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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1)เพื่อศึกษาปัจจยัของความส าเร็จของโครงการสวนสามพรานโมเดล2)
เพ่ือศึกษาสาเหตุการเขา้ร่วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร3)เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงหลงัการเขา้ร่วม
โครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผล
การศึกษาพบวา่ คุณนรุษ นวราช เล็งเห็นความล าบากของเกษตรกรไทย ท าให้เขาตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ดา้นเกษตร
อินทรียใ์ห้แก่ เกษตรกร รวมถึงกลยทุธ์การท าเกษตรอินทรียแ์ละวิธีการช่องทางในการจดัจ าหน่ายต่างๆควบคู่กบักลยุทธ์
ทางการตลาดโดยอา้งอิงจากทฤษฎีหลกัการตลาด 4P’s (Marketing Mix) เพ่ือใหเ้กษตรกรท่ีมีความสนใจนั้นไดม้าเขา้ร่วมใน
โครงการของสวนสามพรานท่ีมีช่ือวา่ สวนสามพรานโมเดล เพ่ือใหเ้กษตรกรมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ผลการวจิยัน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ควร
ส่งเสริมสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรียใ์หแ้ก่เกษตรกรเพราะจะท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติวามเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 

ABSTRACT 
This research aimed 1)to study the factors Sampran with the success of model 2)to study causes ,participation 

Sampran model of farmers 3)to study changes after in the participation Sampran model of farmers. This qualitative research 
collected data from documentary analysis, in-depth a interview. The  result showed that Arut Nawarat saw the hardship of 
Thai farmers, so he wanted to publish his knowledge about organic farming to farmer, the strategy of organic farming and 
channels of distribution, how to look after the include marketing strategies by refer from 4p's Marketing Mix. In order to 
attract the farmers who interested in participation Sampran model, to make the farmers get higher income. The result of 
research showed promote organic farming to farmers because the farmer would have a better quality of life. 
ค าส าคญั : ปัจจยัความส าเร็จ, เกษตรกร, สามพรานโมเดล 
Key Words : Success Factors , Farmers , Sampran Model 
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บทน า 
              สามพรานโมเดลถือเป็นตวัอยา่งศูนยร์วมการท าเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจร อีกทั้งยงัเป็นแหล่งพกัผอ่น 

สถานท่ีท่องเท่ียวภายใตพ้ื้นท่ีกวา่ 170 ไร่ มีทั้งสวนดอกไมน้านาชนิดและเปิดบริการโรงแรม ท่ีพกั และร้านอาหาร อีกทั้ง
รวมถึงการท าเกษตรของเกษตรกร สามพรานโมเดลน้ีมีการลดพอ่คา้คนกลางคือ มีวตัถุประสงคก์ารท าเกษตรอินทรียจ์าก
เกษตรกรถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรงในราถูก เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการ “สาม
พรานโมเดล” ซ่ึงถือวา่เป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาพอ่คา้คนกลางของเกษตรกรได ้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งมากทั้งลด
ตน้ทุนจากสารเคมี และการขายเองโดยเกษตรกร ซ่ึงกระบวนการท่ีถ่ายทอดการท าเกษตรอินทรียใ์หก้บัลูกข่าย คือเกษตรกร
ชาวบา้นในละแวกนั้น มีวธีิกรอยา่งไรในการเปล่ียนความคิดจากการท าเกษตรแบบใชส้ารเคมีหนัมาท าเกษตรอินทรียโ์ดย
จากการศึกษามีเกษตรกรรายเดิมท่ีมีอยูแ่ละเกษตรกรรายใหม่ท าใหท้างคณะผูจ้ดัท าอยากทราบถึงกระบวนการดูแลรักษาลูก
ข่ายเกษตรกร การส่งเสริมการขาย การเสนอขายผา่นช่องทางต่างๆท่ีส่งตรงถึงมือลูกคา้โดยตรง อีกทั้งท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะให้
มีการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย ์โดยอยากท าการตลาดใหผู้ค้นรู้จกัและเป็นท่ีสนใจตามวตัถุประสงคข์อง
โมเดล ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีติดหน้ีสินโดยมาจากการใชส้ารเคมีในการท าเกษตร (กมลกานต ์โกศลกาญจน์, 2558 
) 

               เน่ืองจากปัจจุบนัการท าการเกษตรแบบอินทรียแ์บบครบวงจรก าลงัเป็นท่ีนิยม ดว้ยปัจจยัทางดา้นตน้ทุนท่ีถูก
และไดเ้ร่ืองของความปลอดภยัในการบริโภค แต่ก็มีเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีท าเกษตรแบบใชส้ารเคมีเพราะคิดวา่การท าเกษตร
อินทรียน์ั้นยาก ใชเ้วลานานและท่ีส าคญัคือไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน อีกทั้งคนเมืองท่ีอยากบริโภคผกัผลไมอิ้นทรีย ์ แต่
กลบัเขา้ถึงอยากและราคาจบัตอ้งนั้นแพงเกินไป ท าให ้ คุณอรุษ นวราช หาช่องทางในการใหเ้กษตรกรนั้นหนัมาใชเ้กษตร
แบบอินทรียม์ากข้ึนและมีตลาดรองรับจึงท าใหเ้กิดเป็น “สวนสามพรานโมเดล” โดยโมเดลน้ีเป็นการท าใหผู้บ้ริโภคและ
เกษตรกรมาเช่ือมต่อกนัโดยไม่ผา่นคนกลาง และมีตลาดรองรับใหก้บัเกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าท่ีสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายก็จะมีทั้งการขายท่ีตลาดนดัท่ีทางโครงการจดัข้ึนและมีการน าไปขายและน าไปใช้
ประกอบอาหารใหแ้ขกและพนกังานในโรงงานไดรั้บประทาน โดยโมเดลน้ีถือเป็นการขยายใหเ้ศรษฐกิจในดา้นการเกษตร
มีอตัราเพ่ิมข้ึนและเติบโตไดสู้งข้ึนหากภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือน (อรุษ นวราช, 2559 ) 

               ปัจจุบนัทุกภาคส่วนไดใ้หค้วามส าคญักบัการท าเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรและไดมี้การปลูกพืชท่ีน ามาใช้
ในวงจรของธุรกิจ เพ่ือท่ีจะเผยแพร่แนวคิดน้ีใหก้บัเกษตรกรท่ียงัใชส้ารเคมี และยงัเป็นการช่วยเหลือในดา้นต่างๆไม่วา่จะ
เป็น การลดตน้ทุน  ไดผ้ลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ  สุขภาพร่างกายท่ีดีข้ึนทั้งต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค แนวคิดน้ีไม่เพียงแต่จะช่วย
สร้างอาชีพใหก้บัตนเอง แต่ยงัส่งผลต่อความเป็นอยูข่องชาวบา้น  เศรษฐกิจ  การท่องเท่ียวของภาครัฐและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  
ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นความส าคญั ประโยชน์ในหลายๆดา้นท่ีควรนึกถึง โดยศึกษาจากงานวจิยัท่ีมีแนวคิดการศึกษา
ทางดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง แต่ยงัมีไม่มากท่ีท าเกษตรอินทรียเ์ชิงท่องเท่ียวเป็นโมเดลเช่นน้ี ท าให้
เป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้และ เป็นการผลกัดนัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั โดยใหเ้กิดความสร้างสรรคแ์ละเกิดการเรียนรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูไ้ดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม (กมลกานต ์โกศลกาญจน์, 2558) 

                  ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้จึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาปัจจยัความส าเร็จของโมเดลสวนสามพรานเน่ืองจาก
สถานท่ีน้ีเป็นการประยกุตใ์ชก้ารท าเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรใหค้วบคู่ไปกบัธุรกิจโรงแรมท่ีพกั โดยมีวธีิการใชช่้องทาง
ในการจดัจดัหน่ายผลผลิตท่ีเกิดจากการท าเกษตรอินทรียใ์นหลายๆช่องทาง 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
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1.เพื่อศึกษาปัจจยัของความส าเร็จของโครงการสวนสามพรานโมเดล  
2.เพ่ือศึกษาสาเหตุการเขา้ร่วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร 
3.เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงหลงัการเขา้ร่วมโครงการสวนสามพรานโมเดลของเกษตรกร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ทราบถึงความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการสวนสามพรานโมเดลเพื่อการใชป้ระโยชน์ดา้นการวดัผลท่ีได ้
2.ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการของเกษตรกร 

ขอบเขตของการวจัิย ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัเป็น4ดา้นดงัน้ี  
1. ดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึง ความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการสวนสามพรานโมเดล ของ คุณอรุษ นว

ราช  ในจงัหวดันครปฐม 
2. ดา้นประชากร การวจิยัคร้ังน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือเจา้ของโครงการ คุณอรุษ นวราช ณ สวนสามพรานโมเดลและ

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการ 
3. ดา้นเวลา ด าเนินการวจิยัเป็นระยะเวลา 4 เดือน เร่ิมตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2560 
4. ดา้นสถานท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกศึกษาในพ้ืนท่ี สวนสามพรานโมเดล กม.32 ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110 
 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ในการวจิยัเร่ือง ความส าเร็จของเกษตรกรในโควงการสวนสามพรานโมเดล คณะผูจ้ดัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1. ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
 2. สามพรานโมเดล 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(2551) ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) 
1. องคป์ระกอบภายนอก :  
1.1) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบฯ จะตอ้งตรวจสอบในรายละเอียดต่าง ๆ ของการปฏิบติังานของ

ทุก ๆ หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั ซ่ึงผูบ้ริหารไม่สามารถตรวจสอบลงลึกไป ณ จุดนั้นได ้และตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงท่ี
เกิดข้ึนใหผู้บ้ริหารทราบ เพ่ือใหผู้บ้ริหารใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกั Good Governance จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และกรรมการอ านวยการ เพื่อใหง้านตรวจสอบเป็นไปโดยราบร่ืน 

1.2) ความร่วมมือจากหน่วยงานตา่ง ๆ เน่ืองจากลกัษณะงานตรวจสอบภายในคือการตรวจสอบ และประเมินระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั ท าใหง้านตรวจสอบตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการยอมรับจาก
หน่วยงานท่ีรับการตรวจ ซ่ึงตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดี แสดงใหผู้รั้บการตรวจเห็นถึงความจริงใจและความ
ตั้งใจท่ีจะร่วมกนัพฒันาองคก์รมากกวา่การจบัผิด รวมทั้งสร้างความเขา้ใจวา่การตรวจสอบจะส่งผลดีต่อองคก์รโดยรวม
และท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. องคป์ระกอบภายใน : 
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2.1) มีแผนการตรวจและมีแนวทางการตรวจท่ีชดัเจน ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบฯ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.2) มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญงานในหนา้ท่ี มีความรู้ในงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีจิตส านึกในการใหบ้ริการ ผูต้รวจสอบ

ฯ ตอ้งพฒันาเทคนิคการตรวจอยูเ่สมอ โดยสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ในสมาคมผูต้รวจสอบภายใน และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงานภายนอก  

2.3) บุคลากรมีขวญั ก าลงัใจดี และมีทศันคติท่ีดีต่อมหาวทิยาลยั 
3. องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี: การส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา 
4. องคป์ระกอบดา้นการเงิน : 
4.1) การมีระบบควบคุมภายในท่ีดี  
4.2) การมีระบบบริหารจดัการงบประมาณท่ีดี 
จิรพฒัน์ จนัทะไพร (2556) ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor - CSF)คือ ปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ท่ีตอ้งท าให้

มีหรือใหเ้กิดข้ึนเพ่ือใหบ้รรลุความส าเร็จตามวสิยัทศัน์ องคก์รมีปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จเป็นหลกัหมายท่ีเป็นรูปธรรมใน
การยดึโยงการปฏิบติังานทุกระดบั ใหมุ่้งไปในทิศทางเดียวกนัท าใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารขององคก์รรู้วา่ตอ้งท าส่ิงใดบา้ง
เพ่ือใหผ้ลสมัฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองวสิยัทศัน์ หากปราศจากปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ วสิยัทศัน์ขององคก์รจะไม่ได้
รับการตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จเป็นการใหห้ลกัการ แนวทาง หรือ
วธีิการท่ีองคก์ร จะสามารถบรรลวุสิยัทศัน์ 

2. ประวตัสิามพรานโมเดล 
(http://sampranmodel.com/ พ.ศ.2553) 
สามพรานโมเดล ในปี 2553 สวนสามพรานเร่ิมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรในนครปฐมและจงัหวดัขา้งเคียง หนัมาท า

เกษตรอินทรียภ์ายใตโ้ครงการ สามพรานโมเดล ซ่ึงขบัเคล่ือนโดยมูลนิธิสงัคมสุขใจ ดว้ยทุนจากส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านกังานกองทุน- สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผา่นพอ่คา้คนกลางซ่ึงเป็นผูก้  าหนดราคา ในขณะเดียวกนั เกษตรกรไม่สามารถควบคุม
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนตามราคาสารเคมีได ้ท าใหมี้ปัญหาหน้ีสินเพ่ิมข้ึน สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มก็เส่ือมโทรมลง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ติดอยูใ่นวงจรแบบน้ีมาทั้งชีวติโครงการ สามพรานโมเดล จะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ใหก้บัเกษตรกร เป็นการเช่ือม
ตรง ระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคผา่นห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรียบ์นพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีเป็นธรรม ปัจจุบนัช่องทางการตลาด
มี ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสญัจร โมเดิร์นเทรด สวนสามพราน โรงแรมในกรุงเทพฯ ศูนยป์ระชุม และเวบ็ไซต ์Sookjai 
Organics ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 

โครงการ สามพรานโมเดล ใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบัเกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนมาท า เกษตรอินทรีย ์โดยจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของโครงการ ออกตรวจเยีย่มแปลง พร้อมให ้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในระหวา่งการปรับเปล่ียนอยา่ง
สม ่าเสมอเกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจการท าเกษตรอินทรียส์ามารถเขา้ร่วมกลุ่มกบัเครือข่ายเกษตรกรของโครงการได ้
นอกจากการเพาะปลูก แลว้ เกษตรกรยงัมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การขนส่ง การแปร
รูป และการตลาด ถือเป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตวัเองได ้

ปัจจุบนัโครงการมีเครือข่ายเกษตรกรทั้งหมด 10 กลุ่ม อยูใ่นจงัหวดันครปฐมและใกลเ้คียง ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System (PGS) ของตวัเอง พร้อมท่ีจะพฒันาไปสู่มาตรฐานอินทรียส์ากล 
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นอกจากน้ีโครงการ สามพรานโมเดล ไดร่้วมมือกบัหลายหน่วยงานของภาครัฐ มหาวทิยาลยั และเอกชน ในการ
ขบัเคล่ือนโครงการ อาทิ งานวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ การเปิดศูนยก์ระจายสินคา้อินทรียร่์วมกบักรมการคา้
ภายใน การจดัท าระบบการรับรองแบบ มีส่วนร่วม กบักรมพฒันาท่ีดิน และโครงการ Farm to Functions ร่วมกบัส านกังาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการสนบัสนุนการซ้ือขา้วอินทรียจ์ากเกษตรกรตรง สู่โรงแรมและศูนย์
ประชุม ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐบนหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

3.งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
หทยั ศรีสิงห์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนา ตามโครงการ

เกษตรอินทรีย ์อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงค1์)ทราบระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกขา้ว
อินทรียข์องชาวนา 2)ทราบระดบัแรงจูงใฝ่สมัฤทธ์ิในการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนาและระดบัเจตคติท่ีมีต่อการปลูกขา้ว
อินทรียข์องชาวนา 3)ทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวาสารการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนา แรงจูงใฝ่สมัฤทธ์ิ
ในการปลูกขา้วอินทรีย ์และเจตคติท่ีมีต่อการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนาในอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลวจิยั
พบวา่  1)ชาวนาส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกขา้วอินทรียใ์นระดบัปานกลาง 2) ชาวนาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในการปลูกขา้วอินทรียอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 3)การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนา แรงจูงใจฝ่
สมัฤทธ์ิในการปลูกขา้วอินทรียแ์ละเจตคติในการปลูกขา้วอินทรียข์องชาวนามีความสนัพนัธ์กบัการยอมรับการปลูกขา้ว
อินทรีย ์

นิสารัตน์  จุลวงศ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน วสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่องเรือชม
สวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค ์1)เพ่ือศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนภายในวสิาหกิจชุมชน ท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบตลองมหาสวสัด์ิ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ภายใจวสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ ผลการวจิยั
พบวา่ การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนแห่งน้ีมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ เสียสละ ความรู้สึกเป็น
เจา้ของร่วมกนัของคนในชุมชน และการแบ่งผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม เพ่ือน าไปสูก้ารจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื
ของชุมชนต่อไป 

ฤกษรั์ตน์  ปักกนัตธ์ร,ประพล เปรมทองสุข (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ กรณีศึกษาวนอุทยานปราณบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาลกัษณะ
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สงัคม และความคิดเห็นของผูม้าเยอืนวนอุทยานปราณบุรี 2) เพ่ือศึกษาความเตม็ใจจ่ายและมูลค่าท่ีเกิด
จากความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมของผูม้าเยอืนวนอุทยานปราณบุรี 3)เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเตม็ใจจ่าย
ค่าธรรมเนียม ผลวจิยัพบวา่ ผูม้าเยอืนส่วนใหญ่เป็นคนวยัท างาน ซ่ึงมีรายไดค้่อนขา้งสูง และส่วนใหญ่เดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร ในลกัษณะเป็นกลุ่มหรือครอบครัว และส่วนใหญ่ไม่ไดเ้จาะจงมาเท่ียวท่ีวนอุทยานปราณบุรีเพียงท่ีเดียว 
แต่จะมาเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอ่ืนอีกดว้ย เช่น ชะอ า หวัหิน และเขาเต่า เป็นตน้ 

จุฑามาศ ทะแกลว้พนัธ์ุ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัท าเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรประจ าทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา อ.
บา้นแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีวตัถปุระสงค ์1)เพ่ือศึกษาศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวและสภาพปัญหาของแหล่งท่องเท่ียว
ทางการเกษตรของ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี 2)เพ่ือจดัท าเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรแระจ าทอ้งถ่ิน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ผลการวจิยัพบวา่ แหล่งท าการเกษตรในอ าเภอบา้นแหลมมีจุดเด่นและเอกลกัษณ์ท่ีน่าประทบัใจ โดยมีศกัยภาพในระดบัดี 
เพียงพอต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกบัเสน้ทางจราจรหลกัคือเสน้ทางคลองโคน-ชะอ า โดยใช้
เกณฑท์างภูมิศาสตร์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวแบบไปเชา้เยน็กลบั เสน้ทางท่องเท่ียวซ่ึงไดจ้ากการท า Action Research เร่ิม
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จาก 1)การถ่ายรูปแหล่งการท าประมงและชมพระอาทิตยข้ึ์น ณ.บริเวณปากอ่าวบางตะบูน  2) ชมแหล่งท าการเกษตรท่ีศูนย์
สาธิตพืชไร่และพืชสวนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3) การล่องเรือถีบกระดานเลนในแหล่งท าประมงพ้ืนบา้นท่ีคลองบาง
ขนุไทร และ4) ชมแหล่งนาเกลือและเกลือสปา โดยชุมชนมีส่วนร่วม คือ ยวุมคัคุเทศก ์การใหบ้ริการน าเท่ียว รถรับจา้ง เรือ
น าเท่ียว และร้านขายผลิตภณัฑใ์นชุมชน ปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ชอยา่งเร่งด่วน คือ ขาดบุคลากรในการประสานระหวา่ง
ชุมชนกบันกัท่องเท่ียว ดงันั้น แนวทางการพฒันาจงัควรท่ีจะไดจ้ดัท าระบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวเพ่ือใหมี้การเช่ือมต่อ
ระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในพ้ืนท่ีอ าเภอบา้นแหลมและบริเวณใกลเ้คียง 

กนัตภทัร สุบรรณ ณ อยธุยา (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์ณ สวนผกัชาน
เมือง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของพ้ืนท่ี และชุมชนบริเวณโดยรอบ
สวนผกัชานเมือง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการดา้นการท่องเท่ียวและการมีส่วนร่วมของชุมชน
บริเวณโดยรอบ สวนผกัชานเมือง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 3)เพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ณ สวนผกั
ชานเมือง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1)สภาพการณ์ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์สวนผกัชานเมืองและ
สวนเกษตรใกลเ้คียง 2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวสวนผกัชานเมืองบางออกเป็น 2.1) 
ชาวเหกษตรกรไม่ใช่เจา้ของท่ีดินโดยตรง  2.2)เกษตรกรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวสวนผกัชานเมืองยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในระบบการท่องเท่ียว  2.3) ขาดงบประมาณสนบัสนุน  2.4) ปัญหาดา้นบุคลากร  2.5) การประสานงาน
และความร่วมมือระหวา่งองคก์ร 3) แนวทางการบริหารจดัการสวนผกัชานเมืองและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 3.1) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกและการบริการ 3.2) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.3 )ดา้นการบริหารจดัการสวนผกัชานเมืองและแหล่ง
ท่องเท่ียวพ้ืนใกลเ้คียง                               

 

วธีิการวจัิย 
การด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดมี้ความมุ่งหมายในการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของเกษตรกรในสวนสามพราน

โมเดล คุณ อรุษ นวราช เจา้ของกิจการสามพรานโมเดลในพ้ืนท่ีสวนสามพราน จ.นครปฐม ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) คือวจิยัท่ีน าเอาขอ้มูลทางดา้นคุณภาพมาวเิคราะห์ 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีผูว้จิยัเลือกสมัภาษณ์ คือ คุณ อรุษ นวราช เจา้ของโครงการสวนสามพราน

โมเดล โดยผูว้จิยัจะเจาะไปในพ้ืนท่ี อ าเภอ สามพราน จ.นครปฐม 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั คือ การสมัภาษณ์เชิงลึก เจา้ของโครงการสวนสามพรานโมเดล คุณนรุษ นวราช และ

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมในโครงการ โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
 1) เคร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงในบางคร้ังการสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลนั้น การจดบนัทึกอาจะไม่เพียงพอท าใหไ้ดข้อ้มูล

ไม่ครบถว้น การบนัทึกเสียงจึงมีส่วนช่วยใหท้ราบถึงเจตนาของผูใ้หส้มัภาษณ์วา่มีความรู้สึกอยา่งไรโดยผา่นน ้ าเสียง ณ.
ขณะนั้น 

 2) แนวค าถาม คือ การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลโดยค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและกวา้งข้ึน ท า
ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ตอบค าถามไดอ้ยา่งอิสระ 

 3) ตวัผูท้  าวจิยั ถือเป็นหวัใจส าคญัของการท าวจิยั วจิยัจะเกิดข้ึนไดน้ั้นมาจากปัญหาหรือขอ้สงสยัท่ีผูว้จิยัอยาก
ศึกษาและผูว้จิยัตอ้งลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือตอ้งการทราบขอ้เทจ็จริงโดยตรง ซ่ึงการเตรียมตวัท่ีดีมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัออกมามี
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คุณภาพ ผูว้จิยัตอ้งศึกษาอยา่งละเอียด การก าหนดวตัถุประสงค ์ ผลท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัหรือแมแ้ต่การด าเนินงาน ผูว้จิยั
ตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยัของตน 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช ้ 2 วธีิ คือ 

1) โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัเจา้ของโครงการสวนสามพรานโมเดลและเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 
 2) การสงัเกตและจดบนัทึก (Observation and Field-note) โดยผูส้มัภาษณ์ใชว้ธีิการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมโดย

ผูว้จิยัไดข้ออนุญาตอดัเสียงและถ่ายภาพดว้ยโทรศพัททุ์กคร้ัง โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการท าวจิยั 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ

เน้ือหาจากการสมัภาษณ์ สงัเกต การจดบนัทึก เพ่ือน ามาสร้างขอ้สรุป โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์นั้นไปแยกประเภท
ตามแนวคิด เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีสามารถตอบค าถามในการวจิยัไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด 

 5. การตรวจสอบข้อมูล  
หลงัจากไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัไดน้ ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล เพ่ือจะไดพิ้สูจน์วา่ขอ้มูลท่ี

ผูว้จิยัไดม้านั้นถูกตอ้งโดยการตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล โดยวธีิการจดบนัทึกขอ้มูล  การบนัทึกเสียง การถ่ายวดีิโอ การ
ถ่ายภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแลว้น าขอ้มูลนั้นมาตรวจสอบ จนกระทัง่ขอ้มูลตรงกนัไม่มีอะไรเพ่ิมเติม จึงเป็นอนัได้
ขอ้สรุป (ประคอง สาธรรม, 2555) 

ผลการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
สามพรานโมเดล ก่อตั้งข้ึนโดย คุณ อรุษ นวราช จบการศึกษาปริญญาตรีดา้นวศิวกรรมเคมีจาก Imperial College London 
ประเทศองักฤษ และไดก้ลบัมาท างานในกรุงเทพ ในปี 2549 ตดัสินใจลาออกเพ่ือมาช่วยงานธุรกิจท่ีบา้น และน้ีคือจุดเร่ิมตน้
ของโครงการสวนสามพรานโมเดล โดยคุณอรุษ จุดประกายความคิดมาจากการมีส่วนเขา้มาดูแลกิจการท่ีบา้นท่ีเป็นกิจการ
โรงแรม เดิมเป็นโรงแรมท่ีรับซ้ือวตัถุดิบปลอดสารพิษจากพอ่คา้คนกลาง เปล่ียนมาเป็นรับจากเกษตรกรโดยตรง หรือจะ
เรียกไดว้า่ เปล่ียนจากวถีิเคมีมาเป็นวถีิอินทรีย ์ ซ่ึงส่งผลดีต่อเกษตรกรโดยรอบในการกระจายรายไดใ้หเ้กษตรกร เนน้ให้
ความส าคญัต่อตวัเกษตรกรและตดัพอ่คา้คนกลางออกไป เร่ิมจาก 1.ห่วงใยสุขภาพ 2.เป็นจุดขายของธุรกิจ  

จุดเร่ิมตน้ของโครงการ ดว้ยจ านวนผลผลิตท่ีปลูกในแปลงตวัเองไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งหาเพ่ิมเติม หากจะซ้ือจาก
ตวัแทนหรือพอ่คา้คนกลางท่ีไปรับผลผลิตจากเกษตรกรมาขายต่อ ราคาก็สูงมาก จึงเกิดแนวคิดลงไปสนบัสนุนเกษตรกรใน
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ทอ้งถ่ินใหท้ าเกษตรอินทรีย ์ แลว้รับซ้ือวตัถุดิบดงักล่าวจากเกษตรกรในทอ้งถ่ินดว้ย แต่ปัญหาท่ีพบกลบักลายเป็นจุดเร่ิมตน้
ของโครงการ “สามพรานโมเดล” ในปัจจุบนั 

ตลาดสุขใจถือเป็นตวัส าคญัท่ีชกัจูงเกษตรกรเขา้มาร่วมโครงการ เป็นตลาดท่ีใหต้วัเกษตรกรมาขายผลผลิตของตนเอง 
โดยมีการรับประกนัราคาจากสามพรานโมเดล และท าใหเ้กษตรกรและผูซ้ื้อไดม้าพบกนัวา่ขา้วท่ีเรากิน คนปลูกคือใครถือ
เป็นความสุขเลก็ๆท่ีคุณอรุษใหค้วามส าคญั       

                 กลยุทธ์ทางการตลาดอ้างองิจากทฤษฏีหลกัการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในดา้นตวัผลิตภณัฑข์องเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการนั้นมีความแตกต่างและมีหลายประเภท

ดว้ยกนั เช่น ผลไม ้ผกัสวนครัว เป็นตน้  
2. ดา้นราคา (Price) ราคาของเกษตรกรนั้นมีราคาท่ีปานกลางเขา้ถึงง่าย เพ่ือใหดึ้งดูดลูกคา้ท่ีมีความสนใจในสินคา้ท่ี

ปลอดสารเคมี เพราะปัจจุบนัสินคา้ท่ีปลอดสารเคมีหรือออแกนิคนั้นมีราคาท่ีแพงและท าใหลู้กคา้ในกลุ่มน้ีเขา้ถึงยาก ดงันั้น
ราคาท่ีเขา้ถึงง่ายจะท าใหไ้ดฐ้านลูกคา้มากข้ึนและควรรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดควบคู่ไปกบัราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) สามพรานโมเดลจะมีตลาดนดัสุขใจท่ีเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้หลกั 
โดยจะไม่มีการช่วยซ้ือ ช่วยอุดหนุนเอง แต่การจดัจ าหน่ายจะเป็นไปตามกลไกทางตลาดอยา่งแทจ้ริง เป็น ‘Free market 
mechanism’ มีพ้ืนฐานอยูบ่นการคา้ท่ีเป็นธรรม และเป็นโมเดลธุรกิจท่ีท างานไดจ้ริง โดยคุณอรุษท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางใน
การเช่ือมโยงระหวา่งเกษตรกรกบัโรงแรม มหาวทิยาลยั หน่วยงานเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือ
พฒันาระบบท่ีช่วยส่งสินคา้ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคไดดี้มากข้ึน และยงัหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ใหก้บัเกษตรกร เป็นการเช่ือม
ตรง ระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคผา่นห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรียบ์นพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีเป็นธรรม ปัจจุบนัช่องทางการตลาด
มี ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสญัจร โมเดิร์นเทรด สวนสามพราน โรงแรมในกรุงเทพฯ ศูนยป์ระชุม และเวบ็ไซต ์ Sookjai 
Organics ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 

4. ดา้นการส่งเสรมการตลาด (Promotion) มีการโฆษณาผา่นทาง Facebook และการร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
อภิปราย 
จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
1. เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรนั้นประสบกบัปัญหาค่าใชจ่้ายในการในการท าเกษตร ค่ายาและวชัพืชต่างๆ ท าใหใ้นการ

ขายผลผลิตไดที้ก็หมดไปกบัค่ายาฉีดวชัพืชทั้งนั้น ยิง่นานวนัยิง่เป็นหน้ีสิน เน่ืองจากคนท่ีไดส่้วนมากจะเป็นพอ่คา้คนกลาง
มากกวา่เกษตรกรท่ีขายผลผลิตทางการเกษตร ทางโครงการสวนสามพรานจึงหาแนวทางในการลดปัญหาทั้ง 2 ดา้น ดงัน้ี 

 1.1) แนวทางในการลดค่ายาตา่งๆ โดยทางโครงการไดเ้ปิดโอกาสใหเ้กษตรท่ีมีความสนใจในการท าเกษตร
อินทรียโ์ดยไม่ใส่ยาฆ่าแมลงต่างๆ มาเขา้ร่วมโครงการและไดมี้การใหข้อ้มูลและสอนใหก้บัเกษตรในการท าอยา่งละเอียด 
และมีการติดตามผลในภายหลงัเป็นระยะๆ 

 1.2) แนวทางในการลดปัญหาของพอ่คา้คนกลาง โดยทางโครงการสวนสามพรานโมเดลรับผลผลิตจากเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการในการน ามาประกอบอาหารในหอ้งอาหารโรงแรมสามพราน ใหผู้เ้ขา้พกัในโรงแรมและพนกังานกวา่ 
400 คน รับประทานซ่ึงผลผลิตนั้นตอ้งผา่นตามมาตรฐานทางท่ีโครงการก าหนดไว ้
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2. ช่องทางในการจดัจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบจากเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเ โดยเกษตรกรในโครงการท่ีมีการ
จดัจ าหน่ายพืชผลไดต้ามช่องทางท่ีโครงการจดั และรายไดท่ี้ไดมี้จ านวนเพ่ิมข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง
และพืชผลท่ีไดมี้ราคาสูงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

สรุปผลการวจัิย 
1.จากการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสวนสามพรานโมเดล พบวา่เกษตรท่ีปิดกั้นความรู้และส่ิง
ใหม่ๆเปิดใจและเขา้ร่วมโครงการโดยมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากท่ีคิดวา่เกษตรอินทรียเ์ป็นเร่ืองไกลตวัและได้
ผลผลิตนอ้ย ไดเ้ปล่ียนความคิดเน่ืองจากการลองท าท่ีมีตน้แบบประหยดัตน้ทุน อีกทั้งยงัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพแบบ
เกษตรเชิงเคมี 
2.จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพตอ้งการผกัปลอดสารพิษไดข้ยายตวัเป็นจ านวนมากท าใหต้ลาดสุขใจเร่ิมเป็นท่ี
รู้จกั มีคนติดต่อขอเขา้มาขายและยงัส่งเสริมเกษตรกรในโครงการใหมี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายอีกดว้ย เป็นอีกปัจจยัท่ีรองรับ
ความมัน่ใจใหก้บัเกษตรกรท่ีคิดวา่จะขายผลผลิตไม่ได ้ท าใหเ้กษตรกรประสบความส าเร็จไดจ้ากโครงการตลาดสุขใจน้ี 
3.จากการศึกษาพบวา่ สามพรานโมเดลถือเป็น ศูนยร์วมการท าเกษตรอินทรียค์รบวงจร ส่งตรงผกัผลไมป้ลอดสารพิษจาก
เกษตรกรสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงในราคาถูก เกิดประโยชนท์ั้งในแง่เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการ “สามพราน
โมเดล” 
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