเกลือและเกลือสปา โดยชุมชนมีส่วนร่ วม คือ ยุวมัคคุเทศก์ การให้บริ การนาเที่ยว รถรับจ้าง เรื อ
นาเที่ยว และร้านขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน ปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไชอย่างเร่ งด่วน คือ ขาดบุคลากรในการประสานระหว่าง
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทางการพัฒนาจังควรที่จะได้จดั ทาระบบการบริ หารจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่อาเภอบ้านแหลมและบริ เวณใกล้เคียง
กันตภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ณ สวนผักชาน
เมือง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของพื้นที่ และชุมชนบริ เวณโดยรอบ
สวนผักชานเมือง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาสภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่ วมของชุมชน
บริ เวณโดยรอบ สวนผักชานเมือง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 3)เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ สวนผัก
ชานเมือง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1)สภาพการณ์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ สวนผักชานเมืองและ
สวนเกษตรใกล้เคียง 2) ปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวสวนผักชานเมืองบางออกเป็ น 2.1)
ชาวเหกษตรกรไม่ใช่เจ้าของที่ดินโดยตรง 2.2)เกษตรกรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวสวนผักชานเมืองยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจในระบบการท่องเที่ยว 2.3) ขาดงบประมาณสนับสนุน 2.4) ปั ญหาด้านบุคลากร 2.5) การประสานงาน
และความร่ วมมือระหว่างองค์กร 3) แนวทางการบริ หารจัดการสวนผักชานเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง 3.1) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกและการบริ การ 3.2) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.3 )ด้านการบริ หารจัดการสวนผักชานเมืองและแหล่ง
ท่องเที่ยวพื้นใกล้เคียง

วิธีการวิจัย
การดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้มีความมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยความสาเร็ จของเกษตรกรในสวนสามพราน
โมเดล คุณ อรุ ษ นวราช เจ้าของกิจการสามพรานโมเดลในพื้นที่สวนสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) คือวิจยั ที่นาเอาข้อมูลทางด้านคุณภาพมาวิเคราะห์
1. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาในครั้งนี้ที่ผวู ้ จิ ยั เลือกสัมภาษณ์ คือ คุณ อรุ ษ นวราช เจ้าของโครงการสวนสามพราน
โมเดล โดยผูว้ จิ ยั จะเจาะไปในพื้นที่ อาเภอ สามพราน จ.นครปฐม
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าของโครงการสวนสามพรานโมเดล คุณนรุ ษ นวราช และ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมในโครงการ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่
1) เครื่ องบันทึกเสี ยง ซึ่งในบางครั้งการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนั้น การจดบันทึกอาจะไม่เพียงพอทาให้ได้ขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วน การบันทึกเสี ยงจึงมีส่วนช่วยให้ทราบถึงเจตนาของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์วา่ มีความรู ้สึกอย่างไรโดยผ่านน้ าเสี ยง ณ.
ขณะนั้น
2) แนวคาถาม คือ การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลโดยคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและกว้างขึ้น ทา
ให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์ตอบคาถามได้อย่างอิสระ
3) ตัวผูท้ าวิจยั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการทาวิจยั วิจยั จะเกิดขึ้นได้น้ นั มาจากปั ญหาหรื อข้อสงสัยที่ผวู ้ จิ ยั อยาก
ศึกษาและผูว้ จิ ยั ต้องลงพื้นที่จริ งเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริ งโดยตรง ซึ่งการเตรี ยมตัวที่ดีมีส่วนช่วยให้งานวิจยั ออกมามี
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คุณภาพ ผูว้ จิ ยั ต้องศึกษาอย่างละเอียด การกาหนดวัตถุประสงค์ ผลที่จะได้รับจากการวิจยั หรื อแม้แต่การดาเนินงาน ผูว้ จิ ยั
ต้องเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจยั ของตน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ 2 วิธี คือ
1) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับเจ้าของโครงการสวนสามพรานโมเดลและเกษตรกรที่เข้า
ร่ วมโครงการ
2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) โดยผูส้ มั ภาษณ์ใช้วธิ ีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมโดย
ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาตอัดเสี ยงและถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ทุกครั้ง โดยจะนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการทาวิจยั
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั นามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ สังเกต การจดบันทึก เพื่อนามาสร้างข้อสรุ ป โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ นั ไปแยกประเภท
ตามแนวคิด เพื่อหาข้อสรุ ปที่สามารถตอบคาถามในการวิจยั ได้โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
ที่สุด
5. การตรวจสอบข้ อมูล
หลังจากได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อจะได้พิสูจน์วา่ ข้อมูลที่
ผูว้ จิ ยั ได้มานั้นถูกต้องโดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูล การบันทึกเสี ยง การถ่ายวิดีโอ การ
ถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแล้วนาข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ จนกระทัง่ ข้อมูลตรงกันไม่มีอะไรเพิม่ เติม จึงเป็ นอันได้
ข้อสรุ ป (ประคอง สาธรรม, 2555)

ผลการวิจัย

สามพรานโมเดล ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ อรุ ษ นวราช จบการศึกษาปริ ญญาตรี ดา้ นวิศวกรรมเคมีจาก Imperial College London
ประเทศอังกฤษ และได้กลับมาทางานในกรุ งเทพ ในปี 2549 ตัดสิ นใจลาออกเพื่อมาช่วยงานธุรกิจที่บา้ น และนี้คือจุดเริ่ มต้น
ของโครงการสวนสามพรานโมเดล โดยคุณอรุ ษ จุดประกายความคิดมาจากการมีส่วนเข้ามาดูแลกิจการที่บา้ นที่เป็ นกิจการ
โรงแรม เดิมเป็ นโรงแรมที่รับซื้อวัตถุดิบปลอดสารพิษจากพ่อค้าคนกลาง เปลี่ยนมาเป็ นรับจากเกษตรกรโดยตรง หรื อจะ
เรี ยกได้วา่ เปลี่ยนจากวิถีเคมีมาเป็ นวิถีอินทรี ย ์ ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรโดยรอบในการกระจายรายได้ให้เกษตรกร เน้นให้
ความสาคัญต่อตัวเกษตรกรและตัดพ่อค้าคนกลางออกไป เริ่ มจาก 1.ห่วงใยสุขภาพ 2.เป็ นจุดขายของธุรกิจ
จุดเริ่ มต้นของโครงการ ด้วยจานวนผลผลิตที่ปลูกในแปลงตัวเองไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องหาเพิ่มเติม หากจะซื้อจาก
ตัวแทนหรื อพ่อค้าคนกลางที่ไปรับผลผลิตจากเกษตรกรมาขายต่อ ราคาก็สูงมาก จึงเกิดแนวคิดลงไปสนับสนุนเกษตรกรใน
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ท้องถิ่นให้ทาเกษตรอินทรี ย ์ แล้วรับซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจากเกษตรกรในท้องถิน่ ด้วย แต่ปัญหาที่พบกลับกลายเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของโครงการ “สามพรานโมเดล” ในปั จจุบนั
ตลาดสุขใจถือเป็ นตัวสาคัญที่ชกั จูงเกษตรกรเข้ามาร่ วมโครงการ เป็ นตลาดที่ให้ตวั เกษตรกรมาขายผลผลิตของตนเอง
โดยมีการรับประกันราคาจากสามพรานโมเดล และทาให้เกษตรกรและผูซ้ ้ือได้มาพบกันว่าข้าวที่เรากิน คนปลูกคือใครถือ
เป็ นความสุขเล็กๆที่คุณอรุ ษให้ความสาคัญ
กลยุทธ์ ทางการตลาดอ้ างอิงจากทฤษฏีหลักการตลาด 4P’s (Marketing Mix)
1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในด้านตัวผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการนั้นมีความแตกต่างและมีหลายประเภท
ด้วยกัน เช่น ผลไม้ ผักสวนครัว เป็ นต้น
2. ด้านราคา (Price) ราคาของเกษตรกรนั้นมีราคาที่ปานกลางเข้าถึงง่าย เพื่อให้ดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจในสิ นค้าที่
ปลอดสารเคมี เพราะปั จจุบนั สิ นค้าที่ปลอดสารเคมีหรื อออแกนิคนั้นมีราคาที่แพงและทาให้ลูกค้าในกลุ่มนี้เข้าถึงยาก ดังนั้น
ราคาที่เข้าถึงง่ายจะทาให้ได้ฐานลูกค้ามากขึ้นและควรรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าตลอดควบคู่ไปกับราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) สามพรานโมเดลจะมีตลาดนัดสุขใจที่เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าหลัก
โดยจะไม่มีการช่วยซื้อ ช่วยอุดหนุนเอง แต่การจัดจาหน่ายจะเป็ นไปตามกลไกทางตลาดอย่างแท้จริ ง เป็ น ‘Free market
mechanism’ มีพ้นื ฐานอยูบ่ นการค้าที่เป็ นธรรม และเป็ นโมเดลธุรกิจที่ทางานได้จริ ง โดยคุณอรุ ษทาหน้าที่เป็ นคนกลางใน
การเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับโรงแรม มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อ
พัฒนาระบบที่ช่วยส่งสิ นค้าให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคได้ดีมากขึ้น และยังหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กบั เกษตรกร เป็ นการเชื่อม
ตรง ระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคผ่านห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรี ยบ์ นพื้นฐานของธุรกิจที่เป็ นธรรม ปั จจุบนั ช่องทางการตลาด
มี ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร โมเดิร์นเทรด สวนสามพราน โรงแรมในกรุ งเทพฯ ศูนย์ประชุม และเว็บไซต์ Sookjai
Organics ที่กาลังจะเกิดขึ้น
4. ด้านการส่งเสรมการตลาด (Promotion) มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook และการร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
อภิปราย
จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. เนื่องจากปัจจุบนั เกษตรกรนั้นประสบกับปั ญหาค่าใช้จ่ายในการในการทาเกษตร ค่ายาและวัชพืชต่างๆ ทาให้ในการ
ขายผลผลิตได้ทีก็หมดไปกับค่ายาฉี ดวัชพืชทั้งนั้น ยิง่ นานวันยิง่ เป็ นหนี้สิน เนื่องจากคนที่ได้ส่วนมากจะเป็ นพ่อค้าคนกลาง
มากกว่าเกษตรกรที่ขายผลผลิตทางการเกษตร ทางโครงการสวนสามพรานจึงหาแนวทางในการลดปั ญหาทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
1.1) แนวทางในการลดค่ายาต่างๆ โดยทางโครงการได้เปิ ดโอกาสให้เกษตรที่มีความสนใจในการทาเกษตร
อินทรี ยโ์ ดยไม่ใส่ยาฆ่าแมลงต่างๆ มาเข้าร่ วมโครงการและได้มีการให้ขอ้ มูลและสอนให้กบั เกษตรในการทาอย่างละเอียด
และมีการติดตามผลในภายหลังเป็ นระยะๆ
1.2) แนวทางในการลดปั ญหาของพ่อค้าคนกลาง โดยทางโครงการสวนสามพรานโมเดลรับผลผลิตจากเกษตรกร
ที่เข้าร่ วมโครงการในการนามาประกอบอาหารในห้องอาหารโรงแรมสามพราน ให้ผเู ้ ข้าพักในโรงแรมและพนักงานกว่า
400 คน รับประทานซึ่งผลผลิตนั้นต้องผ่านตามมาตรฐานทางที่โครงการกาหนดไว้
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2. ช่องทางในการจัดจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบจากเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการเ โดยเกษตรกรในโครงการที่มีการ
จัดจาหน่ายพืชผลได้ตามช่องทางที่โครงการจัด และรายได้ที่ได้มีจานวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง
และพืชผลที่ได้มีราคาสูงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

สรุ ปผลการวิจัย
1.จากการศึกษาปัจจัยความสาเร็ จของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการสวนสามพรานโมเดล พบว่าเกษตรที่ปิดกั้นความรู ้และสิ่ ง
ใหม่ๆเปิ ดใจและเข้าร่ วมโครงการโดยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากที่คิดว่าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นเรื่ องไกลตัวและได้
ผลผลิตน้อย ได้เปลี่ยนความคิดเนื่องจากการลองทาที่มีตน้ แบบประหยัดต้นทุน อีกทั้งยังไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพแบบ
เกษตรเชิงเคมี
2.จากการศึกษาพบว่า กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพต้องการผักปลอดสารพิษได้ขยายตัวเป็ นจานวนมากทาให้ตลาดสุขใจเริ่ มเป็ นที่
รู ้จกั มีคนติดต่อขอเข้ามาขายและยังส่งเสริ มเกษตรกรในโครงการให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายอีกด้วย เป็ นอีกปัจจัยที่รองรับ
ความมัน่ ใจให้กบั เกษตรกรที่คิดว่าจะขายผลผลิตไม่ได้ ทาให้เกษตรกรประสบความสาเร็ จได้จากโครงการตลาดสุขใจนี้
3.จากการศึกษาพบว่า สามพรานโมเดลถือเป็ น ศูนย์รวมการทาเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร ส่งตรงผักผลไม้ปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงในราคาถูก เกิดประโยชน์ท้ งั ในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สามพราน
โมเดล”
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