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รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้
ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง* 

คมพล สุวรรณกูฏ

บทคัดย่อ

  การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จของภาค

เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง ๒) ศึกษาพื้นที่ศักยภาพและ

ประเมินความเป็นไปได้ของตัวอย่างการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมโดย

การจัดการท่องเที่ยว และ ๓) พัฒนาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม

เชิงบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยท�าการศึกษาใน ๓ วิธี คือ ๑) การศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Study) เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษาและการวเิคราะห์ ๒) การศกึษาข้อมลูเชงิ

ปริมาณ ได้แก่ การประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน (Rural Rapid Appraisal: RRA) การส�ารวจโดย

ใช้แบบสอบถาม (Survey Research) เพื่อศึกษาการตลาดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่อง

เที่ยวในจังหวัดระยอง และ ๓) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) เกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การศึกษารายกรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ (Best 

Practices) ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง จ�านวน ๖ กรณีศึกษา การ

จดัเวทปีระชมุกลุม่ย่อย/สนทนากลุม่ (Focus Group) ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการจดัการท่องเทีย่วเชงิ

เกษตร โดยมีประเด็นในการระดมความคิดเห็น ได้แก่ แนวทางการประเมินพื้นที่ศักยภาพ รูปแบบที่

เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ศักยภาพ แนวทางในการสนับสนุนจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาพื้นที่ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ภาคเกษตรกรรมผู้จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตัวอย่างและพื้นที่ศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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 องค์ประกอบหลักในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม ๖ ประการ คือ  

๑) คน/บุคลากร ที่ใช้ในการต้อนรับ ๒) สถานที่ที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ๓) คุณภาพและ

ความเพียงพอของผลผลิตที่ใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยว  ๔) กิจกรรมและการบริการ และ ๕) การ

สนับสนุน/ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 รปูแบบการจดัการท่องเทีย่วเพือ่การเสรมิสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง สามารถ

จ�าแนกได้ ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย 

 ๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นการท�างานแบบเครือข่าย/กลุ่ม เป็นรูปแบบที่มีการน�าทุน

ทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน กล่าวคือ 

ได้มีการน�าทุนในเรื่องของกลุ่ม/เครือข่าย มาใช้เป็นฐานส�าคัญต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น 

การน�าผลไม้จากสวนทีเ่ป็นสมาชกิมาเสรมิ การน�าสนิค้า OTOP ของกลุม่/ชมุชน เข้ามาขายให้แก่นกั

ท่องเทีย่วได้  ทัง้นี ้สวนประเภทนีจ้ะให้ความส�าคญักบัสถานที/่พืน้ที ่ทีใ่ช้ในการรองรบันกัท่องเทีย่ว  

เช่น บริเวณส�าหรับนั่งพัก ถ่ายรูป เส้นทางเดินชมสวน ห้องน�า้ อีกทั้งยังมีจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงาน  

ส�าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะหรือเทคนิคการท�าการเกษตร  ด้วย

เหตุนี้ จึงท�าให้สวนประเภทนี้สามารถที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทั้งปี (นอกเหนือจากช่วง

เทศกาลผลไม้ เมษายน-มิถุนายน) โดยจะมีลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการด้วยกันอยู่ ๒ ประเภท คือ 

๑) กนิผลไม้บฟุเฟต์ และ ๒) เข้ามาศกึษาดงูาน ทัง้นี ้จากการศกึษาสวนต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็

ทั้ง ๖ สวน พบว่าสวนที่สามารถจัดอยู่ในรูปแบบที่  ๑ นี้ มีทั้งหมด ๓ สวน

 ๒) รปูแบบโฮมสเตย์ “สอดคล้องวถิชีวีติ องิแอบธรรมชาต”ิ  รปูแบบนีเ้น้นการท�างานแบบครอบครวั

และ/หรอืเครอืญาต ิโดยมกีารรวมกลุม่กนัเพือ่เปิดให้บรกิารทีพ่กั หรอืทีเ่รยีกว่า “โฮมสเตย์” ส�าหรบั

ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน  ทั้งนี้ สวนในรูป

แบบที่ ๒ นี้จะมีเงื่อนไข/ปัจจัยในเรื่องของพื้นที่ที่น้อย จึงท�าให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดโฮมสเตย์

ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว กลไกส�าคัญที่ใช้ในการด�าเนินงาน คือ การมีสวนร่วมของคนในครอบครัว

และของกลุม่โฮมสเตย์ทีพ่ร้อมต่อการให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว กล่าวคอื มกีารจดัพืน้ทีใ่นการให้บรกิาร 

(ทีพ่กั) อย่างเป็นสดัส่วน รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมทีไ่ด้มกีารดงึเอาจดุเด่นของชมุชน เช่น ป่าไม้ ภเูขา 

วัด รวมทั้งสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ  ของชุมชน มาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ส�าหรับให้บริการแก่

ลกูค้าทีม่าพกัโฮมสเตย์ รปูแบบนีจ้งึมลีกัษณะของกจิกรรมทีห่ลากหลายและสามารถสมัผสักบัวถิชีวีติ

ท้องถิ่นและอิงแอบธรรมชาติอย่างแท้จริง 

 ๓) รูปแบบ “การตลาดเชิงรุก” มีรูปแบบการท�างานที่เป็นสวนเดียวเอกเทศ ไม่ได้มีการน�าสินค้า

จากสวนอืน่มาขายในสวนตน เนือ่งจากจะเน้นให้ความส�าคญัในเรือ่งของคณุภาพของสนิค้า/ผลผลติ

ที่สะอาด สด ใหม่ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก (Fruit Fresh Healthy) อีกทั้งยังมีการค�านึง

ถึงคุณภาพ และความทั่วถึงในการให้บริการต่อลูกค้า  ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ศักยภาพในการรองรับ 

นักท่องเที่ยวของสวนในรูปแบบที่ ๓ นี้ ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวพร้อม ๆ กันได้มากนัก สวน
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ในรูปแบบที่ ๓ นี้ ยังให้ความส�าคัญกับเรื่องของการจัดการพื้นที่ กล่าวคือ มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของ

สถานทีใ่ห้มคีวามสวยงาม มกีารก�าหนดเส้นทางในการเดนิชมสวน จดุส�าหรบัเลอืกซือ้สนิค้า จดุถ่าย

รูป ที่นั่งพัก ห้องน�้าสะอาด และมีความมิดชิด รวมทั้งยังมีการคิดหากิจกรรมใหม่ ๆ ส�าหรับต้อนรับ

นักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ในการท�างาน/ขับเคลื่อนงานของสวนในรูปแบบนี้ เจ้าของสวนและคนใน

ครอบครัวเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ เนื่องจากจะต้องควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้าง

แบรนด์ของสนิค้า  ด้วยเหตนุี ้จงึอาจกล่าวได้ว่าหวัใจส�าคญัของการจดัการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในรูปแบบที่ ๓ นี้ ก็คือ การควบคุมคุณภาพ/มาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งได้มีการน�ากลไกการ

จัดการตลาดมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า/ผลผลิต  ส�าหรับกลุ่ม/ประเภทของ

ลูกค้า มักเป็นกลุ่มลูกค้าที่นิยมสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด โดยค�านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก อีก

ทั้งยังเป็นลูกค้าที่มีก�าลังซื้อที่ค่อนข้างสูง และจากการศึกษาสวนต้นแบบทั้ง ๖ สวน พบว่า สวนที่

อยู่ในรูปแบบที่ ๓ มี ๒ สวน 

 ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมเชิงบูรณาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางตลาดผลไม้ที่มีคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดอาเซียน 

๒) ยุทธศาสตร์สร้างมาตรฐานการบริการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๓) ยุทธศาสตร์ “Fruit  

Direct Sale” ๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสินค้า และ ๕) ยุทธศาสตร์เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ

บูรณาการ

 ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บทน�า
  ระยองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ในอดีตเป็นที่รู้จักในฐานะ เมืองแห่งผลไม้ดี ของภาคตะวันออก 
ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสดแปรรูป กะปิ น�้าปลา เนื่องจากความเหมาะสมของ
สภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออ�านวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น เมืองท่อง
เที่ยวที่สวยงำม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทยและเกาะสวยงามระดับโลก เช่น 
เกาะเสม็ด ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ฐานเศรษฐกิจที่
ส�าคัญของจังหวัด คือ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม (ส�านักงานจังหวัดระยอง, 2๕๕๔)
  ต่อมา จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น จังหวัดอุตสำหกรรม นับตั้งแต่การค้นพบ
แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ. 2๕2๐ เป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(Eastern Seaboard Development Program) ใน พ.ศ. 2๕2๔ (ส�านักงานจังหวัดระยอง, 2๕๕๔) รัฐบาล
ก�าหนดนโยบายให้นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีง เป็นทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมขนาด
หนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย 
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามัน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี (กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธุ์, 2๕๔6 : ๑) 
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  จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ได้
ส่งผลให้จงัหวดัระยองเป็นศนูย์อตุสาหกรรมหลกัและอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง เป็นศนูย์กลางความเจรญิแห่ง
ใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดของประเทศ มีการจ้างงานจ�านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
สูง มีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ ๑,๑๔๓,7๔๐ บาทต่อคน 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) เท่ากบั 672,๑๐๔ ล้านบาท โดยมาจากสาขาการผลติด้านอตุสาหกรรม
กว่าร้อยละ ๙2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ส�านักงานจังหวัดระยอง, 2๕๕๔)
  ปัจจุบันจังหวัดระยองจึงเป็นที่รู ้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด และเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ผนวกกับวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2๕๕๔ ยังได้กล่าวถึง “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล (City of Good 

Quality of Life and Balanced Economy)” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งในด้านการท่องเที่ยว 
เกษตรกรรม สังคม และอุตสาหกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างและขยายโอกาส
ทางการตลาดได้ ๓) สร้างเสรมิสงัคมให้มคีณุธรรมน�าความรู ้สูก่ารด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และ ๔) ส่งเสรมิและพฒันาให้เป็นแหล่งอตุสาหกรรมของภมูภิาคทีไ่ด้มาตรฐานด้านความปลอดภยั
ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน
  กอปรกบัทศันะของนายสยมุพร ลิม่ไทย (สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2๕๕๔ ณ อบต.
ตาขนั) อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัและทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ได้กล่าวถงึศกัยภาพเชงิพืน้ที่
ที่แท้จริงของจังหวัดระยอง มี 2 ประการ คือ 
  ๑) ความเป็นเมอืงเกษตรกรรม เนือ่งจากเกษตรกรรมเป็นอาชพีดัง้เดมิของชาวระยองกว่า ๓ ชัว่อายุ 
คน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ชื่อเสียงของระยองก็คือ ความเป็นเมืองผลไม้มาแต่เดิม เพียง 
ในระยะหลงัพืน้ทีเ่กษตรกรรมถกูเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ กลายเป็นพืน้ทีป่ลกูยางพาราเป็นส่วนใหญ่ 
(คดิเป็นร้อยละ 8๐ ของพืน้ทีเ่กษตรกรรม) ถอืเป็นจดุหกัเหของการใช้ทีด่นิเพือ่การเกษตร การท�าสวนผลไม้ 
จงึถอืเป็นศกัยภาพดัง้เดมิ
  2) ความเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ถอืเป็นศกัยภาพ โดยพืน้ทีม่คีวามหลากหลาย มชีายหาดมาก มหีมู่
เกาะทีม่ชีือ่เสยีง เป็นเมอืงประวตัศิาสตร์ เป็นเมอืงเก่า ในหลายพืน้ทีย่งัคงอนรุกัษ์ความเป็นชมุชนเก่าแก่ การ
ท่องเทีย่วจงึถอืเป็นขดีความสามารถทีแ่ท้จรงิของชาวระยอง
  ในส่วนของความเป็นเมอืงอตุสาหกรรม จงัหวดัระยองจ�าเป็นต้องพึง่พงินโยบายของรฐั จงึถอืว่าเป็น
สิง่ทีถ่กูจดัท�าขึน้ “...หากรฐับาลไม่มนีโยบายการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยก�าหนดให้จังหวัด
ระยองเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย เมอืงอตุสาหกรรมกไ็ม่เกดิขึน้ทีน่ี ่มาบตาพดุเป็นเมอืงอตุสาหกรรมจากการทีถ่กู
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ท�าจากข้างนอก ทรพัยากรทัง้หลายมาจากข้างนอก การลงทนุ ถนนหนทาง คมนาคม ถกูใส่มาจากข้างนอก 
เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องรายได้ของประชากรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงมิใช่ตัวเลขที่แท้จริง เพราะ
น�ามาจากมูลค่าทางอุตสาหกรรม ต้องดูว่ามีการสร้างงานถึงจะเป็นรายได้ที่แท้จริง ท�าให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่พื้นที่จริง ๆ มากน้อยแค่ไหน...”
  ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้พยายามปรับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การพัฒนาเชิงสมดุล 
ทัง้ในด้านการท่องเทีย่ว เกษตรกรรม สงัคม และอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาด้านการเกษตร
และการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นภาคเศรษฐกจิทีแ่ท้จรงิของจงัหวดัระยอง  ด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึสนใจท�าการศกึษา
การปรบัตวัและการพฒันารปูแบบอย่างบรูณาการของชมุชนและเอกชน ซึง่อาศยัการจดัการการท่องเทีย่ว 
ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเสรมิสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม และมุง่แสวงหายทุธศาสตร์ทางเลอืก 
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรกรรมอย่างบูรณาการโดยเชื่อมโยงเข้ากับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๑. เพื่อศึกษาตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จของภาคเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดการท่อง
เที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง 
  2. เพือ่ศกึษาพืน้ทีศ่กัยภาพและประเมนิความเป็นไปได้ของตวัอย่างการพฒันารปูแบบการเสรมิ
สร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมโดยการจัดการท่องเที่ยว
  ๓. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมเชิงบูรณาการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

วิธีการศึกษา
  การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
  ๑. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา และการรวบรวมเอกสารทางราชการ สิ่งพิมพ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
รายงานการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ 
  ๒. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
   2.๑ การส�ารวจโดยใช้แบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน (Rural Rapid Appraisal: RRA) 

ในพืน้ทีเ่พือ่น�ามาก�าหนดประเดน็การสมัภาษณ์เจาะลกึเพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพปัญหาทีส่�าคญั และ
ระบุส่วนที่ประสบความส�าเร็จในด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง  
   2.2 การส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) เพื่อศึกษาการตลาดและ 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยมีประเด็นส�าคัญในการศึกษา คือ ความ 
พึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยว 
ทั้งกระแสหลักและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ 
  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ตวัแทนบรษิทัน�าเทีย่วทีจ่ดัน�าเทีย่วในจงัหวดัระยองจ�านวน 
2๐ ราย มคัคเุทศก์จ�านวน 2๐ ราย ตวัแทนผูป้ระกอบการท่องเทีย่วในจงัหวดัระยองจ�านวน 2๐ ราย รวม
ถึงประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีอายุตั้งแต่ ๑8 ปีขึ้นไป ซึ่งเคยเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยอง ภายในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ซึ่งการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Yamane ๑๙7๓ : 727-728) ในการก�าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ซึ่งได้ขนาดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ ๔๐๐ คน
  ๓. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
   ๓.๑ การสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) เกีย่วกบันโยบาย/ยทุธศาสตร์กบัผูบ้รหิาร
ระดับก�าหนดนโยบายและบังคับใช้จ�านวน ๓ คน 
   ๓.2 กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ (Best Practices) ในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองจ�านวน 6 กรณีศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลของพื้นที่ตัวอย่างที่ประสบความ
ส�าเร็จของภาคเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดการท่องเที่ยว และสถานการณ์การเสริมสร้างรายได้
ภาคเกษตรกรรมโดยการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงเพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้าง 
รายได้ภาคเกษตรกรรมโดยการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง
   ๓.๓ จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย/สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-

holder) ต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจ�านวน 6 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน ๑6 คน ได้แก่ 
ภาคเกษตรกรรมผู้จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตัวอย่างและพื้นที่ศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีประเด็นในการ
ระดมความคิดเห็น ได้แก่ แนวทางการประเมินพื้นที่ศักยภาพ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวของพื้นที่ศักยภาพ แนวทางในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาพื้นที่
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
   ๓.๔ จดัเวทสีมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (Test Study) เพือ่ประชมุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันา
ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์จ�านวน ๔ ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 6๐ คน ได้แก่ ภาคเกษตรกรรมผู้จัดการ 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตัวอย่างและพื้นที่ศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดเวทีสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการแต่ละเวที ดังนี้



2๙๑คมพล  สุวรรณกูฎ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  เวทีประชุมครั้งที่ ๑ ชี้แจงท�าความเข้าใจโครงการ และรับฟังความคิดเห็น
  เวทีประชุมครั้งที่ 2 น�าเสนอสถานการณ์และรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
พื้นที่ตัวอย่าง และรับฟังความคิดเห็น
  เวทีประชุมครั้งที่ ๓ น�าเสนอเกณฑ์และการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ การตลาด และพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง และรับฟังความคิดเห็น
  เวทีประชุมครั้งที่ ๔ น�าเสนอข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมเชิง
บูรณาการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง และรับฟังความคิดเห็น

ผลการศึกษา พบว่า 
  องค์ประกอบหลกัในการจดัการท่องเทีย่วเพือ่การเสรมิสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม 6 ประการ 
คือ ๑) คน/บุคลากรที่ใช้ในการต้อนรับ 2) สถานที่ที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ๓) คุณภาพและความ
เพยีงพอของผลผลติทีใ่ช้ในการรองรบันกัท่องเทีย่ว ๔) กจิกรรมและการบรกิาร และ ๕) การสนบัสนนุ/ส่ง
เสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง 
สามารถจ�าแนกได้ ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย 
  ๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นการท�างานแบบเครือข่าย/กลุ่ม 
  เป็นรูปแบบที่มีการน�าทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้เป็นกลไกส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นงาน กล่าวคอื ได้มกีารน�าทนุในเรือ่งของกลุม่/เครอืข่าย มาใช้เป็นฐานส�าคญัต่อการให้บรกิาร
นักท่องเที่ยว เช่น การน�าผลไม้จากสวนที่เป็นสมาชิกมาเสริม การน�าสินค้า OTOP ของกลุ่ม/ชุมชนเข้า
มาขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ สวนประเภทนี้จะให้ความส�าคัญกับสถานที่/พื้นที่ที่ใช้ในการรองรับนัก
ท่องเที่ยว เช่น บริเวณส�าหรับนั่งพัก ถ่ายรูป เส้นทางเดินชมสวน ห้องน�้า อีกทั้งยังมีจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
ส�าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะหรือเทคนิคการท�าการเกษตร ด้วยเหตุนี้ 
จึงท�าให้สวนประเภทนี้สามารถที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทั้งปี (นอกเหนือจากช่วงเทศกาลผลไม้ 
เมษายน-มิถุนายน) โดยจะมีลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ ๑) กินผลไม้บุฟเฟต์ 
และ 2) เข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ จากการศึกษาสวนต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จทั้ง 6 สวน พบว่า สวนที่
สามารถจัดอยู่ในรูปแบบที่ ๑ นี้ มีทั้งหมด ๓ สวน ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภาพที่ ๑
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แผนภาพที่ ๑ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นการท�างานแบบเครือข่าย/กลุ่ม
ที่มา : คมพล สุวรรณกูฏ, 2๕๕๕

  2) รูปแบบโฮมสเตย์ “สอดคล้องวิถีชีวิต อิงแอบธรรมชาติ” 
  รูปแบบนี้เน้นการท�างานแบบครอบครัวและ/หรือเครือญาติ โดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเปิดให้
บริการที่พัก หรือที่เรียกว่า “โฮมสเตย์” ส�าหรับไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทที่ต้องการมาเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชนชาวสวน ทั้งนี้ สวนในรูปแบบที่ 2 นี้จะมีเงื่อนไข/ปัจจัยในเรื่องของพื้นที่ที่น้อย จึงท�าให้มี
การรวมกลุม่กนัเพือ่จดัโฮมสเตย์ไว้ให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว กลไกส�าคญัทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน คอื การมส่ีวน
ร่วมของคนในครอบครัวและของกลุ่มโฮมสเตย์ที่พร้อมต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว กล่าวคือ มีการจัด
พื้นที่ในการให้บริการ (ที่พัก) อย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ได้มีการดึงเอาจุดเด่นของชุมชน 
เช่น ป่าไม้ ภูเขา วัด รวมทั้งสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ ของชุมชน มาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ส�าหรับ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์ รูปแบบนี้จึงมีลักษณะของกิจกรรมที่ความหลากหลาย และสามารถ
สัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและอิงแอบธรรมชาติอย่างแท้จริง ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภาพที่ 2
 



2๙๓คมพล  สุวรรณกูฎ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

แผนภาพที่ ๒ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สอดคล้องวิถีชีวิต อิงแอบธรรมชาติ”
ที่มา : คมพล สุวรรณกูฏ, 2๕๕๕

  ๓) รูปแบบ “การตลาดเชิงรุก”
  มีรูปแบบการท�างานที่เป็นสวนเดียวเอกเทศ ไม่ได้มีการน�าสินค้าจากสวนอื่นมาขายในสวนตน 
เนือ่งจากจะเน้นให้ความส�าคญัในเรือ่งของคณุภาพของสนิค้า/ผลผลติทีส่ะอาด สด ใหม่ และปลอดภยัต่อผู้
บรโิภคเป็นหลกั (Fruit Fresh Healthy) อกีทัง้ยงัมกีารค�านงึถงึคณุภาพและความทัว่ถงึในการให้บรกิารต่อ
ลกูค้า ด้วยเหตนุี ้จงึท�าให้ศกัยภาพในการรองรบันกัท่องเทีย่วของสวนในรปูแบบที ่๓ นี ้ไม่สามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวพร้อม ๆ กันได้มากนัก สวนในรูปแบบที่ ๓ นี้ ยังให้ความส�าคัญกับเรื่องของการจัดการพื้นที่ 
กล่าวคือ มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของสถานที่ให้มีความสวยงาม มีการก�าหนดเส้นทางในการเดินชมสวน จุด
ส�าหรบัเลอืกซือ้สนิค้า จดุถ่ายรปู ทีน่ัง่พกั ห้องน�้าสะอาด และมคีวามมดิชดิ รวมทัง้ยงัมกีารคดิหากจิกรรม
ใหม่ ๆ มาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ในการท�างาน/ขับเคลื่อนงานของสวนในรูปแบบนี้ เจ้าของสวน
และคนในครอบครัวจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ เนื่องจากจะต้องควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้า  
เพือ่สร้างแบรนด์ของสนิค้า  ด้วยเหตนุี ้จงึอาจกล่าวได้ว่าหวัใจส�าคญัของการจดัการการท่องเทีย่วเชงิเกษตร
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ในรูปแบบที่ ๓ นี้ก็คือ การควบคุมคุณภาพ/มาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งได้มีการน�ากลไกการจัดการ
ตลาดมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า/ผลผลิต  ส�าหรับกลุ่ม/ประเภทของลูกค้า มักเป็น
กลุ่มลูกค้าที่นิยมสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด โดยค�านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นลูกค้าที่มี
ก�าลังซื้อที่ค่อนข้างสูง และจากการศึกษาสวนต้นแบบทั้ง 6 สวน พบว่า สวนที่อยู่ในรูปแบบที่ ๓ มี 2 สวน  
ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภาพที่ ๓

 

แผนภาพที่ ๓ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นการตลาดเชิงรุก
ที่มา : คมพล สุวรรณกูฏ, 2๕๕๕

  พื้นที่ศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมโดยการจัดการท่อง
เที่ยว ผู้วิจัยได้ประสานงานกับทางส�านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รายชื่อของพื้นที่ศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาจ�านวน 6 สวน โดยผู้วิจัยได้มีการลงส�ารวจพื้นที่เพื่อท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมกับประเมินศักยภาพของพื้นที่สวนเกษตรทั้ง 6 สวน ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้วิจัยสามารถจ�าแนกออกเป็น ๓ กลุ่มหลักด้วยกันคือ 



2๙๕คมพล  สุวรรณกูฎ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  กลุ่มที่ ๑ มีข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่และบุคลากรที่ต้องคอยให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้วยเหตุนี้ การน�าไปเชื่อมต่อกับการท�างานกับสวนในรูปแบบที่ ๑ ที่ 
เน้นการขับเคลื่อนงานโดยเครือข่าย/กลุ่ม ในส่วนของสวนที่เป็นเครือข่าย/ลูกข่ายที่คอยหนุนเสริมเรื่อง
ผลผลิตและกิจกรรม ย่อมจะท�าให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายแก่นักท่องเที่ยว 
  กลุม่ที ่2 มแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาไปในรปูแบบของสวนที ่๓ เนือ่งจากว่ามรีปูแบบการท�างานทีเ่ป็น
ลักษณะสวนเดี่ยว ซึ่งเน้นขายเพียงแค่ผลผลิตจากสวนของตนเอง เนื่องจากค�านึงถึงคุณภาพของผลผลิต 
อีกทั้งเจ้าของสวนจะปิดสวนทันทีเมื่อผลผลิตของสวนหมดลง รวมทั้งหากค�านึงถึงความพร้อมในด้าน
พืน้ที ่กจ็ะพบว่า มกีารจดัพืน้ทีส่วนเป็นสดัส่วนเพือ่ใช้ต้อนรบันกัท่องเทีย่ว รวมทัง้มกีารหากจิกรรมใหม่ ๆ   
มาต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ
  ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมเชิงบูรณาการท่องเที่ยวใน 
จังหวัดระยอง 
  ๑. ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางตลาดผลไม้ที่มีคุณภาพของประเทศไทย สู่ตลาดอาเซียน 
   ๑.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ 
   ๑.2 พัฒนาช่องทางการให้บริการขายสินค้าและจ�าหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี 
   ๑.๓ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม 
  2. ยุทธศาสตร์สร้างมาตรฐานการบริการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   2.๑ พัฒนาทักษะการให้บริการและภาษาของบุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสวนเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการบริการที่ประทับใจ
  ๓. ยุทธศาสตร์ “Fruit Direct Sale” 
   ๓.๑ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิต 
   ๓.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้า 
   ๓.๓ เพิ่มช่องทางในการติดต่อสั่งสินค้าและให้บริการ
  ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ 
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสินค้าต่าง ๆ
   ๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของชาวสวน 
   ๔.2 พัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรในสวนเกษตรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๔.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - น�าระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มช่องทางการจัดการข้อมูล
    - พัฒนาและขยายเครือข่ายในการใช้ข้อมูลข่าวสารแบบบูรณาการ
    - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วและทันสมัย 
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   ๔.๔ เพิม่การประชาสมัพนัธ์แหล่งความรู/้แหล่งท่องเทีย่วให้กบัหน่วยงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 
   ๔.๕ รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดระยองไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 
  ๕. ยุทธศาสตร์เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบบูรณาการ
    ๕.๑ ส่งเสริมการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคประชาชน/ชาวสวน 
   ๕.2 สร้างเครอืข่ายด้านความรูใ้ห้แก่ภาคเกษตรกร ทัง้ความรูใ้นด้านการบรกิาร มาตรฐาน
แหล่งท่องเทีย่ว รวมทัง้ความรู ้เทคนคิต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการท�าการเกษตรทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพของผูผ้ลติ 
และผู้บริโภค
   ๕.๓ สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
    - เครอืข่ายด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการสือ่สารภายนอก โดยหน่วยงานจากภาค
รัฐและเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด
ระยอง เช่น ททท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
    - เครอืข่ายด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการสือ่สารภายในภายจงัหวดั กล่าวคอื ควร
มกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเกษตรให้เกดิการไหลทางข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนใน
พืน้ทีจ่งัหวดัระยอง อนัท�าให้คนในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองสามารถรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่วเชงิเกษตรมากขึน้ เช่น
ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์
   ๕.๔ ส่งเสริมการจัดท�าหลักสูตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมกับสถาบัน
ทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กมลวณัย์ โมราศลิป์ และวสิทุธณิ ีธานรีตัน. ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรแบบมส่ีวนร่วม 
  ของต�าบลเขาวง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จังหวัดสุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยสงขลา 
  นครินทร์; 2๕๕๔.
กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธุ์. ศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า แบบคอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา : 
  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 
  รามค�าแหง; 2๕๔6.
กรมส่งเสรมิการเกษตร. โครงการท่องเทีย่วเกษตร ปีท่องเทีย่วไทย 2๕๔๑-2๕๔2. กรงุเทพฯ : การท่องเทีย่ว 
  แห่งประเทศไทย; 2๕๔๑.
กอบชัย ล้อเพ็ญภพ. ความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2๕๔๙.
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และมลูนธิพิทิกัษ์สิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว. เอกสารสรปุผลการประชมุ 
  เชงิปฏบิตักิาร Ecotourism: Network ๙6 (อดัส�าเนา). 6 มนีาคม 2๕๓๙; ห้องประชมุเพลนิจติ  
  โรงแรมอิมพีเรียล; 2๕๓๙.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กองวิชาการ. ข้อก�าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
  เงื่อนไขการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เอกสารอัดส�าเนา); 2๕๕๓.
จอมขวญั เวยีงเงนิ. ความพงึพอใจและความต้องการของนกัท่องเทีย่วต่อการให้บรกิารท่องเทีย่วเชงิเกษตร  
  ณ ศนูย์วจิยัพชืสวน แพร่ (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2๕๔๙.
จ�ารสั มาศวรรณา. ความพงึพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารด้านเงนิฝากของ ธ.ก.ส. สาขายโสธร (ภาคนพินธ์ 
  มหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2๕๓8.
จิรวดี ปิ๋วธัญญา. ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายภายในประเทศ (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๔๙.
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และคณะ. ความรู้และเจตคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการด�าเนินการด้านการท่อง 
  เที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2๕๕๑.
จุฑามาศ ทะแกล้วพันธ์ และคณะ. การจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจ�าท้องถิ่น กรณีศึกษา  
  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี. คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
  เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี; 2๕๕๐.
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ชริณี เดชจินดา. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริหารก�าจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมด�า 
  เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัมหดิล;  
  2๕๓๐.
ชัยวุฒิ ชัยอนันต์. การจัดการ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย; 2๕๔2.
เดชา โต้งสูงเนิน. การบริหารจัดการท่องเที่ยวเกษตร กรณีศึกษา บ้านม่วงค�า ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม  
  จังหวัดเชียงใหม่ (การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;  
  2๕๔๓.
ทักษิณา คุณารักษ์. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดท�าทัวร์เหมาจ่ายภายในประเทศ : กรณีศึกษาบริษัท 
  น�าเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 
  เชียงใหม่; 2๕๔๙.
ทัศนีย์ ทานตวนิช. เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่มาเยือนภาคตะวันออกของ 
  ประเทศไทย. รายงานวิจัย. ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ; 2๕๔๑.
เทดิชาย ช่วยบ�ารงุ. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื บนฐาน 
  แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง. กรงุเทพฯ : ส�านกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา; 2๕๕2.
ธงชัย สันติวงศ์. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ�ากัด; 2๕๓๕.
ธินิกานต์ ประไกรวัน. การพัฒนาการจัดการสวนเกษตร สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา 
  สวนยอ “รอยลั ทรอปปิคส์” (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2๕๔๙.
ธีระ อินทรเรือง. ความต้องการโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๔6.
นริศรา สธนเสาวภาคย์. การวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่มา 
  ของรายได้นอกภาคเกษตรกรรม (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาเศรษฐกิจ 
  ธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2๕๔๕.
นันทนา แสงโพธิรัตน์. ผลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว 
  เชงิเกษตร : กรณศีกึษา อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม. (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ).  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2๕๔7.
นาคม ธีรสุวรรณจักร. ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  กรณีศึกษา : อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 
  มหิดล; 2๕๔๑.
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น�าชัย ทนุผล และคณะ. การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโป่ง ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอ 
  สันทราย จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2๕๔๓.
นิคม จารุมณี. การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.  
  2๕๓๕.
นรินัดร์ จงวฒุเิวศย์. “การจดัการความรูสู้ก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื”. วารสารพฒันาชมุชน ๔๕(๔) (เม.ย.): 8-๑๐;  
  2๕๔๙.
เนาวรตัน์ พลายน้อย และคณะ. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วภายในประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวไทยเสนอต่อ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช; 2๕๓8.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. คณะมนุษยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2๕๔2.
ป.อ.ปยุตโต. พระธรรมปิฎก. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสารจ�ากัด; 2๕๔6.
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ และคณะ. การพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพอเพียงในเขต 
  อีสานใต้. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2๕๕๐.
ประเสริฐ วิทยารัฐ. รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการ 
  ท่องเทีย่ว. กาญจนบรุ ี: สมาคมภมูศิาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวทิยาลยัครกูาญจนบรุ;ี 2๕๓๐.
ปรัชญาเมธี เทียนทอง. การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
  ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในพัทยา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม;  
  2๕๕2.
ปิยวรรณ คงประเสรฐิ. การท่องเทีย่วเชงินเิวศแบบบรูณาการเพือ่วางแผนพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
  ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). สาขาวิชาการวางแผนและ 
  การจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๕๑.
ปิยาภรณ์ รัตนเจษฎา. การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยว 
  ที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรม ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
  มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล; 2๕๔๑.
พัฒน์นรี เธียรกิตติ์ธนา. การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ต�าบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล; 2๕๔7.
พธุรตัน์ สขุพงษ์ไทย. ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการบรกิารการท่องเทีย่วเกษตรของศนูย์วจิยัพชื 
  สวนจันทบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2๕๕๐.
พูนศักดิ์ วงศ์มกรพันธ์. ศักยภาพของพื้นที่สวนเกษตรเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
  ในจังหวัดระยอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2๕๔7.
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เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข & Trivedi, Akhilesh. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการ 
  ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย. เอกสารประกอบการ 
  ประชุมทางวิชาการ. International Conference on Challenges & Strategic Interventions  

  for Tourism in India; ๔-๕ ธันวาคม 2๕๕๓. เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย.
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล. “ECO-TOURISM : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”. จุลสารการท่องเที่ยว ปีที่ ๑๔, ๓  
  (กรกฎาคม-กันยายน 2๕๓8); ๕๐-๕8.
ราชบณัฑติยสถาน. พจนานกุรมศพัท์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2๕๔2. กรงุเทพฯ : ราชบณัฑติยสถาน;  
  2๕๔2.
ร�าไพพรรณ แก้วสรุยิะ. การท่องเทีย่วเชงินเิวศ. เอกสารประกอบการสมัมนา. มาตรฐานการจดัการท่องเทีย่ว 
  เชิงนิเวศ; 2๔ พฤศจิกายน 2๕๔๓. ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองทองธานี. จังหวัดนนทบุรี; 
  2๕๔๔.
รุ้งตะวัน เกิดโภคา. แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนจังหวัดอุทัยธานี (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต).  
  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2๕๕๓.
วันทนา ฉิมบ้านดอน. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในต�าบลบางใบไม้ อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (วิทยานิพนธ์ 
  มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2๕๕2.
วภิาวรรณ พฒันพงษ์. การรบัรูข่้าวสาร ปัจจยัจงูใจ ความพงึพอใจ และทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วเชงิเกษตร  
  ของนักท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
  บัณฑิตย์; 2๕๔7.
ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล. “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. จุลสารการท่องเที่ยว ๑6, ๑  
  (มกราคม-มีนาคม 2๕๔๐): ๑2-๑๕.
ศรัทธา วุฒิพงศ์. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  
  สาขาจนัด ีอ�าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช (ภาคนพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติ 
  พัฒนบริหารศาสตร์; 2๕๔2.
ศักดิ์ชัย เสนาพรหม. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของนักท่องเที่ยวไทย  
  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๔8.
ศนัสนีย์ เกษตรสนิสมบตั.ิ ความคดิเหน็ของผู้เกีย่วข้องตอ่การท่องเทีย่วเชงิเกษตรบ้านฝ่ังท่า ต�าบลวงัก์พง 
  อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช; 2๕๔7.



๓๐๑คมพล  สุวรรณกูฎ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตร. การศึกษาเพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 
  เชิงเกษตร (Agrotourism) (รายงานฉบับร่าง). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2๕๔๓.
ษมาพร คงควร. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2๕๔๙.
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตไิทย. รายงานขัน้สดุท้ายการด�าเนนิการเพือ่ก�าหนดนโยบาย 
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แห่งชาติไทย; 2๕๔2.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. การศึกษาเพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
  และจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism). กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและ 
  ที่ปรึกษา; 2๕๔๔.
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช และประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง (ออนไลน์) 2๕๕๔. [วันที่ค้น 
  ข้อมูล ๙ กันยายน 2๕๕๔]; แหล่งข้อมูล http://kucon.lib.ku.ac.th.

สมสมัย เอียดคง. กระบวนการพัฒนาและการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิด 
  เศรษฐกจิพอเพยีงใน ๕ จงัหวดัชายแดน : สงขลา พทัลงุ นครศรธีรรมราช ตรงั และสตลู. สงขลา :  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2๕๕2.
สฤณี อาชวานันทกุล. ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์. ประชาชาติธุรกิจ 2๐ มีนาคม 2๕๕๑; ๔๕.
สนัต ิบางอ้อ. การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง. เอกสาร 
  ประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจ�าปี 2๕๔2. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการ 
  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ม.ป.ป.
  .สภาพัฒน์ กับการพัฒนาประเทศ. โพสต์ทูเดย์ วันที่ 2๑ มิถุนายน 2๕๔6 (ออนไลน์) [วันที่ 
  ค้นข้อมูล ๑6 กุมภาพันธ์ 2๕๕๕]; แหล่งข้อมูล http://www.oknation.net/blog/print. 

  php?id=291099.

สันทนา เจียมเจตคุณ. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา (ภาคนิพนธ์ปริญญา 
  มหาบัณฑิต). 2๕๓๙.
ส�านักงานจังหวัดระยอง. แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดระยอง พ.ศ. 2๕๕๔ (ออนไลน์) 2๕๕๓  
  [วันที่ค้นข้อมูล ๑๑ พฤษภาคม 2๕๕๔]; แหล่งข้อมูล http://123.242.173.4/v2/index. 

  php?option=com_ content&view= article&id=885&Itemid=222
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ส�านักงานจังหวัดระยอง. รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2๕๕2 (ออนไลน์) 2๕๕๓ [วันที่ค้นข้อมูล 
  ๑๑ พฤษภาคม 2๕๕๔]; แหล่งข้อมูล http://123.242.173.4/v2/index.php?option=com_ 

  content&view= article&id =910:2010-04-04-90-46-49&catid=118:2010-09-07-05-32- 

  11&Itemid=217 

ส�านกังานจงัหวดัระยอง. ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัระยอง (ออนไลน์) 2๕๕๓ [วนัทีค้่นข้อมลู ๑๑ พฤษภาคม  
  2๕๕๔]; แหล่งข้อมลู http://123.173.4/v2/index.php?option=com_content&view=article & 

  id=597&Itemid=180 

สิทธิศักดิ์ เตียงงา. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) (เอกสารประกอบการสอนวิชาการ); ม.ป.ป.
สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน : 
  กรณศีกึษาการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง (วทิยานพินธ์ปรญิญา 
  มหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2๕๔๙.
สุชาดา วรรธะมารี. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  (Ecotourism) กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ในเขตกรุงเทพฯ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2๕๔2.
สุพรรณี ไชยอ�าพร และคณะ. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบผสมผสาน (IWRM) ในพื้นที่ลุ่มน�้า 
  ทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2๕๕๔.
สพุรรณ ีไชยอ�าพร. โครงการวจิยัด้านทรพัยากรน�า้ : การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้แบบผสมผสาน (IWRM)  

  ในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา. รายงานการวิจัย เสนอต่อ กรมทรัพยากรน�้า; 2๕๕๔.
สพุร์ี ลิม่ไทย และคณะ. การประเมนิพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินประเทศไทย.  
  (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๔7.
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. วิสัยทัศน์การจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ. รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร 
  การให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วส�าหรบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาต.ิ กรงุเทพฯ : ส่วนอทุยานแห่งชาติ 
  ทางทะเล ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้; 2๕๔๑.
สวุฒัน์ บญุศกัดิส์กลุ. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัชมุพร  
  (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2๕๔8.
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