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บทคัดย่อ

  การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง ใช้กระบวนการแบบมส่ีวนร่วมเพือ่แสวงหาแนวทาง และกระบวนการด�าเนนิงานของกลุม่ผูป้ระกอบอาชพี

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งผลดังกล่าวจะท�าให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งรองรับ 

นกัท่องเทีย่วเชงิเกษตรได้อย่างยัง่ยนื ผลการวจิยัพบว่า ๑) ได้ระบบฐานข้อมลูการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพือ่การพฒันา

แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา จ�านวน ๘ ประเดน็คอื สถานทีต่ัง้ ผูป้ระกอบการ กจิกรรม

การท่องเทีย่ว ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการท่องเทีย่ว สนิค้าของฝากและของทีร่ะลกึ สถานทีท่่องเทีย่วใกล้เคยีง แผนที่

การเดินทาง และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ๒) การจัดท�ากลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว

เชงิเกษตร ได้กลยทุธ์การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ในแต่ละพืน้ทีค่รบทัง้ ๕ อ�าเภอ จ�านวน ๔ ด้านคอื ด้านการ 

พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้านการตลาด ๓) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าได้เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน ๑ เครือข่าย 

พร้อมทั้งกลยุทธ์ของเครือข่าย จ�านวน ๔ ด้านคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้าน

การตลาด ๔) การจัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลวของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามี ๑๐ ปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ นโยบายของภาครัฐ การ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ระยะทางในการเดินทางหน่วยงานภาครัฐใน

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่านิยมของนักท่องเที่ยว และค่า

ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ค�ำส�ำคัญ : การจัดการ, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความส�าคัญและความเป็นมา

 ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้หันมา 

ก�าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเป้าหมาย 

หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ งก็

สืบเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ 

ประการแรก คือ การท่องเที่ยวเป็น

สาขาเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว ประการที่ ๒ รายได้ของ 

รัฐในรูปภาษีจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประการที่ ๓ การ

ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่าง

ประเทศที่ส�าคัญ ประการที่ ๔ ความ

ยดืหยุน่รายได้จากการท่องเทีย่วมค่ีาค่อน

ข้างสงู และประการสดุท้ายการท่องเทีย่ว

เป็นอตุสาหกรรม ทีใ่ช้แรงงานมากจงึเป็น
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แหล่งรายได้และการจ้างงานทีส่�าคญัของ

คนในประเทศ (ชยัวฒุ ิชยัพนัธ์. ๒๕๔๒ : 

๑๙)

 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม ประชากรทุกภาคส่วนใหญ่ 

มีอาชีพการเกษตร ซึ่งประเทศไทยเคย

ตั้งความหวังไว้ว่าภาคการเกษตรจะเป็น

สาขาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีความ

ได ้ เปรียบและจะใช ้โอกาสดังกล ่าว

สร้างความกินดีอยู ่ดีให้กับเกษตรกร 

แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้าม 

อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

ท�าให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของชุมชนและการผลิตอาหาร มีรายได้ 

ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น 

รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

ส ่ ง เสริมการ เกษตรโดยการจั ดท� า 

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-

Tourism) เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้าง 

รายได้ให้เกษตรกร และน�าไปสู ่การ

พฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ด้านอาชพีการเกษตร

และการท ่องเที่ยวไปพร ้อม ๆ กัน 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยัง

ท�าให้เกิดขบวนการปรับตัวทางสังคม

ในระดับชุมชนกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยน 

ไปอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้ง

ชมุชนและนกัท่องเทีย่วมส่ีวนร่วมในการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลที่พยายามพัฒนาการ

ท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

ให้เกิดความยั่งยืน และให้ความส�าคัญ

แก่ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ดังนั้น 

ในสภาวะที่ชุมชนชนบทหลายแห่ง 

ทั่วประเทศก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤต

ในด้านของความยากจนและปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงน่าจะเป็นส่วน

หนึ่งในการแก้ปัญหาที่ควรได้รับการส่ง

เสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

 ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ 

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชน

เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร  

สวนสมนุไพร ฟาร์มปศสุตัว์และสตัว์เลีย้ง 

แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าต่าง ๆ สถานที่

ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มี

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ทางการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อชื่นชม

ความสวยงามความส�าเรจ็และเพลดิเพลนิ 

ในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะ 

ต่าง ๆ  ได้ความรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ  บน

พื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตส�านึก

ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่

นั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาค

หนึ่งของประเทศที่มีประชากรยากจน 

อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ก็เป็นภูมิภาคหนึ่ง

ทีม่กีารท่องเทีย่วคณุภาพสงู เนือ่งจากเป็น

พื้นที่ที่มีทรัพยากรที่มีความหลากหลาย 

โดยเน้นศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว 

ธรรมชาต ิการผจญภยั หรอืแหล่งท่องเทีย่ว 

เชงิเกษตร ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม 

จากจ�านวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ เดิน 

ทางเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในปี ๒๕๕๑ มีนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่มาเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประมาณ ๑๔.๑๕ ล้านคน มากเป็น 

อันดับ ๓ รองจากจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยทีม่าเยอืนภาคกลาง ๑๖.๒ ล้านคน 

และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทาง 

มาประเทศไทย ๑o.๖ ล ้านคน ใน

จ�านวนนี้มีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๖.๘ แสนคน 

เมื่อพิจารณาเป ็นรายจังหวัด พบว่า 

จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจังหวัด

หลักของภูมิภาค ได้แก่ นครราชสีมา 

ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และ

จังหวัดชายแดนซึ่งได้แก่ หนองคาย 

นครพนม มุกดาหาร และเลย นักท่อง 

เที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในจังหวัด 

นครราชสีมาเป็นอันดับหนึ่ง และรอง 

ลงมาคือจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ 

อบุลราชธานตีามล�าดบั โดยนกัท่องเทีย่ว 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากทวีป

ยุโรป และเอเชีย ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด

นครราชสีมา เป็นศูนย์กลางตลาดการ

ประชมุภมูภิาค เป็นประตสููภ่าคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
บุไทรโฮมสเตย์ อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
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 จังหวัดนครราชสีมา ได้ก�าหนด

วิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

คือ “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิต

สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหม 

และการท่องเที่ยว” ทั้งนี้ในส่วนของ

การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ได้

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 

ท่องเทีย่วจงัหวดันครราชสมีาโดยก�าหนด

เป้าประสงค์ของจังหวัดคือ เพื่อเสริม

สร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัด

สู ่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาได้ก�าหนดกลยุทธ์หลัก

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวคือ การส่ง

เสริมการตลาดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ

ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการส่ง

เสริมให้มีนักข่าวบริษัทน�าเที่ยวหรือผู้ที่ 

มีชื่อเสียงน�าไปขยายผลต่อเพื่อเป ็น 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Fam Trip) 

ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ ตามแนวทาง

ของหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ท�าให้การท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมายั่งยืนต่อไป

หลักการและแนวคิด

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา 

ทีช่ีแ้นวทางในการด�ารงอยูแ่ละการปฏบิตัิ

ของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้

ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ 

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก 

ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกัน 

ในตั ว ที่ ดี พ อสมคว รต ่ อ ก า ร มี ผ ล 

กระทบใด ๆ  อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง

ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย

ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน�าวชิาการต่าง ๆ  

มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการ 

ทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกันต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องภาครฐั นกัทฤษฎี

และนกัธรุกจิในทกุระดบัให้มคีวามส�านกึ

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และการให้

มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิต 

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 

และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และ

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 

สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลก 

ภายนอกได้อย่างด ี(สนุยั เศรษฐ์บญุสร้าง. 

๒๕๔๙ : ๑๐-๑๑)

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพยีงคอื การพฒันาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

ของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 

โดยค�านึงถึงความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว 

ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ

คุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตัดสินใจและการกระท�า (ส�านักคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. ๒๕๔๙ : ๑๑) ซึ่งได้น�ามา

ประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงได้  

ดังภาพประกอบ ๑ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนผัก
หวานป่า อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ภาพประกอบ ๑ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบฐานข้อมูล

การท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

กลยุทธ์การพัฒนา

การท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

๔ ด้าน คือ

๑. การพัฒนาบุคลากร

๒. การเงิน

๓. การผลิต

๔. การตลาด

 การสร้าง  

   เครือข่าย

  การท่องเที่ยว

  เชิงเกษตร

ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

และความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

การจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

อย่างยั่งยืน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขความรู้

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม

ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน

น�าสู่

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 จากภาพประกอบ ๑ การจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อธิบายได้ว่าการใช้กระบวนการแบบ 

มีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาแนวทางและ

กระบวนการด�า เนินงานของกลุ ่มผู ้

ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โดยน�าระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรที่ได ้รับไปใช้ เพื่อก�าหนด

กลยทุธ์การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

จ�านวน ๔ ด้านคอื ๑. การพฒันาบคุลากร 

๒. การเงิน ๓. การผลิต ๔. การตลาด

ในแต่ละพื้นที่และการสร้างเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุดท้ายคือการจัด

ท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 

รายละเอียดดังนี้

 ส่วนที่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ (๒๕๕๐ : ๓) ได้อธิบายถึง 

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในการบริหารกิจการ ไว้ว่า

 ๑. ความประมาณ คือการด�าเนิน

ธรุกจิโดยยดึหลกัความพอด ีพอประมาณ 

ไม่มากเกินไป และพอเพียง ไม่น้อย 

เกินไป ไม่เบียดเบียนธุรกิจของตนเอง

และของผู้อื่น โดยมีการกระจายความ

พอดีเป็น ๕ ข้อได้แก่ ด้านจิตใจ สังคม 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ให้ความ

ส� าคัญกับการมีผลก� าไรในระดับที่ 

เหมาะสมและน�าผลก�าไรที่เกิดขึ้นไปใช้

ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ การเจริญเติบโต

ขององค์กรเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

โตขึ้นอยู่กับความสามารถภายในองค์กร 

มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้น

ในกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการ

เบยีดเบยีนทัง้ต่อผูม้ส่ีวนได้ เสยีในกจิการ 

และผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียนอกกิจการ 

ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการให้บริการ มี

การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ 

ค่าจ้างและสวัสดิการที่เน้นความสมดุล

การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรผสมผสาน อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา
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และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

แก ่ผู ้ ถือหุ ้นและพนักงานทุกคนใช ้

ทรพัยากรทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์

สงูสดุ ทัง้ในด้านการผลติหรอืการบรโิภค 

หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ

 ๒. ความมีเหตุผล คือการด�าเนิน 

ธุรกิจด้วยสติปัญญา ใช้ความคิดอย่าง

รอบคอบด ้ วยข ้ อมู ลและ เหตุ ผลที่ 

เหมาะสม ระมัดระวัง ตระหนักต่อการ 

ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้มาก

นักและไม่สามารถมีปัจจัยภายในได้มาก

หรือเท่าที่ต้องการให้ความสนใจหรือ

ใส่ใจกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เช่น 

พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และประชากรใน

อนาคต เห็นคุณค่าหรือความส�าคัญของ

พนักงานในองค์กร มีความรอบคอบ

ในการตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล สามารถ

บริหารจัดการความสัมพันธ์ของมิติการ

ท�างานด้านต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การเจริญ

เตบิโตทีม่ัน่คง (Growth) ของกจิการผลติ

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถ 

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับ 

สนุนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมี

การวางแผนการลงทุน

 ๓. การมีภูมิคุ ้มกัน คือความ

สามารถหลกีเลีย่งความเสีย่งโดยไม่สร้าง

เหตุให้เกิดความเสี่ยง ในการบริหารและ

ด�าเนินธุรกิจ สามารถบรรเทาปัญหาหรือ

ผลร้ายที่อาจเกิดแก่ธุรกิจโดยสามารถ

เตรียมพร้อมต่อโอกาสและความเสี่ยง

ต่าง ๆ สามารถปรับตัวอยู่รอดได้เมื่อ 

มีผลภัยเกิดต่อธุรกิจ แม้พยายามหลีก 

เลี่ยงหรือป้องกันบรรเทาไว้แล้วก็ตาม มี

การจดัท�าแผนและแนวทางในการพฒันา 

พนักงานและครอบครัว โดยมีจุดมุ่งเน้น 

ในด ้านการสร ้างสุขภาวะที่ดีความ

ปลอดภัยในการด�ารงชีวิตและการสร้าง

รายได้เพิ่มขึ้นแก่พนักงานและครอบครัว 

มีการจัดท�าโครงสร้างด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและต่อเนื่องและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์

ประสบการณ์ทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่องมีการวางแผนการปรับตัวเพื่อ 

รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกา- 

ภิวัตน์ความผันผวนทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ 

ทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร 

รวมทัง้การให้ความร่วมมอืในการท�างาน

เพื่อสังคมกับหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคสังคมอื่น ๆ 

 ๔. มีความรู ้ คือความสามารถ 

คาดการณ์ สามารถตรวจสอบและ

ประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับ

ประโยชน์จากโอกาส และโทษจากความ

เสี่ยงต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ เน้นการ

พัฒนาศักยภาพภายในองค์กรโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการส่งเสริมความรู ้และทักษะ

ของพนักงานน�าความรู้และวิชาการ ที่

เป็นประโยชน์มาใช้ในการวางแผนและ

บริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความสมดุล ความยั่งยืน และการพร้อม

รับต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมี

การทบทวนความรู้และถ่ายทอดความรู้ 

ทั้งในระดับหน่วยงานและภายนอกอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระบบการกระจาย

และไหลเวียนของความรู้ในองค์กรส่ง

เสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

จัดระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ

พัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ ส่งเสริม

กระบวนการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาประยกุต์ใช้กบัพนกังานชมุชน 

องค์กรธุรกิจและสังคมเปิดโอกาสให้

หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาศึกษาและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงาน 

มีโครงการส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน

ในหน่วยงาน

 ๕. มีคุณธรรม คือการด�าเนิน

ธรุกจิด้วยคณุธรรมจรยิธรรมไม่เบยีดเบยีน 

ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง และไม่

เบียดเบียนธุรกิจของผู้อื่น มีการปฏิบัติ

ต่อผู้เกี่ยวข้อง ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมกระบวนการ

พัฒนาบุคลากรทั้ งด ้านคุณภาพและ

คุณธรรม มีสัมมาอาชีวะ มีความซื่อสัตย์ 

และมีความขยันหมั่นเพียรในการท�างาน

มีหลักการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ  

ส่งเสรมิคณุธรรมและศาสนาแก่พนกังาน 

มีวิสัยทัศน์ในการมองมนุษย์ในฐานะที่ 

เป็นมนษุย์มใิช่เครือ่งจกัรในระบบโรงงาน 

ที่ขาด ซึ่งคุณภาพชีวิต (อภิชัย  พันธเสน, 

สรวิชญ์ เปรมชื่น, และพิเชษฐ์ เกียรติ

ปัญญา. ๒๕๔๖ : ๒๕๙) ได้อธิบายว่า 

การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ

ธรุกจิหรอือตุสาหกรรมต้องประกอบด้วย

หลัก ๙ ประการต่อไปนี้

 ๑. ใช้เทคโนโลยตีามหลกัวชิาการ

แต่มีราคาถูก

 ๒. ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่าง

ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ๓. เน้นการจ้างงานเป็นหลัก โดย 
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

ไม่น�าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน 

ยกเว้นในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผลิตภัณฑ์

 ๔. มีขนาดการผลิตที่สอดคล้อง

กับความสามารถในการบริหารจัดการ

 ๕. ไม่โลภจนเกินไป และไม่เน้น

ก�าไรระยะสั้นเป็นหลัก

 ๖. ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบ

การไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภคและ

ไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงาน หรือลูกค้า 

ตลอดจนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้จ�าหน่าย

วัตถุดิบ

 ๗. เน้นการกระจายความเสีย่งจาก

การมีผลิตภัณฑ์หลากหลายและ/หรือมี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิต

ได้ง่าย

 ๘. เน้นการบริหารความเสี่ยงต�่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหนี้จนเกินขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการ

 ๙. เน ้นการตอบสนองตลาด

ภายในท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายใน

ประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล�าดบั 

เป็นหลัก

 สขุสรรค์  กนัทะบตุร (๒๕๕๓ : ๓) 

ได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติของ

องค์กรธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงได้ ๑๐ แนวทาง อนัเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติต่อธุรกิจใดที่ต้องการสร้าง

ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

 ๑. มองการณ์ไกลในการบริหาร

จัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย ไม่ 

มุ่งหวังก�าไรเพียงในระยะสั้น แต่คิดถึง

ผลกระทบในระยะยาว

 ๒. ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่าง

จริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

หลีกเลี่ยงการให้พนักงานออกแม้ในยาม

ทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ เพราะพนักงาน

คือสินทรัพย์ที่พัฒนาได้ขององค์กร

 ๓. จริงใจและหวังดีต่อผู ้มีส่วน

ได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึง

ประชากรและสังคมในอนาคต

 ๔. ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร ไม่ใช่เฉพาะใน

ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างเดียว

 ๕. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผล

 ๖. ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูง โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีแบบไทย ๆ หรือพื้นบ้าน

 ๗. ขยายธุ รกิ จแบบค ่อย เป ็น 

ค่อยไปเมื่อพร้อมทุกด้านเท่านั้น

 ๘. ลดคว าม เสี่ ย ง โ ด ยก า รมี

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลาดที่หลาก

หลาย และการลงทุนที่หลากหลาย

 ๙. แบ่งปัน รวมถึงการแบ่งปัน

องค์ความรูท้ีม่เีพือ่พฒันาตลาดอนัจะเป็น

ผลประโยชน์ที่ดีแก่ผู้บริโภคและสังคม

  ๑๐. ยดึถอืจรยิธรรม มคีวามอดทน

และขยันหมั่นเพียร

 จากที่กล่าวในข้างต้นมีองค์กร

ธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการน�าหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในการด�าเนนิธรุกจิคอื บรษิทั ปนูซเีมนต์

ไทย จ�ากดั (มหาชน) ทางบรษิทัได้เรยีนรู้

ว่าขนาดของธุรกิจ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก 

ไม่ใช่หัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ 

ประเด็นอยู่ที่การด�าเนินการที่สอดคล้อง

กับศักยภาพขององค ์กร ดังนั้นการ

ประเมินเพื่อหาความพอประมาณของ

ตนเองจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง ต้อง

ตรวจสอบทุนทรัพย์ ทุนวัตถุดิบ และทุน

บุคลากร พร้อมด�าเนินการในขอบเขตที่

สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เท่านั้นผลที่ได้คือหลังจากบริษัทปรับ

องค์กรให้มีขนาดเหมาะสม พอประมาณ 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลับ

สามารถท�าก�าไรได้สูงสุดกว่าในขณะที่

มีองค์กรขนาดใหญ่แต่ควบคุมได้ไม่เต็ม

ศักยภาพ จะเห็นว่าองค์กรธุรกิจจ�าเป็น

ต้องเติบโตและท�าก�าไร แต่ควรต้อง

ด�าเนินการบนพื้นฐานของเหตุผล มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างละเอียด

ถี่ถ้วนก่อน โดยไม่มุ่งหวังแต่ก�าไรสูงสุด 

หรือฉกฉวยโอกาสอย่างไม่ระมัดระวัง 

ขาดความรอบคอบ และไม่ใช่หลกัเหตผุล 

เพราะอาจเสี่ยงต ่อความล้มเหลวใน

อนาคต อีกทั้งผลก�าไรขององค์กรไม่ใช่

จุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุด แต่เป็นทาง

ผ่านไปสู่ความสุขที่มีร่วมกันของทุกฝ่าย 

ในสังคม (เครือซีเมนต์ไทย. ๒๕๕๒ : 

๙๔) 

 องค์กรธุรกิจถือได้ว่าเป็นส่วน 

ส�าคัญในการก ่อให ้ เกิดความยั่ งยืน

ทางเศรษฐกิจ ถ้าธุรกิจของไทย ไม่ว่า 

ขนาดใด ได ้มีการน� าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์และก�าหนดนโยบาย ก็จะส่งผล

ให้ธุรกิจต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถที่จะ

ยั่งยืนอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อม ทางธุรกิจที่นับวันมี

แต่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของการด�าเนิน

งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ เราอาศัยอยู ่มีการพัฒนา 

อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
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 ส่วนที่ ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการ

 การสร้างฐานรากที่แข็งแรงให้แก่ 

ชุมชนในการด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ธุรกิจชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการ 

ที่เข้มแข็งตั้งแต่กระบวนการคิด การ 

จัดการผลผลิต และการใช้ทรัพยากร 

ทุกขั้นตอนโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชน

เอง จะเหน็ว่า การสร้างความเข้มแขง็ของ

ธรุกจิชมุชนมคีวามส�าคญัต่อความอยูร่อด 

และการเจริญเติบโตของชุมชน ดังนั้น 

จึงต้องใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่จะน�าไปสู่

ความส�าเร็จได้ ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาใน

ที่นี้จะหมายถึงวิธีการที่ผู้น�าและสมาชิก

กลุ ่มร่วมกันในการด�าเนินงานพัฒนา

ธุรกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อให้

สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน

ดีขึ้น โดยมีการด�าเนินงานพัฒนา ๔ ด้าน 

๑) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนา

บุคลากร ๒) กลยุทธ์การพัฒนาด้าน 

การเงิน ๓) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการ

ผลติ ๔) กลยทุธ์การพฒันาด้านการตลาด 

ดงัมรีายละเอยีดดงันี ้(นนัทยิา  หตุานวุตัร 

และณรงค์  หตุาวตัร. ๒๕๔๙ : ๑๐๖-๑๑๗) 

ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๔ ด้าน คือ 

 ๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการ

พัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการในการ

ด�าเนินงานของผู ้น�าและสมาชิกกลุ ่ม 

ร่วมกนั โดยส่งเสรมิบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

อยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความช�านาญ ความ

สามารถประสบการณ์ และมีทัศนคติ

ในทางที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดความ

ส�าเร็จแก่องค์กร

 ๒. กลยทุธ์การพฒันาด้านการเงนิ 

หมายถึง วิธีการในการด�าเนินงานของ

ผู้น�าและสมาชิกกลุ่มร่วมกันควบคุมการ

เงินด้วยความโปร่งใส รวมทั้งการระดม

ทุนจากภายนอกและภายในชุมชน เพื่อ

ให้ธรุกจิชมุชนมคีวามเข้มแขง็ และบรรลุ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการ

ผลิต หมายถึง วิธีการในการด�าเนินงาน

ของผู้น�าและสมาชิกกลุ่มร่วมกันในการ

พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีความ 

แตกต่างของสนิค้า การผลติโดยใช้วตัถดุบิ 

ท้องถิ่น และการลดต้นทุนวัตถุดิบใน

ราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิก เพื่อให้การ

พัฒนาธุรกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และ

บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ๔. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการ

ตลาด หมายถึง วิธีการในการด�าเนินงาน 

ของผู้น�าและสมาชิกกลุ่มร่วมกันในการ

สร้างจุดขายจากความแตกต่างของสินค้า 

การสร้างช่องทางการตลาด โดยอาศัย

เครือข่ายของกลุ ่ม และการใช้ข้อมูล

ทางการตลาดที่เป็นปัจจัยในการเจรจา

ต่อรองทางธรุกจิให้เป็นตลาดทีม่คีณุภาพ 

เพื่อให้ธุรกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและ

บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ส่วนที่ ๓ แนวคิดเกี่ยวกับการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๔๓ : 

๕-๖) ได ้ให ้นิยามโดยใช ้หลักองค ์

ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือการท่องเที่ยวที่มี

กิจกรรมหลักด้านการเกษตรที่สามารถ

ดึงดูดและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 

โดยมกีารบรกิารจดัไว้ให้รองรบั เพือ่ตอบ

สนองตามมาตรฐานความต้องการของ

นักท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้และความ

เพลิดเพลิน

 โฮลินฮอยซ์ (Holinhoij. 1996 : 

42-43) ให้ความเห็นว่า การท่องเที่ยว

เชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ

ใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพ

แวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ของประชาชนในชนบท เป็นจุดดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัส และมี

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต กับผู้คนใน

ชนบทในฐานะแขกหรอืผูม้าเยอืนในช่วง

นัน้ ๆ  และการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ไม่ใช่

การท่องเทีย่วทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว

ทางทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา

การประกอบธุรกิจ และการเยี่ยมญาติ

 จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมายถึงการเดิน 

ทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

สวนเกษตร สวนสมนุไพร ฟาร์มปศสุตัว์ 

และเลี้ยงสัตว์ โดยมีการด�าเนินกิจการ

ให้บริการด้านความรู้ ประสบการณ์ใน

การร่วมกิจกรรมการเกษตร ประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการให้บริการ

สถานที่พักแก่นักท่องเที่ยว บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ มีจิตส�านึกต่อการรักษา

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๔๒ : 

๓-๑๓) ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรที่ส�าคัญไว้ ๓ ส่วน คือ

 ๑. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรคือทรัพยากรที่ใช้ผลิตผลิตผล

ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

เองตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น�้า 

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือการจัดการโดย

มนุษย์ เช่น เครื่องมือทางการเกษตร 

ต่าง ๆ เทคโนโลยีการเกษตร ก่อให้เกิด

ผลผลติทางการเกษตรเพือ่อปุโภคบรโิภค 

ซึ่งในที่นี้อาจเรียกทรัพยากรการท่อง

เทีย่วเกษตรนีโ้ดยให้ความหมายคอืแหล่ง

เกษตรกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ

แหล่งท่องเที่ยว โดยครอบคลุมบทบาท

ของพื้นที่ กระบวนการ และกิจกรรม

การเกษตร ซึ่งสามารถคัดเลือกน�ามาใช้

เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้

 ๒. ตลาดการท่องเที่ยว เนื่องจาก

ตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตลาด

การท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche market) จึง

ท�าให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะ

ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม โดยต้องเป็นกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทาง

การเกษตร ต้องการที่จะเรียนรู้ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น นักการตลาดจึง

จดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีต่รงกบัความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และท�าการตลาด

เจาะจงเฉพาะนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจ

ด้านนี้

 ๓. บรกิารการท่องเทีย่ว ในด้านนี้ 

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เช่น ที่พัก (ซึ่งอาจเป็นที่พักค้างคืนกับ

ชาวบ้าน หรือที่พักตามเรือกสวนนาไร่)  

ร้านอาหาร การบริการน�าเที่ยวให้ความรู้ 

ต่าง ๆ 

 ส� าหรับรูปแบบของกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร�าไพพรรณ  

แก้วสรุยิะ (๒๕๔๗ : ๑-๒) กล่าวถงึรปูแบบ 

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่ากิจกรรม

หนึ่งในเก้าของอะเมซิ่งไทยแลนด์ ก็คือ 

การท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมชมกิจกรรม

การเกษตรกรรมไทย ซึ่งได้แบ่งรูปแบบ

การท่องเทีย่วตามความสนใจของนกัท่อง

เที่ยวได้ ๗ กิจกรรม คือ

 ๑. การท�านา (Rice Cultivation) 

การท�านา การท�านาปรัง การท�านาหว่าน

นาตม การท�านาขัน้บนัได พพิธิภณัฑ์ข้าว 

ความรู้เรื่องข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ  ประเพณี

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและวัฒนธรรมการ

กินข้าวไทย เป็นต้น

 ๒. การท�าสวนไม้ตดัดอก (Cutting 

Flowers) การท�าสวนไม้ดอกนานาชนิด 

เพื่อตัดดอกขาย เช ่น สวนกุหลาบ 

ฟาร์มกล้วยไม้ สวนเบญจมาศ สวนไม้

ดอกไม้ประดับนานาชาติ ไม้กระถาง 

ทุกประเภท รวมถึงไร่ทานตะวัน ซึ่งเป็น

พืชเศรษฐกิจด้วย

 ๓. การท�าสวนผลไม้ (Horticul-

ture) การท�าสวนผลไม้ทกุประเภท รวมถงึ 

การท�าสวนเกษตร การท�าเกษตรแผนใหม่ 

การท�าสวนผสม รวมถึงการท�าสวนยาง 

พารา สวนไผ่ สวนปาล์มน�้ามันเป็นต้น

 ๔. การท� าสวนครัว สวนผัก  

ไร่ถั่ว ไร่ข้าวโพดข้าวฟ่าง ไร่พริกไทย 

ไร่สับปะรด บางครั้งรวมถึงพืชไร่ เช่น 

อ้อย มันส�าปะหลัง

 ๕. การท�าสวนสมุนไพร (Herbs) 

การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิดเพื่อใช้

เปน็อาหารเสรมิ พชืผักสวนครวัข้างบ้าน 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เป็นอาหารเสริม 

เป็นเครือ่งส�าอาง และเพือ่ใช้ในการแพทย์

แผนไทย

 ๖. การท�าฟาร์มปศุสัตว์ (Animal 

Farming) การเลี้ยงสัตว์และการขยาย

พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด เช่น การ

เลี้ยงไหม การท�าฟาร์มผึ้ง การท�าฟาร์ม

ววั การท�าฟาร์มปลา ทัง้ปลาสวยงาม ปลา

น�้าจืด ปลาน�้ากร่อย การท�าฟาร์มมุก การ

เลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม  

หอยตะโกรม ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มจิ้งหรีด 

บางแห่งเพาะขายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก 

เช่น ฟาร์มกวาง ฟาร์มไก่ฟ้า ฟาร์มนกยูง 

ฟาร์มนกกระจอกเทศ

 ๗. งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

(Agro-Festival) การจัดงานเพื่อส่งเสริม

การขายผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถึงฤดู

ที่พืชผลเหล่านั้นออกชุก เช่น มหกรรม 

ไม้ดอกไม้ประดับ งานเทศกาลลิ้นจี่ งาน

เทศกาลล�าไย งานเทศกาลกินปลา

กรณีศึกษาการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจงัหวดันครราชสมีาอย่างยัง่ยนื

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อจัดท�าระบบฐานข้อมูลการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา โดยบูรณาการกับ

กลไกการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ๒) เพื่อจัดท�า

กลยุทธ ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในระดับอ�าเภอตามแนวทางของ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีใน

พื้นที่ ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 

ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอันน�าไปสู ่การจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน และ ๔) 

เพื่อจัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จและความ

ล้มเหลวของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
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จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวทางของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ�านวน ๕ 

อ�าเภอ คือ ปากช่อง เมืองนครราชสีมา 

วังน�้าเขียว โชคชัย และขามสะแกแสง 

ด้วยการใช้การส�ารวจภาคสนาม สมัภาษณ์ 

เชิงลึก และการจัดเวทีประชุมเป ็น

เครื่องมือส�าหรับการวิจัย โดยขั้นตอน

แรกเป ็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

จัดท�าระบบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรในพื้นที่ ๕ อ�าเภอดังกล่าว 

จากนั้นจึงน�าระบบข้อมูลการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรที่ได้รับไปใช้ เพื่อก�าหนด

กลยุทธ์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในลักษณะของแต่ละอ�าเภอ และ

เครือข่าย ๕ อ�าเภอ สุดท้ายคือการจัดท�า 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา ตามแนวทางของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยสามารถ

สรุปผลของการวิจัย ได้ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ ผลการศึกษาการจัด

ท�าระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเพื่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา โดยบูรณาการกับกลไกการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

 การจัดท�าระบบฐานข้อมูลการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจ�านวน ๕ แห่ง 

ประกอบด้วย ๑) ไร่องุ ่น ครูเสน่ห์ 

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๒) สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๓) บุไทรโฮมสเตย์ อ�าเภอวังน�้าเขียว 

จงัหวดันครราชสมีา ๔) สวนผกัหวานป่า 

อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

และ ๕) สวนเกษตรผสมผสาน อ�าเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยระบบฐานข ้อมูลการท ่องเที่ ยว 

เชิงเกษตร ประกอบด้วยฐานข้อมูลการ

ท่องเทีย่ว จ�านวน ๘ ประเดน็ คอื สถานทีต่ัง้  

ผู้ประกอบการ กิจกรรมการท่องเที่ยว 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว 

สินค้าของฝากและของที่ระลึก สถานที่

ท่องเที่ยวใกล้เคียง แผนที่การเดินทาง 

และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค 

 ส่วนที่ ๒ ผลการศึกษาการจัด

ท�ากลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในระดับอ�าเภอตามแนวทางของ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีใน

พื้นที่ 

 ผู ้วิจัยสามารถสรุปกลยุทธ์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละ

แห่งได้ดังต่อไปนี้

 ๑. ไร่องุ่นครูเสน่ห์ อ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา

  ไร่องุ ่นครูเสน่ห์อยู ่ที่หมู ่ ๗ 

ต�าบลกลางดง อ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา โดยผู ้ประกอบการชื่อ  

นายชาญ กิจเพิ่มพูน อายุ ๗o ปี และ 

นางมาลัย  กิจเพิ่มพูน อายุ ๖๘ ปี ซึ่งไร่

ครเูสน่ห์ได้มกีารจดัท�ากลยทุธ์การพฒันา

ต่าง ๆ ดังนี้

 ๑.๑  ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ

ควรยึดหลักความพอประมาณในการ

พฒันาบคุลากรด้วยการใช้แรงงานภายใน

ครอบครัวเป็นหลัก การสร้างความมี

เหตุผลในไร่องุ่นครูเสน่ห์โดยเจ้าของไร่

และสมาชกิภายในครอบครวัช่วยกนัเรยีน

รูว้ธิปีลกูองุน่ น้อยหน่า แก้วมงักร โดยใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี เวลาเกิดผลผลิต

ออกมาจะได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง 

ควรมีภูมิคุ ้มกันในการพัฒนาบุคลากร 

โดยให้เจ้าของไร่และสมาชิกไร่องุ่นได้

รับการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา

อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ให้สมาชิก

ทุกคนช่วยกันดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่

องุ่นให้สวยงาม สะอาดร่มรื่นอยู่เสมอ 

ควรเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกทุกคน 

โดยให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น 

มาแนะน�าให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติแก่เจ้าของและสมาชิกไร่องุ่น 

และควรรักษาคุณธรรมด้านการพัฒนา

บุคลากรไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง

จติส�านกึทีด่ใีนการปลกูผลไม้ ผลไม้ต้อง

มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ราคายุติธรรม 

และสมาชิกทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์

ต่อลูกค้า

 ๑.๒ ด้านการเงิน คือการรักษา

ความพอประมาณด้านการเงินด้วยการ

ก�าหนดการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และ

ไม ่ก ่อหนี้สิน ควรมี เหตุผลในด ้าน 

การเงินด้วยการจัดท�าระบบบัญชีอย่าง

เป็นรูปธรรม ควรมีภูมิคุ ้มกันในด้าน 

การเงินด้วยการเดินบัญชีที่ธนาคารอย่าง

สม�่าเสมอแทนที่จะถือเงินสดไว้ในมือ 

ควรมีองค์ความรู้ด้านการเงิน โดยเฉพาะ

ด้านการน�าเงินที่เหลืออยู ่ไปใช้ในการ

ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง และ

ควรรกัษาคณุธรรมด้านการเงนิไว้เหมอืน

เดิม ด้วยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

และคุ้มค่า

 ๑.๓ ด้านการผลติ คอืควรยดึหลกั 
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

ความพอประมาณในการผลิตด้วยการ

ผลิตสินค้าหลักจ�านวน ๓ ชนิด คือ องุ่น 

น้อยหน่า และแก้วมังกร การสร้างความ

มเีหตผุลในการผลติสนิค้าหลกัให้มคีวาม

เหมาะสมกับปริมาณการบริโภค โดยมี

การวางแผนการผลิตที่ส่งจ�าหน่ายในไร่

องุ่นและห้างสรรพสินค้าในจังหวัด ควร

ใช้ความมีภูมิคุ ้มกันในการผลิตสินค้า 

ด้วยการผลิตสินค้าให้ครอบคลุมทั้งปี 

ควรเพิม่เตมิองค์ความรูใ้นการผลติสนิค้า

โดยเฉพาะการผลิตสินค้านอกฤดูกาล 

และควรรักษาความมีคุณธรรมในการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นเดิม

 ๑.๔ ด ้านการตลาด คือ การ

รักษาความพอประมาณด้านการตลาดไว้ 

เช่นเดิมด้วยการรักษาตลาดที่มีอยู ่เดิม 

ไว้ให้มั่นคง รักษาความมีเหตุผลในด้าน

การตลาดด้วยการผลิตสินค้าให้เพียงพอ 

กับความต้องการของผู้บริโภค และไม่

ควรขยายตลาดมากเกินไปหากก�าลังการ

ผลติไม่เพยีงพอ ควรเพิม่ความมภีมูคิุม้กนั

ด้านการตลาดด้วยการติดต่อตลาดรับ

ซื้อซึ่งอาจจะเป็นตลาดเดิมก่อนล่วงหน้า 

เพื่อที่จะท�าให้สินค้าที่ผลิตได้สามารถ

ออกสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม ควรเพิ่ม

องค์ความรู้ด้านการตลาดด้วยการศึกษา

ข้อมลูด้านการก�าหนดเป้าหมายของตลาด 

การก�าหนดราคาขาย และการพัฒนาองค์ 

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม และ 

การรักษาความมีคุณธรรมด้านการตลาด

ด้วยการจ�าหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน

และราคาเท่าเทียมกันเหมือนเดิมไม่ว่า 

จะขายให้กบัพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่งหรอื

นักท่องเที่ยว 

 ๒. สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ 

อ� า เภอ เมืองนครราชสีมา จั งหวัด

นครราชสีมา 

  สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ 

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองรังกา หมู่ที่ ๑๒ ต�าบล 

โคกกรวด อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 

จั งหวั ดนครราชสีมา  สวน เขาดิน 

เฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่

ในการปกครองขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลโคกกรวด โดยมีนางสาวรุ่งเรือง 

กาญจนวัฒนา นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโคกกรวด เป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่

สวนเขาดนิเฉลมิพระเกยีรตไิด้มกีารจดัท�า

กลยุทธ์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๒.๑ ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ 

ควรมีความพอประมาณในการพัฒนา

บุคลากร โดยการน�าของผู ้ใหญ่บ้าน 

และสมาชกิทกุคนในหมูบ้่านหนองรงักา

ให้ใช้สติปัญญา ความคิด และแรงงาน

จากผู้น�าและสมาชิกทุกคนแทนการจ้าง

งานจากภายนอก โดยการสร้างความ

มีเหตุผลในการวางแผนพัฒนาร่วมกัน

อย่างเป็นระบบว่าในอนาคตจะพัฒนา

สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติเป็นรูปแบบ

โฮมสเตย์ และเชิญหน่วยงานราชการ

และสมาชิกทุกคนร่วมมือพัฒนาและ

ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่

นกัท่องเทีย่ว ควรสร้างภมูคิุม้กนัด้วยการ

ให้ผู้น�าและสมาชิกทุกคนมีความพร้อม

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะท�าให้สวนเขา

ดินเฉลิมพระเกียรติมีความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติเป็นสวนเกษตรไม้ดอก 

ไม้ประดับ ควรเพิ่มองค์ความรู้โดยให้

ผู้น�าและสมาชิกทุกคนเข้ารับการอบรม

ความรู้ และการศึกษาดูงานจากแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอื่น ๆ ที่ประสบ 

ผลส�าเร็จ และควรยึดหลักคุณธรรม

ในการพัฒนาบุคลากรอย่างมั่นคงและ 

ต่อเนือ่ง โดยการสร้างผูน้�าและสมาชกิให้

มจีติใจเข้มแขง็ รอบคอบ สขุมุ ขยนั และ

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนตลอดไป

 ๒.๒ ด้านการเงิน ส�าหรับสวน

เขาดินเฉลิมพระเกียรติควรมีความพอ

ประมาณในด้านการเงิน ด้วยการบริหาร

เงินที่มีอยู ่อย ่างมีประสิทธิภาพ และ 

จัดตั้ งกองทุนเพื่อน�ามาพัฒนาพื้นที่ 

เพิ่มเติม ควรมีความมีเหตุผลในด้าน 

การเงินด้วยการจัดท�าบัญชีอย่างเป็น

ระบบ ควรมีภูมิคุ ้มกันด้วยการเขียน

ข้อเสนอโครงการหรือของบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 

ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับผู้ท�าหน้าที่

รับผิดชอบสวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ

และทีมงานให้ได้รับการฝึกอบรมด้าน

การเงนิ และควรมคีณุธรรมในการบรหิาร

ด้านการเงินด้วยความโปร่งใส

 ๒.๓ ด ้ านก า รผลิ ต  คื อ ควร

มีความพอประมาณในด้านการผลิต

เนื่องจากสวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ 

มีพื้นที่มากถึง ๖๐ ไร่ ดังนั้นการจัดสรร

พื้นที่ควรค�านึงถึงความพอประมาณและ

ความเหมาะสม ควรมีความมีเหตุผล

ในด้านการผลิตด ้วยการส่งเสริมจัด

ท�าเป็นสวนเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ

ให้เพียงพอสวยงามและร่มรื่น เพื่อให้ 

นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ควร

มีภูมิคุ ้มกันด้วยการก�าหนดมาตรการ

ในการลงโทษส�าหรับผู ้ที่ฝ ่าฝ ืนหรือ

กระท�าผิดกฎระเบียบการใช้พื้นที่สวน
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เขาดินเฉลิมพระเกียรติ ควรเพิ่มเติมองค์ 

ความรู ้ให้กับผู ้ที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติและทีมงาน 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการด้านการ 

ท่องเที่ยว และควรมีคุณธรรมในการ

บริหารงานเพราะพื้นที่สวนเขาดิน

เฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่สาธารณะ 

 ๒.๔ ด้านการตลาด คือมีความ 

พอประมาณด้วยการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย

ในการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวให้ 

ชัดเจน ควรมีความมีเหตุผลด้วยการ 

ท�าการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้สอด 

คล้องกับด้านการตลาด ควรมีภูมิคุ้มกัน

ด้วยการก�าหนดสถานที่ท่องเที่ยวใกล้

เคียง ร้านอาหาร และสถานที่พักไว้ใน

จุดบริการ ควรได้รับองค์ความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติม ด้วยการฝึก

อบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร และผู้ที่รับผิดชอบในสวนเขา

ดินเฉลิมพระเกียรติจะต้องมีคุณธรรมใน

ด้านการตลาด ด้วยการเปิดเผยข้อมูลทาง

บญัชด้ีานการตลาดให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องใน

พื้นที่ได้รับทราบกันโดยทั่วไป 

 ๓. บุไทรโฮมสเตย์ อ�าเภอวังน�้า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา

  บุไทรโฮมสเตย์ ด�าเนินการ

โดยกลุม่เกษตรกรบ้านสขุสมบรูณ์ อ�าเภอ

วังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้

ชื่อกลุ่มอนุรักษ์ต้นน�้ามูลบ้านบุไทร ได้

ด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ในลกัษณะของโฮมสเตย์ โดยมนีายอนิทร์ 

มูลพิมาย เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ 

อนรุกัษ์ต้นน�า้มลูบ้านบไุทร และประกอบ

ด้วยสมาชิก จ�านวน ๒๐ ราย ซึ่งบุไทร

โฮมสเตย์ ได้มีการจัดท�ากลยุทธ์การ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๓.๑ ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ 

ควรมคีวามพอประมาณในด้านการพฒันา

บคุลากร โดยการพฒันาด้านความรูใ้ห้แก่

ผูน้�าและสมาชกิทกุคนในการจดักจิกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบโฮมสเตย์ 

สร้างความมีเหตุผล โดยให้ผู ้น�าและ

สมาชิกบ้านบุไทรด�าเนินการจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบโฮมสเตย์ 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตกับครอบครัว

บไุทรเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ วฒันธรรม

ท้องถิ่น และได้รับประสบการณ์ในชีวิต

เพิ่มขึ้น ควรมีภูมิคุ ้มกันในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน

ของโฮมสเตย์ โดยการพัฒนาผู้น�าและ

สมาชิกทุกคนอย่างสม�่าเสมอ ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานราชการและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มองค์ความรู้

ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีรูปแบบการ

พัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

เพื่อให้สมาชิกมีองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ

ด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แบบโฮมสเตย์ และควรรักษาคุณธรรม

โดยให้สมาชิกบ้านบุไทรทุกคนช่วยกัน 

สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ

ชุมชน เกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี ช่วยกัน

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

 ๓.๒ ด้านการเงิน คือควรรักษา

ความพอประมาณในด้านการเงนิด้วยการ

ใช้เงินกองกลางของกลุ่มที่มีอยู ่อย่างมี

ประสทิธภิาพ ควรรกัษาความมเีหตผุลใน

ด้านการเงนิด้วยการค�านวณเงนิกองกลาง

ของกลุ่มให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายส่วน

กลางของกลุม่ โดยไม่ควรมเีงนิกองกลาง

ไว้เกินความจ�าเป็น ควรสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านการเงนิด้วยการเสนอของบประมาณ

สนบัสนนุจากหน่วยงานราชการในพืน้ที่ 

ควรได้รับองค์ความรู้ด้านการให้บริการ

นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติม และควร

มีคุณธรรมในด้านการเงินด้วยการเปิด

เผยข้อมลูด้านการเงนิให้สมาชกิของกลุม่

ทุกคนได้รับทราบ และระดมความคิด

เห็นในการจัดการด้านการเงินของกลุ่ม

ให้ใช้เงินกองกลางของกลุ่มอย่างคุ้มค่า 

ที่สุด

 ๓.๓ ด้านการผลิต คือการรักษา

ความพอประมาณในด้านการผลิตด้วย

การก�าหนดกิจกรรมและสถานที่พักใน

รูปแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรให้มีอย่างเพียงพอ ควร

รักษาความมีเหตุผลในด้านการผลิตด้วย

การรักษามาตรฐานของโฮมสเตย์จาก

ส�านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ควรรักษาความมี

ภูมิคุ้มกันด้วยการประเมินมาตรฐานของ

โฮมสเตย์ภายในกลุ่มของตนเองอย่างต่อ

เนื่อง ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านการ

ผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกของ

กลุ่มที่ต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้นกว่า

เดิม และควรรักษาคุณธรรมในการผลิต

ต่อไป 

 ๓.๔ ด ้ านการตลาด  คือควร

มีความพอประมาณในด้านการตลาด 

ด้วยการก�าหนดตลาดให้พอดีกับความ

สามารถในการผลติ เพือ่ทีจ่ะได้ให้บรกิาร

กับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมี

คุณภาพ ควรมีความมีเหตุผลด้วยการ
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ศึกษาข้อมูลการตลาดอย่างละเอียด และ

ก�าหนดช่วงเวลาหรอืจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ให้สอดคล้องกับความสามารถในการ

รองรับนักท่องเที่ยวของสมาชิกกลุ ่ม

ตนเอง ควรได้รับองค์ความรู้ด้านการ

ตลาดเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้น�าองค์ความรู้ 

ที่ได ้รับมาพัฒนาด้านการตลาดและ 

ควรรักษาคุณธรรมด้านการตลาดไว้

อย่างต่อเนื่องด้วยการก�าหนดราคาการ

เข้าพักในโฮมสเตย์ ค่าอาหาร และค่าชม

การแสดงอย่างเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม

กิจกรรม ไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคา

ในช่วงที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของ

อ�าเภอวังน�้าเขียว 

 ๔. สวนผกัหวานป่า อ�าเภอโชคชยั 

จังหวัดนครราชสีมา

  สวนผักหวานป่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 

๑๒ บ้านกุดสวาย ต�าบลพลับพลา อ�าเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 

ผูป้ระกอบการชือ่ นายบญุช ูกรดิกระโทก 

อาย ุ๔๓ ปี นางอนัชนั กรดิกระโทก อายุ 

๔๓ ปี ซึง่สวนผกัหวานป่าได้มกีารจดัท�า

กลยุทธ์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๔.๑ ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ 

ควรยึดหลักความพอประมาณในการ

พฒันาบคุลากรด้วยการใช้แรงงานภายใน

ครอบครัวแทนการจ้างงานภายนอก  

สร้างความมีเหตุผลโดยเจ้าของสวนผัก

หวานป่าและสมาชิกภายในครอบครัว 

ต้องเรียนรู้วิธีปลูกผักหวานป่าโดยใช้ปุ๋ย 

อินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อจะได้ผักหวาน

ป่าปลอดสารพิษซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว ควรสร้าง 

ภูมิคุ ้มกันโดยเจ้าของสวนผักหวานป่า 

ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสัดส่วนที่

เหมาะสม ร่วมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มองค์ความรู ้

ในการพัฒนาบุคลากร โดยให้หน่วย

ราชการในท้องถิ่นมาแนะน�าให้ความรู้

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าของ

สวนผักหวานป่าและสมาชิกทุกคน  

และควรรักษาความมีคุณธรรมด้วยการ

สร้างจิตส�านึกที่ดีในการผลิตอาหาร

เป็นผักหวานปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ  

ราคายุติธรรม และค�านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลัก

 ๔.๒ ด้านการเงิน คือควรมีความ

พอประมาณในการด�าเนินการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรด้วยก�าลังทรัพย์และก�าลังคน

ที่มีอยู่ ควรมีเหตุผลในด้านการเงิน ด้วย

การค�านวณโครงสร้างรายได้และรายจ่าย 

ที่เกิดขึ้น ควรมีภูมิคุ ้มกันด้านการเงิน

ด้วยการติดต่อกับหน่วยงานราชการใน

พื้นที่ เพื่อที่จะได้ขอให้หน่วยงานทาง

ราชการในพื้นที่ เข้ามาช่วยสนับสนุน

ด้านงบประมาณควรเพิ่มเติมความรู้ด้วย

การศึกษาการจัดท�าระบบบัญชีอย่างเป็น

ระบบ และควรมีคุณธรรมด้านการเงิน 

ด้วยการไม่ถือโอกาสขึ้นราคา หรือลด

ปริมาณการจ�าหน่ายสินค้ากับกลุ ่มนัก

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อที่จะได้สร้าง

ภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดี 

 ๔.๓ ด้านการผลิต คือการรักษา

ความพอประมาณด้วยการให้บริการด้าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบค่อยเป็น 

ค่อยไปจะท�าให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่สวนผักหวานป่าเกิดความยั่งยืน ควร

มีเหตุผลด้วยการส�ารวจความพร้อมของ

ตนเองว่ามีความพร้อมในด้านการให้

บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก

หรือน้อยเพียงใด ควรสร้างภูมิคุ ้มกัน

ในด้านการผลิตด้วยการจัดท�าแผนการ

ปรับปรุงด้านการผลิต ควรเพิ่มเติมองค์ 

ความรู้ด้านการผลิตด้วยการศึกษาข้อมูล 

ด้านการผลิตเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

เชงิเกษตร และควรรกัษาคณุธรรมในด้าน

การผลิตด้วยการให้บริการที่มีคุณธรรม

เช่นเดิม 

 ๔.๔ ด้านการตลาด คือควรมี

ความพอประมาณด้วยการท�าการตลาด

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรมคีวามมเีหตผุล 

ด้วยการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดให้

ชัดเจนว่ากลุ ่มเป้าหมายหรือกลุ ่มนัก 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือใคร เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์

ด้านการตลาดให้ถูกกลุ่ม และจัดเตรียม

สถานที่ได้ลงตัวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ควรมีภูมิคุ ้มกันในด้านการตลาดด้วย

การจัดท�าแผนส�ารองด้านการตลาดเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรเพิ่ม

เติมองค์ความรู้ด้านการตลาด ด้วยการ

ค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และควรรักษา

คุณธรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างความ 

น่าเชื่อถือ และสร้างชื่อเสียงให้กับการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป 

 ๕. สวนเกษตรผสมผสาน อ�าเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

  สวนเกษตรผสมผสานตั้งอยู่

ที่หมู่ที่ ๔ ต�าบลขามสะแกแสง อ�าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา สวน

เกษตรผสมผสานเกิดจากการรวมตัว 

ของชาวบ้านในพืน้ทีห่มูท่ี ่๔ (บ้านหนกุ) 

มาจดัตัง้กลุม่ร่วมกนัภายใต้ชือ่กลุม่อาชพี 
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การเกษตรผสมผสานบ้านหนุกและ 

ใช้พื้นที่ไร่นาสวนผสมของ นายสลิด 

มุ ่งแฝงกลาง เป็นเจ้าของสวนเกษตร

ผสมผสาน และเป็นประธานกลุ่มอาชีพ

การเกษตรผสมผสาน ซึง่สวนเกษตรผสม

ผสานได้มีการจัดท�ากลยุทธ์การพัฒนา

ด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๕.๑ ด ้านการพัฒนาบุคลากร 

คือควรรักษาความพอประมาณในการ

พัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ

ของสมาชิกกลุ ่มเกษตรหมู ่บ ้านหนุก 

อ�าเภอขามสะแกแสง ให้รู้จักผลิตสินค้า

ทางเกษตรที่ท�าขึ้นเองเพื่อจัดจ�าหน่าย 

ท�าให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้

ชีวิตอย่างพอเพียงและภูมิใจในผลผลิต  

การสร้างความมีเหตุผล โดยให้สมาชิก

กลุ่มเกษตรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่ท�ามาจากสมุนไพร

และควรวางแผนผลติก�าลงัคนรุน่ใหม่ให้

สามารถด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรผสมผสานได้อย่างสร้างสรรค์ ควร

เพิม่การมภีมูคิุม้กนัในการพฒันาบคุลากร

โดยพัฒนาสมาชิกกลุ ่มเกษตรกรให้

ด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวผสมผสาน 

ด้วยการให้นกัท่องเทีย่วอนรุกัษ์ธรรมชาติ 

และรักษาสิ่ งแวดล ้อมให ้คงสภาพ

สมบรูณ์ควรเพิม่องค์ความรูใ้ห้แก่สมาชกิ

กลุ่มเกษตรกรโดยให้หน่วยงานราชการ

ในท้องถิน่ให้ความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตัิ 

อย่างต่อเนือ่ง และควรรกัษาคณุธรรมโดย

ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรยึดมั่นในหลัก 

ค�าสอนของพระพทุธศาสนา การเสยีสละ 

เพื่อส่วนรวม และการจ�าหน่ายผลผลิต 

ภายใต้หลักคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดไป

 ๕.๒ ด้านการเงิน คือควรมีความ 

พอประมาณด้วยการใช้เงนิกองกลางของ

กลุ่มที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ควรมี เหตุผลในด้านการเงิน

ด้วยการจัดท�าบัญชีของกลุ ่มอย่างเป็น

ระบบ ควรมีภูมิคุ้มกันด้วยการประกาศ

หลักเกณฑ์ในการเพิ่มการขายหุ ้นให้

กับสมาชิกของกลุ่ม ควรเพิ่มเติมความรู้

ด้านการเงินให้กับสมาชิกของกลุ่มโดย

เฉพาะองค์ความรู้ในด้านของการจัดท�า

ระบบบัญชี และควรมีคุณธรรมในด้าน 

การเงิน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางการ

เงินของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มทุกคน 

ได้รับทราบข้อมูลอย่างเปิดเผย และ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มได้ 

 ๕.๓ ด้านการผลิต คือควรด�าเนิน

การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบพอ

ประมาณ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่

อย่างเตม็ที ่และประยกุต์การใช้ทรพัยากร

ที่มีอยู ่ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ควรด�าเนินการจัดการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรแบบมีเหตุผลด้วยการ

จัดประชุมสมาชิกของกลุ่มเกษตรผสม

ผสานอย่างสม�่าเสมอ และร่วมกันเสนอ

แผนในการพัฒนาด้านการผลิตอย่างเป็น

รูปธรรม ควรมีภูมิคุ้มกันด้านการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้สมาชิกแต่ละ

คนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ควร

เพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการผลิตด้วยการ 

ให้สมาชิกแต่ละรายค้นคว้าหาความรู ้ 

ด้านการให้บรกิารการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

เพิ่มเติม และควรรักษาคุณธรรมในด้าน 

การผลิตด ้วยการด�าเนินการผลิตที่มี

คุณธรรมเหมือนเดิม 

 ๕.๔ ด้านการตลาด คือควรมี

ความพอประมาณด้วยการด�าเนินการ

ตลาดให้สอดคล้องกับความสามารถใน

การผลิตของตนเอง เพราะในปัจจุบัน

ความสามารถในด้านการผลิตมีความ

หลากหลาย ควรมีความมีเหตุผลด้วยการ

ด�าเนินการตลาดอย่างมีเหตุผล โดยการ

ประชาสัมพันธ์ตลาดในกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือหน่วยงานราชการและนักเรียน/

นักศึกษาที่ต้องการมาศึกษาดูงานด้าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรมีภูมิคุ้มกัน

ในด้านการตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านหน่วยงาน

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มเติมองค์

ความรู้ด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ การเข้ารับการฝึกอบรมหรือการ

ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะได้น�าองค์ความรู้

เหล่านั้นมาใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรต่อไป และควรรักษาคุณธรรม

ด้านการตลาดด้วยการด�าเนินการตลาด

อย่างซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ 

ค้าก�าไรเกินควร

 ส่วนที่ ๓ ผลการศึกษาการสร้าง

เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวทางของ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันน�าไป

สู่การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างยั่งยืน 

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดเวทีประชุม

เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง 

เกษตรระหว่างกนั เพือ่น�าไปสูก่ารจดัการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมาอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์

ส�าหรับการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ตาม
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แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ส�าหรับกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย 

การท ่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ 

เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

จังหวัดนครราชสีมา ควรมีความพอ

ประมาณในการพัฒนาบุคลากร ด้วย

วิธีการรวมตัวของกลุ ่มเป็นเครือข่าย 

ท�าให้สมาชิกของกลุ่มในเครือข่ายรู้จัก

ใช้ทรพัยากรในการท�าการเกษตรเพือ่การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร ้างความมี เหตุผลโดยสมาชิก

กลุ ่มเกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่ายท�า

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ

เป็นศนูย์ประสานงานทีม่เีป้าหมายชดัเจน

ซึ่งจะท�าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง

มากขึ้น ควรมีภูมิคุ ้มกันในการพัฒนา

บุคลากร การเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ 

และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีร่วม

แรงร่วมใจ ท�าให้เป็นภูมิคุ้มกันในการ

พฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรอย่างยัง่ยนื 

ควรเพิ่มองค์ความรู ้ด้านการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรด้วยการสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้ โดยเครือข่ายควรวางแผนพัฒนา

ผู้น�ารุ่นใหม่ด้วยการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เป็นตัวอย่าง

ทีด่ ีและควรรกัษาคณุธรรมในการด�าเนนิ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่าง

กัน โดยแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมเครือข่าย

ระหว่างกนัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานด้วยความรกั 

เมตตา เอื้ออาทร และสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีของสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้เครือ

ข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมามีความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนตลอดไป

 ๒. ด้านการเงิน คือควรมีความ

พอประมาณในด้านการเงนิด้วยการระดม

เงินเพื่อเป็นเงินกองทุนในการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แต่การระดม

ทุนนั้นควรด�าเนินการอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไปโดยใช้ความพอประมาณเป็น 

ที่ตั้ง ควรมีเหตุผลในด้านการเงินด้วย

การใช้จ่ายเงินของกองทุนเครือข่ายฯ  

ให้คุ ้มค่ามากที่สุด ควรมีภูมิคุ ้มกันที่ดี 

ในด้านการเงินด้วยการเสนอโครงการ

เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหน่วย

งานภาครัฐ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและ

สนับสนุนเส ้นทางการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกัน 

ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในด้านการเงิน

ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย เพื่อที่ 

เครือข่ายจะได้มีองค์ความรู้ด้านการเงิน

มากขึ้น และควรมีคุณธรรมในด้านการ

เงินด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ของเครือข่ายให้กับสมาชิกทุกกลุ่มของ

เครือข่ายได้รับทราบ รวมทั้งควรตั้งคณะ

กรรมการเพื่อด�าเนินการตรวจสอบการ 

ใช้เงินของเครือข่ายด้วย เพราะการ 

ด�าเนินการดังกล่าวจะท�าให้การด�าเนิน

กิจกรรมของเครือข ่ายเป ็นไปอย ่าง

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ใน

ที่สุดจะท�าให้เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเกิดความ

ยั่งยืนในการด�าเนินงานในรูปแบบของ

เครือข่าย

 ๓. ด้านการผลิต คือควรมีความ

พอประมาณด้วยการศึกษาข้อมูลด้าน

การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ในแต่ละแห่ง และไม่ด�าเนินธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบเดียวกัน 

เพือ่สร้างความแตกต่างของการท่องเทีย่ว

เชงิเกษตรระหว่างกลุม่ เพือ่ให้แต่ละกลุม่

สามารถด�าเนินธุรกิจของตนเองต่อไปได้ 

ควรมีความมีเหตุผลด้วยการรวมกลุ่มกัน

แล้วน�าการให้บริการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่มีลักษณะเด่นของแต่ละแห่งมา

เป็นจุดขาย ควรมีภูมิคุ้มกันด้วยการจัด

ประชุมเครือข่ายร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กัน ซึ่งจะมีผลให้เกิดความช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกันใน

ระยะยาว ควรได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม 

โดยเฉพาะในเรือ่งของการด�าเนนิกจิกรรม 

ระหว่างเครือข่ายร่วมกัน และควรมี

คุณธรรม โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วม

เครือข่ายระหว่างกันจะต้องด�าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลให้กับสมาชิกในเครือข่าย

ได้รับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

เพื่อที่จะได้ท�าให้แต่ละกลุ่มในเครือข่าย

เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผล 

ดังกล่าวจะท�าให้เครือข่ายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเกิด

ความรัก ความเข้าใจ ความสมัครสมาน 

และสามัคคีซึ่งกันและกัน 

 ๔. ด ้ านการตลาด  คือควรมี 

ความพอประมาณในด้านการตลาดด้วย 

การจัดการผลิตหรือการให้บริการด้าน 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สอดคล้อง

กับความต ้องการของตลาด ควรมี 

เหตุผลด ้วยการระบบนักท ่องเที่ ยว 

กลุม่เป้าหมายของแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน 

เพื่อจะได้ไม่แย่งลูกค้ากัน หรือจะได้คอย 
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๑.๑ มีนโยบายไม่ชัดเจน
๑.๒ ภาครัฐขาดการสนับสนุนอย่างเป็น
 รูปธรรม

๒.๑ การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม
 ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

๓.๑ ขาดการสร้างเครือข่ายกับแหล่ง
 ท่องเที่ยวใกล้เคียง
๓.๒ ขาดการดูแลและบูรณะแหล่ง
 ท่องเที่ยวให้พร้อมรับต่อการเยี่ยมชม

๔.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวกและ
 ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง
๔.๒ ระยะทางไกลเกินไป

๑. นโยบายของภาครัฐ

๒. การประชาสัมพันธ์
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๓. แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

๔. ระยะทางในการเดนิทางมา
 ท่องเที่ยว

๑.๑ มีนโยบายชัดเจน
๑.๒ ภาครัฐมีการสนับสนุนการ
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างจริงจัง

๒.๑ การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมสื่อ
 ทุกประเภทและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

๓.๑ มีความคิดโดดเด่นและมีคุณค่าของ
 แหล่งท่องเที่ยว
๓.๒ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องราว 
 เหตุการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

๔.๑ การคมนาคมสะดวกและมีความ
 ปลอดภัยในการเดินทาง
๔.๒ ระยะทางอยูใ่กล้ตวัเมอืง (ไม่ไกลเกนิไป)

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรมีภูมิคุ้มกัน 

ในด้านการตลาด ด้วยการประชาสมัพนัธ์ 

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่

อยู่ในเครือข่ายเดียวกันด้วย เพื่อที่จะได้

ท�าให้นกัท่องเทีย่วเชงิเกษตรสามารถท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีรูป

แบบทีแ่ตกต่างกนั ควรเพิม่เตมิองค์ความ

รู ้ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกัน

เพื่อให้เครือข่ายสามารถด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกันได้ และควรมีคุณธรรมในการ

ด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

 ตัวชี้วัด ความส�าเร็จของ ความล้มเหลวของ

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

     ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลวของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

       ในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่อยู ่ 

ภายใต้เครือข่ายเดียวกันอย่างไม่ปกปิด

ข้อมูล และส่งเสริม/สนับสนุนให้นัก 

ท่องเที่ยวมีการเพิ่มเติมเป้าหมายในการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะ

เห็นว่ากลยุทธ์ส�าหรับการสร้างเครือข่าย 

การท ่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรในจังหวัด

นครราชสีมาตามแนวทางของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๔ ด้าน 

คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน  

ด้านการผลิต และด้านการตลาด ซึ่งใน

ที่สุดจะท�าให้เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเกิดความ

ยั่งยืนในการด�าเนินงานในรูปแบบของ

เครือข่ายที่มีความมั่นคงตลอดไป

 ส่วนที่ ๔ ผลการศึกษาการจัด

ท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา ตามแนวทางของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การจัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จและ

ความล้มเหลวของการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวทางของ

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผูว้จิยัสรปุ

ได้ ๑๐ ประการ ดังแสดงในตารางที่ ๑ 
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๕. หน่วยงานภาครัฐ
 ในท้องถิ่น

๖. สถาบันการศึกษา

๗. ผู้ประกอบการ

๘. กิจกรรมของการท่องเที่ยว 
 เชิงเกษตร

๙. ค่านิยมของนักท่องเที่ยว
 เชิงเกษตร

๑o. ค่าใช้จ่ายในการ

๕.๑ ขาดการประสานความร่วมมือกับ
 หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น
๕.๒ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นขาดการ
 ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็น
 รูปธรรมและต่อเนื่อง

๖.๑ การสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ขาดความต่อเนื่อง
๖.๒ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไม่สอดคล้อง
 กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๗.๑ ผู้ประกอบการขาดคุณธรรมจริยธรรม
 ในการด�าเนินกิจการการท่องเที่ยว
 เชิงเกษตร
๗.๒ ผู้ประกอบการขาดวิสัยทัศน์ในการ
 บริหารการจัดการ
๗.๓ ผู้ประกอบการขาดจิตบริการที่ดี

๘.๑ กิจกรรมไม่หลากหลายและไม่น่าสนใจ
๘.๒ กิจกรรมไม่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๓ กิจกรรมไม่สามารถให้ความรู้และ
 ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้
๘.๔ กิจกรรมไม่สามารถถ่ายทอดความเป็น
 ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตนเองได้

๙.๑ ไม่สามารถก�าหนดค่านิยมส�าหรับ
 ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
๙.๒ นักท่องเที่ยวไม่รับรู้ถึงค่านิยม
 ร่วมนั้น

๑o.๑ ค่าใช้จ่ายสงูเกนิไปส�าหรบัการท่องเทีย่ว 
 เชิงเกษตร
๑o.๒ ค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าต่อการท่องเที่ยว
 เชิงเกษตร

๕.๑ มีการติดต่อประสานความร่วมมือ
 กับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น
๕.๒ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นให้การ
 สนับสนุนดูแลแหล่งท่องเที่ยวเชิง
 เกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๖.๑ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มีคุณค่า
 สู่แนวทางการพัฒนาอย่างแท้จริง
๖.๒ มีการสื่อสารและการประสานความ
 ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

๗.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด�าเนิน
 กิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๗.๒ ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 ในการบริหารจัดการ
๗.๓ มีจิตบริการ (Service Mind) ที่ดี

๘.๑ มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ
๘.๒ กิจกรรมมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๓ กิจกรรมสามารถให้ความรู้ความ
 เพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้
๘.๔ กิจกรรมสามารถถ่ายทอดเป็นท้องถิ่น  
 และวัฒนธรรมของตนเองได้

๙.๑ สร้างค่านิยมร่วมส�าหรับท้องถิ่น
 และแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
๙.๒ ส่งเสริมค่านิยมให้นักท่องเที่ยวเกิด
 การรับรู้ต่อค่านิยมนั้น

๑o.๑ ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปส�าหรับการ
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๑o.๒ ค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว 
 เชิงเกษตร

 ตัวชี้วัด ความส�าเร็จของ ความล้มเหลวของ

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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 จากการศึกษาการจัดการแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

อย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงดงักล่าวข้างต้นได้ข้อสรปุถงึการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง

ยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 ๑. การจัดท�าระบบฐานข้อมูล

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา 

ทั้ง ๕ แห่ง ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูล 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อพัฒนาใน

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยบูรณาการ 

กับกลไกการ เรี ยนการสอนในมหา 

วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผล 

การวิจัยดังกล่าวท�าให้ทราบถึงระบบ

ฐานข ้อมูลการท ่องเที่ ยวเชิง เกษตร 

อันประกอบด้วยฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 

จ�านวน ๘ ประเดน็ คอื ๑) สถานทีต่ัง้ ๒) 

ผูป้ระกอบการ ๓) กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

๔) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว 

๕) สินค้าของฝากและของที่ระลึก ๖) 

สถานทีท่่องเทีย่วใกล้เคยีง ๗) แผนทีก่าร

เดินทาง ๘) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอปุสรรค ของแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ดัง

แสดงในตารางที่ ๒ 

จุดแข็ง (Strengths) = S

๑. ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีจิตบริการที่ดี และ

 มีคุณธรรม

๒. มกีจิกรรมท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีห่ลากหลาย น่าสนใจ และ

 ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๓. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีสิ่งอ�านวยความสะดวกหลาย

 ประการ สะอาด ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก 

๔. สมาชิกกลุ่มให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยวโดยให้การ

 ต้อนรับและบริการด้วยความอบอุ่น

โอกาส (Opportunities) = O

๑. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน  

๒. สถาบนัการศกึษามกีารสือ่สาร และประสานความร่วมมอื

 กับแหล่งท่องเที่ยวท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓. การคมนาคมในการเดินทางมาท่องเที่ยวมีความสะดวก 

 และปลอดภัย

จุดอ่อน (Weaknesses) = W

๑. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและ

 ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

๒. สมาชิกกลุ่มมีจ�านวนน้อยขาดองค์ความรู้ ต้องพึ่งพาผู้น�า

๓. ภมูทิศัน์โดยรอบของแหล่งท่องเทีย่วยงัไม่ได้รบัการพฒันา

๔. แหล่งท่องเที่ยว ยังมีจุดบริการน้อย เช่น ร้านอาหาร ที่พัก  

 จุดชมวิว

ข้อจ�ากัด (Threats) = T

๑. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ

 อย่างต่อเนื่อง

๒. นโยบายของรัฐขาดความชัดเจน

๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวมีจ�ากัด เนื่องจาก

 ฤดูฝนท�าให้ท่องเที่ยวไม่ได้

๔. จุดท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 ยังมีน้อย และเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว

 เชิงเกษตร ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา



สุวิมล  ตั้งประเสริฐ
625

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 ๒. การจัดท�ากลยุทธ์การพัฒนา 

การท่องเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่ประกอบด้วย

  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

บุคลากร ผู ้ประกอบการและสมาชิก

ทุกคนในกลุ ่มร่วมกันวางแผนพัฒนา

กิจกรรมของกลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ให้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

มกีารเพิม่องค์ความรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการ 

และสมาชิกทุกคน โดยให้หน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่นมาแนะน�าให้ความ

รู ้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท�าให้ผู ้

ประกอบการและสมาชิกสามารถผลิต

สินค้าทางการเกษตร และด�าเนินการจัด

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ได้มาตรฐาน ซึง่จะเป็นการสร้างจติส�านกึ

ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการและสมาชิกใน

การผลิตสินค้าทางการเกษตรและการจัด 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ค�านึงถึงผล

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการช่วย

กันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

  ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

การเงนิ ผูป้ระกอบการควรบรหิารการเงนิ

ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�า

เงินที่เหลืออยู่ไปใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับตนเอง ไม่ควรกู้ยืมเงินจาก

แหล่งต่าง ๆ ที่ขาดความน่าเชื่อถือ และ

ที่ส�าคัญคือไม่ควรก่อหนี้สิน ผู้ประกอบ

การควรมีการจัดท�าระบบบัญชีอย่างเป็น

รูปธรรม มีการเดินบัญชีที่ธนาคารอย่าง

สม�่าเสมอแทนที่จะถือเงินสดไว้ในมือ

ประการส�าคัญคือ ผู้ประกอบการไม่ควร

ถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือลดปริมาณ

การจ�าหน่ายสินค้ากับกลุ่มนักท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร เพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์

ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

  ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน 

การผลิต ผู ้ประกอบการควรบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ

ใช้ทรัพยากรที่อยู ่อย่างเต็มที่ โดยวิธี

ด�าเนินงานของผู้น�าและสมาชิกกลุ่มร่วม

กันในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้

มีความแตกต่างของสินค้า การผลิตโดย

ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นและการลดต้นทุน

วัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิก 

เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจมีความเข้มแข็ง

ตลอดไป

  ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน

การตลาด ผู ้ประกอบการควรบริหาร

จดัการด้วยการสร้างจดุขายจากความแตก

ต่างของสนิค้า การสร้างช่องทางการตลาด 

โดยสมาชกิกลุม่ต้องเพิม่กลยทุธ์การสร้าง

ยีห้่อและตราสนิค้าให้เกดิความน่าเชือ่ถอื 

ในตัวสินค้า และสร้างเครือข่ายความ

สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ โดยผ่าน 

การประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การใช้

ข้อมูลทางการตลาดที่เป็นปัจจุบันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพ ซึ่งจะท�าให้

เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้

กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 ๓. การสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่ว 

เชิงเกษตร ส�าหรับการสร้างเครือข่าย

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสมีาภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงทัง้ ๕ แห่ง คอื ๑) ไร่องุน่ครเูสน่ห์ 

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๒) 

สวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓)  

บไุทรโฮมสเตย์ อ�าเภอวงัน�า้เขยีว จงัหวดั 

นครราชสมีา ๔) สวนผกัหวานป่า อ�าเภอ 

โชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ๕) สวนเกษตร

ผสมผสาน อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสมีา ซึง่จากผลของการวจิยัก่อให้

เกิดประโยชน์อย่างมากในเชิงสาธารณะ 

เพราะก่อให้เกิดความร่วมมือกันของ 

พื้นที่ในระดับอ�าเภออย่างเป็นรูปธรรม 

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั อนัจะ 

มีผลให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีความเอื้ออาทรต่อกันในระยะยาว 

ท�าให้แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดั

นครราชสีมาทั้ง ๕ แห่งได้มีการสร้าง

เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันน�าไป

สู่การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างยั่งยืนได้ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย 

การท ่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา ๔ ด้านคือ ๑) ด้านการ

พัฒนาบุคลากร ๒) ด้านการเงิน ๓) 

ด้านการผลิต และ ๔) ด้านการตลาด ผล 

ดังกล่าวจะท�าให้เครือข่ายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเกิด

ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีซึ่งกัน

และกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งในที่สุดเครือข่ายการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาจะเกิด

ความยั่งยืนในการด�าเนินงานในรูปแบบ

เครือข่าย
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 ๔. การจัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

และความล้มเหลว ส�าหรับการจัดท�า 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมาตามแนวทางของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลของ

การวิจัยท�าให ้ เกิดประโยชน ์ในเชิง

สาธารณะ เพราะจะท�าให้ทราบถึงปัจจัย

ทีก่่อให้เกดิความส�าเรจ็และความล้มเหลว

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา จ�านวน ๑๐ ปัจจัย ดังนี้

  ๔.๑ นโยบายของภาครัฐ 

ส�าหรับนโยบายของภาครัฐมีส่วนส�าคัญ

ในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในจงัหวดันครราชสมีาภายใต้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ๔.๒ การประชาสัมพนัธ์การ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการผ่านสื่อ 

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศ เช่น 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือ 

พิมพ์ จดหมายข่าว อินเทอร์เน็ต และ

เว็บไซต์ต่าง ๆ จะท�าให้การท่องเที่ยว 

เชงิเกษตรในจงัหวดันครราชสมีาขยายตวั

ได้อย่างกว้างขวาง

  ๔.๓ แหล ่งท ่องเที่ยวใกล ้ 

เคยีงกนั โดยนกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทาง

ไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ  ได้ง่าย เพราะ

มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู ่ใกล้เคียงกันจะ 

ส่งผลให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบ

ผลส�าเร็จได้

   ๔.๔ ร ะ ย ะ ท า ง ใ น ก า ร 

ท่องเที่ยว มีส่วนส�าคัญถึงเหตุผลในการ 

ตัดสินใจในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

โดยเฉพาะถ้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

อยู ่ ใกล ้กับพื้นที่ เขตตัวเมืองจังหวัด 

นครราชสมีาหรอืใกล้กบักรงุเทพมหานคร

  ๔.๕ หน่วยงานภาครัฐใน 

ท้องถิ่น มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุน

และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งจะท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี

โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้

  ๔.๖ สถาบันการศึกษา โดย

สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง

องค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร เพื่อน�าไปพัฒนาพื้นที่ของ

ตนเองจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่น่าสนใจ

  ๔.๗ ผู ้ ป ระกอบการการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งต้อง

มีคุณธรรม จริยธรรม และอัธยาศัยที่ดี  

ต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

   ๔.๘ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ก า ร 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการและ

สมาชิกในกลุ ่มต ้องมีรูปแบบการจัด

กจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น การแสดงหรอื

สาธติการเกษตร กจิกรรมทีจ่ดัให้นกัท่อง

เที่ยวร่วมท�ากิจกรรมระยะสั้น การให้นัก 

ท่องเทีย่วพกัแรมในหมูบ้่าน การจ�าหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งจะท�าให้

นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสุขและ 

ตื่นเต ้น แปลกใหม่กับกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ผู้ประกอบการจัด

บริการให้แก่นักท่องเที่ยว

  ๔.๙ การสร้างค่านิยมให้กับ

นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการให้องค์

ความรู้และทัศนคติที่ดีถึงประโยชน์หรือ

ข้อดีที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร จะมีผลต่อการตัดสิน

ใจของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการควรด�าเนนิการโดยใช้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอ

ประมาณ มเีหตผุล สร้างภมูคิุม้กนั และมี

คุณธรรมต่อนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ส�าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้วิจัยสรุปได้ ๕ ประการ ดังนี้

 ๑. นโยบายของภาครัฐ ภาครัฐ 

มีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา ท�าให้ผู้ประกอบการหรือ

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการใช้

นโยบายของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นความ

เจริญเติบโตในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร จะท�าให้การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรมีความเข้มแข็งและความยั่งยืน

ตลอดไป

 ๒. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น 

หน่วยงานในพืน้ทีข่องภาครฐั เช่น องค์การ 

บรหิารส่วนต�าบล ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 

ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้าน ทีว่่าการอ�าเภอ มส่ีวน

ส�าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและมี

บทบาทต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็น

อย่างยิ่ง

 ๓. รูปแบบของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการและ

เกษตรกรควรมีรูปแบบของกิจกรรม

การเกษตรกรรมที่หลากหลาย ขึ้นอยู ่

กับวิถีการประกอบอาชีพของเกษตรกร

และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งผู ้ประกอบ
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การและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ควรส่งเสริมรูปแบบของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น รูปแบบเกษตร 

ผสมผสาน การท�านา สวนผลไม้ ไม้ดอก 

ไม้ประดับ สวนเกษตรโครงการหลวง 

โฮมสเตย์ โดยสร้างความร่วมมอืระหว่าง 

นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการ 

และหน่วยงานช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

ยั่งยืนตลอดไป

 ๔. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร การประชาสัมพันธ ์ของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ผู้ประกอบการ ด้วยการผ่านสื่อต่าง ๆ 

ซึ่ ง เป ็นสื่ อหลักของประ เทศ เช ่น 

วิทยุ กระจาย เสี ย ง  วิทยุ โทรทั ศน ์ 

หนงัสอืพมิพ์ อนิเทอร์เนต็ เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  

จะมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การท่องเที่ยว  

เชงิเกษตรในจงัหวดันครราชสมีาขยายตวั

ได้ และท�าให้นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้า

ถงึข้อมลูต่าง ๆ  ได้อย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ 

จึงเป็นโอกาสดีที่จะท�าให้ผู ้ประกอบ

การสามารถสร้างสื่อต่าง ๆ ช่วยการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อันจะส่งผล

ส�าเร็จต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ๕. การน� าปรั ชญา เศรษฐกิ จ 

พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา โดย 

ให้ผู ้ประกอบการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปใช้ในการปฏบิตัตินและธรุกจิ

การท่องเที่ยวตั้งอยู่บนพื้นฐานบนความ

พอด ีตัง้อยูใ่นทางสายกลาง มกีารตดัสนิใจ 

อย่างมีเหตุผล มีความเข้มแข็ง มีความ 

ยั่งยืนโดยค�านึงถึงความพอประมาณ

ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ขณะ

เดียวกันต้องมีเหตุผลในการกระท�าและ

มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเตรียมพร้อม

รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้และ

คุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

อดทน ความเพียร สติปัญญา ความ

รอบคอบ มาประกอบการวางแผน ตดัสนิ

ใจ และการกระท�าต่าง ๆ  ในการท�าธรุกจิ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความ

มั่นคงและยั่งยืน

 

กิตติกรรมประกาศ

 บทความนีป้รบัปรงุมาจากรายงาน

วิจัยเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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Abstract The Agro Tourism Sustainable Management at Nakhon Ratchasima Province Based on Sufficiency 
Economy Philosophy

 Suwimon  Tungprasert
 Assistant Professor in the Faculty of Management Science, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

  The agro tourism sustainable management at Nakhon Ratchasima Province based on the sufficiency  
economy philosophy employed the participatory procedures to find the guideline and the operational 
procedures for the agro tourism entrepreneurs. These results assisted the agro tourism in Nakhon Ratchasima 
to be sustainable agro tourism attractions. The results were as follows. 1) There was a database of the agro 
tourism to develop attractions in Nakhon Ratchasima in eight aspects: location, entrepreneur, tourism 
activity, appropriate visiting time, souvenirs, nearby attractions, travelling plan and strength, weakness, 
opportunity and threat (SWOT). 2) The agro tourism development strategies covering five districts comprised 
of four aspects: human resource development, finance, production and marketing. 3) The creation of the 
agro tourism network in Nakhon Ratchasima Province revealed one agro tourism network with strategies in 
four aspects: human resource development, finance, production and marketing. 4) The arrangement of the 
success and failure index of agro tourism in Nakhon Ratchasima Province based on the sufficiency economy 
philosophy revealed ten essential factors, including government policy, agro tourism public relation, nearby 
attractions, distance of the destinations, government organization in the community level, educational 
institutions, entrepreneur, agro tourism activity, tourists’ value and agro tourism cost.

 Key Words : Management, the Agro Tourism Attractions, Sufficiency Economy Philosophy 
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