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บทคัดย่อ
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การจัดการโซ่อุปทานส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง โดยใช้
การวิจยัเชงิคณุภาพกบัเชงิปรมิาณ ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึจัดเกบ็ข้อมลูจาก 23 ผูป้ระกอบการสถานทีท่่องเท่ียวเชงิเกษตร
จังหวัดระยอง ตัวแทนการท่องเที่ยว 5 ราย และแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว 345 ราย ผลการการศึกษานี้พบว่า ในช่วง
ต้นน�้าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขาดศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว อุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่ 
ทันสมัย ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ขาดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและ จัดการขยะที่ดี แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเป็น
สถานที่ดึงดูดน่าสนใจ มีน�้าไฟฟ้า และอาหารเพียงพอต่อความต้องการ ช่วงกลางน�้าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พักโฮม
สเตย์ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มประสิทธิภาพ การเดินทางรถสาธารณะยังไม่สะดวกในการเข้าถึงที่ท่องเที่ยว
โดยตรง ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวโดยมีไกด์หรือ เดินชมสวนด้วยตัวเอง และมี
สถานทีส่�าหรับทานอาหารบฟุเฟ่ต์ นอกจากนีแ้หล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรไม่มกีารท�าสัญญากบับรษิทัทัวร์ท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่สนใจเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญ่เช่นสวนยายดา สวนสุภัทราแลนด์ และลุงทองใบ เป็นต้น 
ช่วงปลายน�้าผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.77) แต่นักท่องเที่ยวยังไม่พอใจด้านบริการ และระดับความสุกของทุเรียน

ค�ำส�ำคัญ:  การจัดการโซ่อุปทาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

Abstract
  This paper has the objective to study the supply chain management for agrotourism in Rayong 
province. Moreover, it has used the quality research and quantitative research. The indebt interviews 
were conducted to collect data from 23 entrepreneurs of agrotourism in Rayong province, 5 travel agents 
and structured interview from 345 tourists. The result of this study it was found that the upstream of 
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agrotourism are lack of capacity to accommodate tourists during the high season, low update in technology 
equipment, lack of data link, lack of efficiency recycle and good waste management. Moreover, agrotourism 
there are efficacy in attractive attraction, electricity water and food enough to meet the needs. In the 
middle stream of agro tourism, there are the homestays were not enough to accommodate for tourists. 
The Public transport is uncomfortable travel to agro tourism. The activities are variety such as travel 
around farm by guide or yourself, there is area for fruits buffet. In addition, tourist attractions do not have 
contracts with tour companies. Most tours interest on tourism in large agro tourism sites such as Suan 
YaiDa, Supatra Land and Suan Lung Thongbai. Downstream of agrotourism, the result found that their 
overall satisfaction levels towards the agrotourism of Rayong province were high (Mean = 3.77). But they 
still not satisfied with the service and ripeness of durian.

Key words:  Supply Chain Management, Agrotourism, Rayong Province.

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.69 
เทียบกับปี 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงเป็นนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 176,767 และชาวไทย 1,422,038 
คน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) 
  แม้ว ่าจังหวัดระยองจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยว
จ�านวนมาก แต่ก็พบปัญหาว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพรองรับนักท่องเที่ยวยังไม่เพียง
พอ และการท่องเท่ียวเหมาะกบันกัท่องเทีย่วบางกลุม่เท่านัน้ 
ซึง่ยังขาดจดุเด่นจดุดงึดดูนกัท่องเทีย่ว รวมถึงยงัไม่สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังน้ันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรได้
รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเครื่องมือที่จะ
มาช่วยสร้างประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรนั้นคือ การจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานและร่วมมือกันต้ังแต่แหล่งของวัตถุดิบต้นน�้า 
กลางน�้าจนถึงบริการปลายน�้า โดยประเด็นส�าคัญของโซ่
อุปทานอยู ่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละกิจกรรมในโซ่
อุปทานเพื่อการได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการ
พัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นต ้อง
พิจารณาทั้งระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถึงจะ
ท�าให้ทราบผลที่ชัดเจน งานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะส่วน โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้าน
ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้าเท่าน้ัน ยังไม่ได้เช่ือมโยงถึงโซ่
อุปทานของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ขวัญกมล ดอนขวา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีบทบาทส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกจิของประเทศไทย เนือ่งจากการท่องเทีย่วเชิงเกษตร
มีความเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตต่างๆ หลากหลายสาขาที่
ให้ผลตอบแทนสูง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) อีกทั้ง
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เป็น
จ�านวน 35.4 ล้านคน ในปี 2560 และชาวต่างชาติมีแนว
โน้มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.0  เป็นจ�านวน 37.8 ล้านคนในปี 2561 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเป็นการท่องเท่ียวท่ีจะน�ารายได้มาสู ่ชุมชนและ
เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของสวน
เองและสามารถพัฒนาสวนของตัวเองให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสามารถสร้างรายได้จากการท่อง
เที่ยวเพิ่มขึ้น (นุชนารถ ไชยโรจน์, 2541) 
  กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป็นที่นิยม
ส�าหรับคนไทยมากที่สุดคือการเที่ยวชมสวนผลไม้ เพราะ
นักท่องเที่ยวสามารถรับประทานผลไม้สดๆ จากสวนและมี
ราคาถูกกว่าตลาดข้างนอก (พิมพา หิรัญกิตติ, 2556) สวน
ผลไม้พบมากในภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ในจังหวัดระยองเพราะมีภูมิอากาศที่เหมาะสมส�าหรับปลูก
ผลไม้ และมีจ�านวนนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ในปี 2558 
จังหวัดระยองมีจ�านวนสวนผลไม้จ�านวน 32 สวน (การ 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออก, 2558) 
ถือเป็นจังหวัดท่ีมีจ�านวนสวนผลไม้มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก รวมถึงในปี 2558 มีนัก  
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และจิตตานันท์ ติกุล, 2557; รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2558) 
เม่ือพิจารณางานวิจัยการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรพบว่าในประเทศไทยเป็นการศึกษาความพึง
พอใจต่อโซ่อปุทานการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเท่านัน้ (เถลงิศักดิ์ 
ชัยชาญ, 2556) ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (กาญจนา 
กาแก้ว, 2558) ส่วนงานวิจัยต่างประเทศมีการศึกษาโซ่
อปุทานการท่องเทีย่วในลกัษณะภาพรวม (Xinyan, Haiyan 
& George, 2009; Marianna Sigala, 2008) แต่ยังไม่มี
การศกึษารปูแบบการจดัการเฉพาะของโซ่อปุทานเชงิเกษตร 
ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบน้ีจะมีรูปแบบการจัดการเป็น 
รูปแบบเฉพาะทีต่่างจากการท่องเทีย่วแบบอืน่ หากเราทราบ 
รูปแบบและการจัดการท้ังโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรจะสามารถทราบปัญหาและอปุสรรค เพือ่หาแนวทาง
แก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ดียิ่งขึ้น น�าไปสู่
การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต
  ตามที่ได้กล่าวข้างต้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรยัง
ขาดการเช่ือมโยงโซ่อุปทานเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนจึงจ�าเป็นต้องศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน
ส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง ผลการ
ศึกษาสามารถน�าไปเป็นแนวทางส�าหรับเกษตรกรที่จะ
พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มข้ึนในอนาคต
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดระยอง ใน
ด้านการสร้างสมดุลการพัฒนาโดยเน้นการเกษตรการท่อง
เที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดระยอง

ขอบเขตของการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ร่วมกับเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต
การวิจัยดังนี้
  ด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎี
การท่องเที่ยวของ Xinyan Zhang et al. (2009) รวมกับ 

Collier and Harraway (1997) Tapper & Font (2004) 
โดยใช้สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง กับผู้ประกอบการ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตัวแทนการท่องเที่ยว และ
แบบสอบถามกบันกัท่องเทีย่ว โดยบทความนีจ้ะเน้นน�าเสนอ
ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  ด้านประชากร ผูป้ระกอบการสถานทีท่่องเท่ียวเชงิ
เกษตรจังหวัดระยอง 23 ราย ตัวแทนการท่องเที่ยว 5 ราย
และนักท่องเที่ยว 345 ราย
  ขอบเขตเวลา ด�าเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดกำรกำรจัดกำรโซ่อุปทำน
  โซ่อปุทาน เป็นความสมัพันธ์กนัเชิงระบบ การเชือ่ม
ต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ที่
เริ่มต้นจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดท้ายคือลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว
โซ่อปุทานประกอบด้วยจดุท่ีส�าคัญๆ คือ ผู้ส่งมอบให้ซพัพลาย
เออร์ โรงงานผู้ผลิต ศูนย์ กระจายสินค้า (Mentzer, et al., 
2001) 
  การจัดการโซ่อุปทานคือการปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ห่วงโซ่ของการเคล่ือนย้ายสินค้า
อันจะท�าให้เกิดประโยชน์ได้จริง รวมถึงการออกแบบความ
สัมพันธ์ห่วงโซ่ดังกล่าวให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 
และน�าไปใช้ปฏิบัติงานด้วย (Vogt et al., 2002) 

งำนวิจัยเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  งานวิจัยของสุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี และคณะ (2548) 
ได้องค์ความรู้ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในต�าบลตะพง ยัง
ต้องมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องด�าเนินพัฒนาให้
มากขึ้น การเชื่อมโยงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ส่งผลในหลายๆ ส่วน เช่นการท�า
โฮมสเตรย์ไม่ประสบความส�าเร็จ การใช้ประโยชน์ศูนย์การ
ท่องเทีย่วไม่เตม็ที ่ ซึง่จากปัญหาดงักล่าวท�าให้ต้องไปพจิารณา
ว่าในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเพราะอะไรจึง
ท�าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ 
  ข้อสรุปจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรยังเผชิญปัญหาเก่ียวกับการไม่รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง รวมถงึรัฐไม่มแีผนชดัเจนในการท�าการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร มีเพยีงการส่งเสรมิเท่านัน้ (พทัธย์มล สือ่สวัสดิว์ณชิย์, 
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2558) และงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนไหญ่ สนใจด้านปลายน�้า 
คือพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กาญจนา กาแก้ว (2558) พิมพา 
หิรัญกิตติ (2556) ขวัญกมล ดอนขวา และจิตตานันท์ ติกุล 
(2557) ซึ่งยังไม่มีงานที่พิจารณาด้านกลางน�้าคือ ทัวร์ หรือ
ตัวแทนการท่องเที่ยวซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการท่องเที่ยว รวม
ถึง ยังไม่มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
จะช่วยระบุรูปแบบโซ่อุปทานน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย
และทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละกิจกรรม เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั้งยืนในอนาคต

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกำรศึกษำโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
  จากการทบทวนงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกับการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรพบว่าการจะพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยว
เชงิเกษตรนัน้ต้องพจิารณาทัง้ระบบโซ่อปุทานการท่องเทีย่ว
เชงิเกษตร ถงึจะท�าให้ทราบผลทีชั่ดเจน งานวจิยัการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้เช่ือมโยงถึงโซ่อุปทานของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ขวัญกมล ดอนขวาและจิตตานันท์ 
ติกุล, 2557; รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2558) เมื่อพิจารณา
งานวิจัยการจัดการโซ่อุปทานการท่องเท่ียวเชิงเกษตรพบ
ว่าในประเทศไทยเป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อโซ่
อปุทานการท่องเทีย่วเชิงเกษตรเท่านัน้ (เถลงิศกัดิ ์ ชัยชาญ, 
2556) ส่วนงานวิจัยต่างประเทศมีการศึกษาโซ่อุปทานการ
ท่องเทีย่วในลกัษณะภาพรวม (Xinyan, Haiyan & George, 
2009; Marianna Sigala, 2008) ยังไม่มีการศึกษารูปแบบ
การจัดการเฉพาะของโซ่อปุทานเชิงเกษตร ซึง่การท่องเทีย่ว
ในรูปแบบนี้จะมีรูปแบบการจัดการท่ีเหมือนและต่างจาก
การท่องเทีย่วแบบอืน่ หากเราทราบรูปแบบและการจดัการ
ทั้งโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะสามารถทราบ
ปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ดียิ่งขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาภาคการ 
เกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต

งำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนต้นน�้ำของโซ่
อุปทำนกำรท่องเที่ยว
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การระบุและ
ส�ารวจประเด็นปัญหาหลักของแนวคิดในโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยว ของ Xinyan et al. (2009) ก�าหนดกิจกรรม
ต้นน�้าจาก ได้แก่ 1.อาหาร เครื่องดื่ม การผลิต, 2. เครื่อง

มืออุปกรณ์ 3. งานฝีมือท้องถิ่น 4. ขยะ/รีไซเคิล 5. การ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ 6. น�้าและพลังงาน สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Tapper & Font (2004) ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 
ระบบไฟฟ้าและน�้าประปา การก�าจัด ของเสียและน�ากลับ
มาใช้ใหม่ การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์และงาน
ฝีมือการแปรรูป แต่ส�าหรับงานวิจัยในไทยของเถลิงศักดิ์ 
ชัยชาญ (2556) คือ ท�าการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว
นิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เน่ืองจากงานวิจัยน้ี
เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะองค์กร ปัจจัยจึงเน้นไป
ด้านการจัดการองค์กรซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยน้ีมีเพียง
ปัจจัยเดียวที่สอดคล้องกับงานวิจัยโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 
Tapper & Font (2004) คือทรัพยากรและศักยภาพ 
  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงใช้ปัจจัยในการศึกษาต้นน�้าคือ 
1. ทรัพยากร 2.อาหาร เครื่องดื่ม 3. เครื่องมืออุปกรณ์     
4. งานฝีมือท้องถิน่และการแปรูรปู 5. น�า้และพลงังาน และ 
6. ขยะ/รีไซเคิล  แต่ไม่ได้น�าปัจจัยด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
มาศึกษา เน่ืองจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนใหญ่เป็น 
การท่องเทีย่วชมุชนและในพืน้ทีม่กีารใช้หรอืผลติเฟอร์นเิจอร์
ค่อนข้างน้อยจึงไม่ถูกรวมในการจัดการโซ่อุปทานการ  
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งนี้

งำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนกลำงน�้ำของ
โซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
  จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ตัวแปรทางด้านกลาง
น�้า คือ ขั้นตอนระหว่างการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่
ลูกค้า โดย Collier and Harraway (1997) ระบุว่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ส่วน ซึ่ง
ถือเป็นผู้ให้บริการโดยตรง (Direct providers) ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ 1. ที่พัก 2. การขนส่งหรือ
การเดินทาง 3. สิ่งดึงดูดใจกิจกรรมและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในการบรกิารต่างๆ 4. ตวัแทนจดัการเดนิทางท่องเทีย่ว
  ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ปัจจัยกลางน�้าทั้งสี่ ปัจจัยดังนี้   
1. ที่พักอาศัย 2. การขนส่ง/การเดินทาง 3. กิจกรรม 
4. ตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยว 

งำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนปลำยน�้ำของ
โซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
  การศึกษาตัวแปรทางด้านปลายน�้า ที่ได้จากการ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวพบว่า 
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ตัวแปรทางด้านปลายน�้า คือ ความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อระบบการจัดการและการด�าเนินการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการท่องเที่ยว ท�าให้การศึกษาครั้งสามารถ
น�าตัวแปรทางด้านความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมา
ก�าหนดให้เป็นตัวแปรทางด้านปลายน�้าในห่วงโซ่อุปทานใน
การท่องเที่ยว (Theppitak, 2011) 

ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง 16 แห่ง อ�าเภอบ้านค่าย 7 แห่ง 
(ส�านักงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกีฬาจังหวัดระยอง, 
2556) การศึกษานี้จะศึกษาประชากรทั้งหมด
  2. ตัวแทนการท่องเที่ยวหรือทัวร์ จ�านวน 5 ราย 
โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าทัวร์หรือตัวแทนที่จัดทัวร์ ณ สวน
หรือสถานที่ที่จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  3. นักท่องเที่ยว จ�านวน 345 ราย โดยคิดจากสูตร

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาปจจัยทางดานกลางนํ้าของโซอุปทานการทองเที่ยว 
จากการศึกษางานวิจัยพบวา ตัวแปรทางดานกลางน้ํา คือ ข้ันตอนระหวางการสงมอบสินคาและ

บริการใหแกลูกคา โดย Collier and Harraway (1997) ระบุวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 
สวน ซ่ึงถือเปนผูใหบริการโดยตรง (Direct providers) ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ไดแก 1. ที่พัก 2. การขนสง
หรือการเดินทาง 3. ส่ิงดึงดูดใจกิจกรรมและส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริการตางๆ 4.ตัวแทนจัดการ
เดินทางทองเท่ียว 

ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใชปจจัยกลางน้ําทั้งส่ี ปจจัยดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. การขนสง/การเดินทาง 3. กิจกรรม 4. 
ตัวแทนจัดการเดินทางทองเที่ยว  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาปจจัยทางดานปลายน้ําของโซอุปทานการทองเที่ยว 

การศึกษาตัวแปรทางดานปลายน้ํา ที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโซอุปทานการทองเท่ียว
พบวา ตัวแปรทางดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มีผลตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้ง
ทางตรงและทางออมตอระบบการจัดการและการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใหบริการการทองเท่ียว ทําให
การศึกษาครั้งสามารถนําตัวแปรทางดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมากําหนดใหเปนตัวแปรทางดาน
ปลายน้ําในหวงโซอุปทานในการทองเที่ยว (Theppitak, 2011)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ทรัพยากรการ

ต้นน้ํา กลางน้ํา 

อาหาร เครื่องด่ืม

เครื่องมืออุปกรณ์

น้ําและไฟฟ้า 

ขยะ/รีไซค์เคิ้ล 

สินค้าแปรรูป 

ท่ีพักอาศัย

การขนส่ง/การเดินทาง

สถานท่ีและกิจกรรม

ทัวร์

ปลายน้ํา 

นักท่องเที่ยว 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยน�าแนวคิดของการจัดการโซ่อุปทาน
การท่องเที่ยวมาใช้ในการศึกษา ซึ่งบทความนี้จะเน้นน�า
เสนอผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียดวิธีการ
วิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว 
ข้องกับโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง 
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
  1. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในจังหวัดระยอง ซึ่งเปิดด�าเนินการมาแล้วมากกว่า 
3 ปี และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมีจ�านวนทั้งสิ้น 23 แห่ง 

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Cochran (1977) 
เน่ืองจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนโดยสุ่มแบบ
บังเอิญ

เครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมส�าหรับการเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการ  และตวัแทนจดัการการท่องเทีย่ว 
ส�าหรับแบบสอบถามแบบมโีครงสร้าง ใช้เกบ็รวบรวมข้อมลู
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการท่องเทียวเชิง
เกษตรแบบสอบถามผู ้วิจัยสร ้างขึ้นจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน�าแบบสอบถามไปให้ผู ้
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เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพน�าข้อมูลท่ีรวบรวมได้
จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้
วิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีสามเส้า และน�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร มี 3 ด้าน คือ ด้านต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ต้นน�้ำ
  ผู ้ศึกษาได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบ
การธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตรในต�าแหน่งต้นน�้าท่ีจังหวัด
ระยอง โดยน�าปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 6 ปัจจัย 
ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากร  อาหาร เครื่องดื่ม  เครื่องมือ
อุปกรณ์ งานฝีมือท้องถิ่น ขยะ/รีไซเคิล น�้าและพลังงาน 
โดยกลุ่มดังกล่าวให้ข้อมูลดังนี้

  1.1 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว
   จากการสัมภาษณ์พบว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรมีทรัพยากรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย
ของผลไม้ รวมถึงรสชาติของผลไม้สดอร่อย จึงดึงดูดนัก
ท่องเทีย่วได้จ�านวนมาก ซึง่ในพืน้ทีแ่หล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร
ยังมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอในช่วง
ฤดูท่องเที่ยวคือ เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดการผลไม้ทุเรียนให้สุกได้ทันตามเวลาที่นัก
ท่องเที่ยวมาจ�านวนมาก เพราะนักท่องเที่ยวสวนใหญ่คาด
หวังที่จะได้ทานทุเรียนที่สุกพอดีอร่อยและสดกว่าซ้ือทาน
ที่ตลาด แต่จากปริมาณนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก และผลไม้
ยังไม่สุก หรือสุกมากเกินไปท�าให้นักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
   ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่ใน
จังหวัดระยองมีหลายรูปแบบและหลายขนาด ซึ่งหากเป็น

แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีไว้รองรับ
นกัท่องเทีย่วต่างประเทศและในประเทศคือ สวนสุภทัราแลนด์ 
โดยสวนสุภัทราแลนด์มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยรับ 
ผลไม้จากภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ 
ซึ่งจะออกผลในช่วงเดือนต่างจากกผลไม้จังหวัดระยองจึง
ท�าให้สวนภัทราแลนด์สามารถมีผลไม้รองรับนักท่องเท่ียว
ได้ตลอดทั้งปี 
   จากสัมภาษณ์ป้าบุญชื่นจากสวนยายดา และ
คุณสมบัติ จากสวนลุงทองใบ พบว่าสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
เกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถขับรถไปชม
และท่องเที่ยวแต่ละสวนได้ง่าย ซึ่งนักท่องเที่ยวยังมีจ�านวน
มากจึงไม่เกดิปัญหาการแย่งลูกค้าซ่ึงกันและกัน นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วนักท่องเที่ยวยัง
มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้เที่ยวต่อ เช่น เกาะเสม็ด หรือ
หาดแม่ร�าพึง เป็นต้น ซึ่งเป็นส่ิงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองมากข้ึนเพราะมีสถานที่
ท่องเทีย่วให้ชมมากกว่าการท่องเทีย่วเชงิเกษตร นอกจากนี้
ในจงัหวดั ระยองยงัมสีวนผลไม้อกีมากมายทียั่งไม่ถกูพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องมาจากความไม่พร้อมของ
เกษตรกร และประสบการณ์การเรยีนรูใ้นการจดัการบรหิาร 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังน้อยจึงท�าให้สวนผลไม้
หลายสวนพยายามพัฒนาสวนของตัวเองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยังคงไม่ประสบความส�าเร็จ สวนดังกล่าวมีการ
ผันตัวเป็นผู้ผลิตผลไม้เพื่อส่งผลไม้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในแต่ละแหล่งแทนการไปขายในตลาด ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงท�าให้เกิดการกระจายรายได้ไปยัง
ชุมชน และเกษตรกรคนอื่นๆ รอบข้างอีกด้วย
   จากการสัมภาษณ์จะพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมี
ความเป็นเอกลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จ�านวนมาก 
และปริมาณนักท่องเที่ยวมีจ�านวนมาก สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรยงัไม่เพยีงพอต่อจ�านวนนกัท่องเทีย่ว รวมถงึปัจจยั
ในการเปิดรับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ส�าคัญคือจ�านวน
ทุเรียนที่สุกพอเหมาะกับรับประทานในแต่ละวัน เนื่องจาก
หากมีทุเรียนไม่เพียงพอหรือสุกมากเกินไปก็จะท�าให้ลูกค้า
เกิดความไม่พึงพอใจดังนั้นผู ้ประกอบการแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะต้องมีการประเมินจ�านวนนัก   
ท่องเที่ยวก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วว่าสามารถรับได้
เท่าไหร่ จงึท�าให้แต่ละแหล่งต้องจ�ากดัปริมาณนกัท่องเทีย่ว 
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  1.2  อำหำร เครื่องดื่ม
   ส�าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 100 คนต่อวันขึ้นไปนอกจากมี
บุฟเฟ่ต์ผลไม้แล้ว ยังรวมถึงอาหารเครื่องดื่มต่างมีบริการ
อยู่ในสวนร่วมด้วย ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มของแต่ละแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรกเ็ป็นปัจจยัหนึง่ในการท�าให้นกัท่องเทีย่ว
เลอืกทีจ่ะมาเท่ียวสวนดงักล่าว เพราะนกัท่องเทีย่วสวนใหญ่
คิดว่าแต่ละสวนมีผลไม้เหมือนแต่จะเลือกไปสวนใด ขึ้นอยู่
กบัการบรกิาร รวมถงึความแตกต่างด้านรสชาติ และอาหาร
ของแต่ละสวน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่านัก
ท่องเทีย่วบางกลุม่มาสวนยายดา เพราะตดิใจอาหารพืน้เมอืง 
หมูชะมวง รวมถึงสวนลุงทองใบมีไอศครีมทุเรียน และขนม
หวานไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวไว้หลากหลาย และสวนผู้ใหญ่
เสวตมีขนมจีนขึ้นชื่อของเมืองระยองจึงเป็นทางเลือก
ส�าหรับนักท่องเที่ยว 
   นอกจากรสชาติของอาหารเครื่องดื่มท่ีพ่วงมา
กับบุฟเฟ่ต์ผลไม้แล้วยังเป็นลักษณะของการจัดบริการ
อาหารก็เป็นปัจจัยท่ีส่งผลท�าให้นักท่องเท่ียวเลือกมาเที่ยว
มากขึ้น คือ การให้นักท่องเที่ยวสามารถทานอาหารได้ไม่
จ�ากัดสามารถตักเพิ่มได้ตลอด และให้ปริมาณมาก ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการกล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในลักษณะบุฟเฟ่ต์ผลไม้นั้นไม่ควรไปจ�ากัดสิทธ์ิการ
ทานอาหารของนักท่องเที่ยวเพราะเขาเสียเงินมาเพื่อจะมา
ทานในปริมาณมาก หากเราจ�ากัดมากเกินไปจะท�าให้นัก
ท่องเที่ยวเสียความรู้สึก และไม่กลับมาเที่ยวที่นั้นอีก โดย
อาหารและเครื่องดื่มในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมีการเตรียม
พร้อมเพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว เพราะทุกสวนจะได้
คาดการณ์ปริมาณนกัท่องเทีย่วตามจ�านวนทเุรยีนทีส่ามารถ
บริการในแต่ละวัน ซ่ึงท�าให้อาหารไม่เหลือมากจนเกินไป 
และมีพนักงานท�าอาหารสดใหม่ทุกวันจึงไม่มีปัญหาด้าน
ของเน่าเสีย หรือค้างคืน นอกจากแหล่งอาหารในบริเวณ
แหล่งท่องเทีย่วแล้ว ส�าหรับนกัท่องเทีย่วต้องการทานอาหาร
ที่เป็นลักษณะร้านอาหารภายนอกท่ีอยู่ใกล้บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังคงมีปริมาณน้อย นักท่องเที่ยวต้อง
เดินทางโดยขับรถไปในตัวเมืองระยองถึงจะพบร้านอาหาร
จ�านวนมาก 
   ส�าหรับด้านอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่
แหล่งการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนัน้มเีพยีงพอต่อนกัท่องเทีย่ว 
และมีความสะอาด เนื่องจากผู้ประกอบการในแต่ละแหล่ง

ท่องเที่ยวจะมีการคาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวล่วงหน้า 
และมีการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันจึงท�าให้มี
อาหารเพยีงพอ แต่ส�าหรบัร้านอาหารภายนอกแหล่งท่องเทีย่ว
ยังมีจ�านวนน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองระยอง

  1.3 เครื่องมืออุปกรณ์
   ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ีสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยว 400 คนขึ้นไปจะมีเครื่องมืออุปกรณ์
ในการบริการที่หลาหลายดังนี้
   1) มีวอร์ เพื่อจัดคิวนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด
เกินไป รวมถึงจัดคิวพนักงานให้สามารถเตรียมอาหารและ
ผลไม้ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบ 
   2) รถนั่งชมสวน ส�าหรับสวนละไม สวนลุง
ทองใบ สวนภัทราแลนด์ จะมีรถให้บริการนักท่องเที่ยวนั่ง
ชมสวนก่อนรบัประทานผลไม้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้นักท่องเท่ียว
นั่งบนรถไม่ให้ลงมาเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง เนื่องจากควบคุม
นักท่องเที่ยวจ�านวนมากค่อนข้างยากและอาจสร้างความ
เสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 
   3) เครื่องกระจายเสียง ไมค์ ในการบรรยาย
เกี่ยวกับประวัติและชนิด ความเป็นมาของสวนผลไม้ 
   4) เครือ่งกวนทเุรยีน เพือ่ท�าการแปรรูปทเุรยีน
ที่สุกเกินไปเป็นทุเรียนกวน และเครื่องทอดทุเรียน และมา
ท�าการแปรรูปเป็นทุเรียนทอดขายหน้าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มรายได้
   5) โต๊ะเก้าอี้ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อนัก  
ท่องเที่ยว จึงท�าให้ผู้ประกอบการแต่ละแหล่งจะต้องมีการ
จดัควิให้นกัท่องเทีย่วเข้าเป็นรอบๆ ไม่สามารถเข้าพร้อมกนั 
ได้ทั้งหมด 
   ส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรรองรับนักท่องเที่ยว 100-399 คน บางแหล่งมีวอร์ 
ในการประสานงาน แต่ไม่มีรถน�าเที่ยวเพราะพื้นที่จ�ากัด 
รวมถึงสภาพสถานที่ไม่อ�านวย อุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีอยู่ใน
สภาพใหม่ แต่พร้อมใช้งาน ยังมีบางอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ
ต่อนกัท่องเทีย่วคอืจ�านวนโต๊ะทีน่ัง่ เป็นต้น ยงัขาดเทคโนโลยี
ในการจัดคิว เทคโนโลยีในที่ทันสมัยในการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที ่และคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการจัดการข้อมูล และ
การเตรียมทรัพยากรที่มีอยู่ให้ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
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  1.4 งำนฝีมือท้องถิ่น และสินค้ำแปรรูป
   ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยองมี
การน�าผลไม้มาแปรรูปเป็นอาหาร ขนมต่างๆ เช่น ทุเรียน
กวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว เงาะลอยแก้ว ไอศครีม
มังคุด ทุเรียน ข้าวเหนียวทุเรียน เป็นต้น ซึ่งการจัดการน�า
สินค้าแปรรูปมาขายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี 3 รูป
แบบคือ 
   1) แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรผลติเอง ขายเอง 
และส่งขายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใกล้เคียง เช่น สวน
มังคุดไทย (สวนคุณปัญญา) สวนสละคุณประสงค์ สวนคุณ
พัลลภ สวนคุณทวด เป็นต้น
   2) แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรผลติเอง ขายเอง 
และรับสินค้าแปรรูปจากชุมชนมาขาย เช่น สวนละไม สวน
ลุงทองใบ สวนยายดา (ป้าบุญชื่น) สวนปาหนัน สวน
แสงแดด สวนลุงประเสริฐ สวนผู้ใหญ่สมควร สวนผู้ใหญ่
เสวต สวนคุณน้อย สวนบ้านเรา สวนลุงพา สวนอรัญ 
สวนคุณพิชัย สวนก�านันพงษ์ สวนคุณไพบูลย์ สวนชุมชน
ชากมะกรูด เป็นต้น 
   3) แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรรบัสนิค้าแปรรปู
จากชุมชนมาขาย โดยมีการเป็นสมาชิกร่วมกับกลุ่มชุมชน
การแปรรูป เช่น สวนประสมทรัพย์ สวนล�าดวน เป็นต้น
   แต่ส�าหรับงานฝีมือท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใน
พื้นที่ยังมีน้อยเนื่องจากในพื้นที่เน้นด้านการแปรรูปผลไม้
มากกว่าการท�างานฝีมอืท้องถิน่ การแปรรปูในพ้ืนทีเ่ป็นการ
แปรรูปโดยคนในพื้นที่ และท�ากันเอง ซึ่งมีหน่วยงานภาค
รัฐ โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนต�าบลสนับสนุนเรื่อง
กล่องบรรจุภัณฑ์ และถุงใส่สินค้าแปรรูป

  1.5 ขยะ/รีไซเคิล
   ขยะในพื้นที่มีถังขยะรองรับในแต่ละจุด และผู้
ประกอบการท�าแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นผู ้จัดการ
ขยะด้วยตัวเองเบื้องต้น โดยจะมีรถของหน่วยงานเทศบาล
เข้ามารับขยะ และบางครั้งก็น�าของเสียจากเปลือกผลไม้
กลับมาใช้ใหม่โดยการหมักท�าปุ๋ย แต่ก็ไม่สามารถที่จะน�า
ของเสยีทีเ่กดิจากผลไม้กลบัมาใช้ได้หมด สามารถใช้ได้เพียง
ร้อยละ 30 ของเปลือกผลไม้ทั้งหมดเท่านั้น 

  1.6 น�้ำและไฟฟ้ำ
   ในด้านน�้า และพลังงานไฟฟ้ามีความเพียงพอ

ต่อความต้องการ มีน�้าประปา และน�้าบาดาลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ชุมชนชากมะกูด มีน�้าบาดาลใน
พื้นที่ และสามารถสูบน�้าดังกล่าวไปขายให้กับเจ้าของเรือที่
ต้องการน�้าใช้เมื่อเดินทางเรือซ่ึงน�้าบาดาลจะราคาถูกกว่า
น�้าประปาจึงมีคนนิยมใช้ ส�าหรับด้านไฟฟ้ามีสม�่าเสมอ ยัง
ไม่พบปัญหาอื่นๆ 

2.  กลำงน�้ำ
  2.1 ที่พักอำศัย
   ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง มี
การท�าโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนยายดา (ป้า
บุญชื่น) สวนชุมชนชากมะกรูด สวนประสมทรัพย์ เป็นต้น 
แต่ยังขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวต้องการ 
เช่น แอร์ เป็นต้น รวมถึงความสะอาดอยู่ในระดับพอใช้ แต่
ในอนาคต สวนลุงทองใบ และสวนล�าดวน มีแนวโน้มท�า
โฮมสเตย์ เพิ่มขึ้น แต่ในพื้นที่สวนผลไม้ยังไม่สามารถรับนัก
ท่องเที่ยวมาพักได้เต็มประสิทธิภาพ และส่วนใหญ่นักท่อง
เที่ยวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าพัก
ในที่พักตัวเมืองระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ที่สะดวก
มากกว่า

  2.2 กำรขนส่ง/กำรเดินทำง
   การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดระยอง วิธีเดินทางที่สะดวกที่สุดคือการใช้รถส่วนตัว 
หรือรถตู้ และรถทัวร์ในกรณีมาเป็นคณะ เนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองไม่ได้อยู่ติดกับถนน
หลักที่มีรถประจ�าทางเข้าถึง ซึ่งหากเดินทางด้วยรถประจ�า
ทางจะต้องเดินเข้าไปในระยะที่ไกลประมาณ 3-5 กิโลเมตร 
ดังนั้นการเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือรถประจ�าทางยัง
ไม่สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัด
หวัดระยอง

  2.3 สถำนที่และกิจกรรม
   สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนใหญ่
แบ่งเป็นโซนดังนี้ 
   1) จุดจ�าหน่ายบัตร และสอบถามข้อมูล
   2) จุดนั่งรอคิวเพื่อเข้าชมสวน ในกรณีที่สวน
มีรถพาชมสวน เช่น สวนลุงทองใบ สวนละไม เป็นต้น รวม
ถึงกรณีต้องมีไกด์พาชมสวน เช่น สวนผู้ใหญ่สมควร สวน
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ยายดา (ป้าบุญชื่น) เป็นต้น
   3) จุดทานผลไม้บุฟเฟ่ต์ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
อาหารประเภทอื่นๆ บริการนักท่องเที่ยวร่วมด้วย ซ่ึงนัก
ท่องเที่ยวสามารถเดินไปรับอาหารจากเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัด
เตรียมให้
   4) จุดซื้อของฝาก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป
บริการขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อซื้อกลับบ้าน ซึ่งราคาไม่
ถูกกว่าในตลาดทัว่ไป แต่คณุภาพของผลไม้ทีไ่ด้จะมคีณุภาพ
ดีกว่าที่ส่งออกไปขายในตลาด 
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีสถานที่จอดรถให้
กับผู้น�ารถยนต์ส่วนตัวมา รถตู้และรถทัวร์ แต่จะพบว่าใน
ช่วงเทศกาลผลไม้ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม โดยเฉพาะ
วนัเสาร์อาทติย์ทีจ่อดรถในแต่ละแหล่งท่องเทีย่วยงัไม่เพยีงพอ 
  กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละแห่ง
ในจังหวัดระยองมีกิจกรรมที่คล้ายกันคือ 
  1) กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ ซึ่งจะมีรูป
แบบการเข้าชมส่วนที่แตกต่างกันดังนี้
   1.1) การเข้าชมสวนด้วยตวัเอง และปล่อยอิสระ
ให้ผู้เข้าชมสวนสามารถเก็บผลไม้ในสวนทานเอง ยกเว้น
ทุเรียน เช่น สวนชุมชนชากมะกรูด สวนล�าดวน สวน
แสงแดด สวนคุณทวด เป็นต้น
   1.2) การเข้าชมสวนโดยมีไกด์พาชมสวนและ
ให้ความรู้แนะน�าระหว่างชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น 
สวนละไม สวนยายดา (ป้าบุญชื่น) สวนลุงทองใบ เป็นต้น
  2) กิจกรรมทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ในแต่ละแหล่งจะมี
รูปแบบการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ที่แตกต่างกันดังนี้
   2.1) การวางบุฟเฟ่ต์ผลไม้และอาหารไว้เป็น
จดุๆ ในสวนผลไม้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้นักท่องเท่ียวทานอาหาร 
ทานผลไม้ เช่น เงาะ มังคุด สละ ก่อนโดยจะตั้งไว้จุดๆ แรก 
ก่อนจะถึงจุดทานทุเรียน 
   2.2)  การรวมแหล่งอาหารและบุฟเฟ่ต์ผลไม้ไว้
จุดเดียว หลังจากนักท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ทั้งหมดแล้ว

  2.4 ตัวแทนกำรท่องเที่ยว 
    ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 
ไม่มีการติดต่อรับนักท่องเที่ยวโดยตรงจากบริษัททัวร์ ซ่ึง
ทัวร์ส่วนใหญ่จะเลือกไปยังสวนที่สามารถรองรับนักท่อง
เที่ยวได้จ�านวนมาก เช่น สวนสุภัทราแลนด์สวนยายดา (ป้า
บุญชื่น) สวนลุงทองใบ สวนละไม สวนประสมทรัพย์ สวน 

ผู้ใหญ่เสวต สวนผู้ใหญ่สมควร เป็นต้น ซ่ึงตัวแทนการ   
ท่องเที่ยวจะต้องโทรมาแจ้งที่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ก่อนเพื่อบอกจ�านวนนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเตรียม
ทุเรียนและผลไม้อื่นๆ ให้เพียงพอ 
   นอกจากนี้ในแต่ละตัวแทนการท่องเที่ยวจะมี
การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ทัวร์บุฟเฟ่ต์
ผลไม้ จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่โปรแกรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้เป็น
รูปแบบ 2 วัน 1 คืน ราคา 3,800 บาท ซึ่งรวมที่พัก และ
อาคารและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ    
   โดยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาจากทัวร์
สวนใหญ่เดินทางไปเที่ยวสวนสุภัทราแลนด์ เนื่องจากที่นี่มี
ไกด์สามารถพดูภาษาองักฤษ และภาษาจนีรองรบันกัท่องเทีย่ว 
   นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ให้แต่ละทัวร์แนะน�าให้
มายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตนเอง คือ การจัด
อาหารผลไม้ไว้เผื่อทีมงานคนขับ ไกด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึ่งเป็นผลดีที่กลุ ่มไกด์เหล่านี้จะเชียร์ให้นักท่องเที่ยวมา 
สวนดังกล่าว 

3. ปลำยน�้ำ
  ด้านปลายน�้าเป็นบริบทความพึงพอใจภาพรวม
ของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลความ
พึงพอใจในหมวดปัจจัยปลายน�้าพบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัดระยอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด
ระยองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกิจกรรม อาหารเครื่องดื่ม 
น�้าไฟฟ้าและ สถานที่รองรับนักท่องเที่ยวเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ในบางส่วนยังไม่พึงพอใจต่อ
ความสกุพอเหมาะของทเุรยีน เพราะนักท่องเทีย่วทีม่าเท่ียว
ชมผลไม้มีความคาดหวังกับการจะได้ทานทุเรียนท่ีอร่อย 
สดจากสวน มากกว่าการซ้ือที่ตลาด รวมถึงบริการของ
พนักงานที่ไม่สุภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อค้นพบและการอภิปรายผล
  เมือ่พิจารณาการจดัการแต่ละโซ่อปุทานการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรแล้วพบว่าแต่ละส่วนของโซ่อุปทานมีจุดเด่นและ
ข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันดังนี้
  ด้านต้นน�้า จังหวัดระยองมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทีด่งึดดูน่าสนใจ แต่ขาดศกัยภาพในการรองรบันักท่องเท่ียว
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ในช่วงฤดูการท่องเท่ียวเน่ืองจากสถานท่ีแต่ละแหล่งต้อง
จ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวตามปริมาณทุเรียนที่มีในแต่ละ
วัน อาหารและเครื่องดื่มในสถานที่แหล่งการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรนั้นมีเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว และมีความสะอาด 
เนื่องจากผู้ประกอบการในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีการ
คาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวล่วงหน้า และมีการจ�ากัด
จ�านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันจึงท�าให้มีอาหารเพียงพอ 
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยังขาดเทคโนโลยีในการประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่ และคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ข้อมูล การจัดคิว และการเตรียมทรัพยากรที่มีอยู่ให้ตอบ
สนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในการประสานงาน 
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ พทัธย์มล สื่อสวสัด์ิวณิชย์ 
(2558) ที่กล่าวว่า แต่ละหน่วยในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยังเผชิญปัญหาเก่ียวกับการไม่รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ขาดการเชือ่มโยงข้อมลู เป็นต้น ด้านงานฝีมือทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ท้องถ่ินในพื้นที่ยังมีน้อยเนื่องจากในพื้นที่เน้นด้านการ
แปรรูปผลไม้มากกว่าการท�างานฝีมือท้องถ่ิน ด้านขยะมี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับขยะ แต่สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่
สามารถจัดการขยะและรีไซเคิลของขยะจากผลไม้ได้มี
ประสิทธิภาพ ด้านน�้า และพลังงานไฟฟ้ามีความเพียงพอ
ต่อความต้องการ สอดคล้องกบังาน Tapper & Font (2004) 
พบว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีต้องมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้น
ฐาน น�้า และไฟฟ้า
  ด้านกลางน�้า ด้านที่พักอาศัยมีการจัดท�าโฮมสเตย์ 
เพียงบางแหล่งเท่าน้ัน แต่ในพื้นท่ีสวนผลไม้ยังไม่สามารถ
รับนักท่องเที่ยวมาพักได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี และคณะ (2548) ที่กล่าว
ว่า การเชื่อมโยงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังไม่มี
ประสทิธิภาพ ท�าให้ส่งผลในหลายๆ ส่วน เช่นการท�าโฮมสเตย์
ไม่ประสบความส�าเร็จ การใช้ประโยชน์ศูนย์การท่องเที่ยว
ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ด้านการเดินทางส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าพักในที่พัก
ตัวเมืองระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ที่สะดวกมากกว่า 
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัด
ระยองด้วยรถประจ�าทางยังไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรได้โดยตรง ในด้านสถานที่มีการแบ่งสัดส่วน
ได้ด ีแต่ยงัมปัีญหาเรือ่งสถานทีจ่อดรถยงัไม่เพยีงพอ ส�าหรบั
กิจกรรมสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งมีความ
เหมือนเรื่องการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้และแตกต่างกันในการ

บริหารจัดการ ในด้านตัวแทนการท่องเที่ยว ไม่มีการติดต่อ
รับนักท่องเที่ยวโดยตรงจากบริษัททัวร์ ซึ่งทัวร์ส่วนใหญ่จะ
เลือกไปยังแหล่งที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จ�านวน
มาก 
  ด้านปลายน�้า พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจ
ภาพรวมของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ กาญจนา กาแก้ว (2558) พิมพา หิรัญกิตติ 
(2556) ขวัญกมล ดอนขวา และจิตตานันท์ ติกุล (2557) 
พบว่านกัท่องเทีย่วโดยรวมมคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว
ในระดับมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางรายยังไม่พึงพอใจ
ต่อการบริการหรือคุณภาพผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเรื่อง
ความสุกพอเหมาะ เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมผลไม้มี
ความคาดหวังกับการจะได้ทานทุเรียนที่อร่อย สดจากสวน 
มากกว่าการซือ้ทีต่ลาด รวมถงึบรกิารของพนกังานทีไ่ม่สุภาพ

สรุปและข้อเสนอแนะ
  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ด้านต้นน�้ามี
ศักยภาพในด้านทรัพยากร ทรัพยากร อาหาร เครื่องดื่ม น�้า
และพลังงาน แต่ควรปรับปรุง ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ งาน
ฝีมือท้องถิ่นและการแปรูรูป และ ขยะ/รีไซเคิล  ด้านกลาง
น�้ามีศักยภาพในด้าน กิจกรรมและสถานที่ ควรปรับปรุง
ที่พักอาศัย การขนส่ง/การเดินทาง ตัวแทนจัดการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
  1. ผู้ประกอบการควรสร้างเครือข่ายร่วมกับสวน
ผลไม้หลายๆ แหล่งเพื่อให้สามารถจัดหาผลไม้ โดยเฉพาะ
ทุเรียนให้พอเหมาะกับจ�านวนนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถ
รับนักท่องเที่ยวได้จ�านวนเพิ่มขึ้น
  2. สถานที่ท ่องเท่ียวเชิงเกษตรควรมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดคิว หรือประสานงานร่วมกัน
กับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเพื่อให้ท�างานได้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
  3. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
การรไีซเคลิของเสยีหรอืขยะจากผลไม้ เพือ่ลดขยะและเพือ่
สร้างรายได้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากผลไม้ 
  4. หน่วยงานด้านการขนส่งในจังหวัดระยองควรมี
รถประจ�าทางหรือรถบริหารเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพื่อลดปัญหาสถานที่จอดรถ รวมถึงเพื่อให้นักท่อง
เที่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
  5. ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรควร
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ปรับปรุงแหล่งที่พักโฮมสเตรย์ ให้สะอาด และมีอุปกรณ์
ครบเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเพิ่ม
ปริมาณที่พักให้เพียงพอต่อความต้องการนักท่องเที่ยว
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