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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การทองเที่ยวไมไดเปนเพียงการเดินทางของคนจากที่หน่ึงไปยังที่หน่ึงเพื่อการพักผอนเทาน้ัน 

แตยังเปนอุตสาหกรรมที่สรางงานและสรางรายไดอยางมหาศาลใหกับหลายประเทศทั่วโลก หาก

ประเทศใดสามารถจัดการกระบวนของการทองเที่ยวใหเปนอุตสาหกรรมใหเปนระบบ ก็จะสามารถ

สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ได ปจจุบันหลายประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา ตาง

กําลังแขงขันกันเพื่อพัฒนากลยุทธและประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในประเทศตนเอง เพื่อสราง

รายไดเขาสูประเทศ  หากประเทศใดสามารถจัดการทองเที่ยวไดอยางเปนระบบ จะสามารถตอยอด

การทองเที่ยวไดอีกหลายแขนง และยังสามารถแขงขันกับประเทศตางๆไดอีกดวย ซึ่งผูรับประโยชน

โดยตรงจากการทองเที่ยวน้ีก็คือประชาชนเจาของพื้นที่ (นิศา ชัชกุล, 2557) การทองเที่ยว

ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจ

ของฝากและของที่ระลึก ธุรกิจการบริการตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยูตลอดเวลา การ

ทองเที่ยวจึงมีบทบาทตอสังคมต้ังแตระดับทองถ่ินจนไปถึงระดับประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และการเมือง (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548) 

 ประเทศไทยเปนอีกหน่ึงประเทศที่มีการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่มีความสวยงาม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน นอกจากการทองเที่ยวจะสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจแกประเทศแลวยังสรางความเจริญและการพัฒนาสูทองถ่ินอีกดวย แตกระแสและ

รูปแบบของการทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูประกอบการจึงควรปรับตัวใหทันตอความ

ตองการของนักทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ก็มีทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยว 

ภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดย

ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค รวมถึงบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในอนาคต (สมบัติ คุรุพันธ, 2554) 

 ประเทศไทยมีความผูกพันกับการเกษตรมายาวนาน มีความหลากหลายในการประกอบ

อาชีพไมวาจะเปนการทําไร ทําสวน ประมง เลี้ยงสัตว รวมถึงการทําเกษตรแบบผสมผสานนับต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่ทําการเกษตรเปนหลัก จากการสํารวจของ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนตุลาคม ป 2558 พบวา ประชากรของไทยที่มีงานทํา 38.09 ลานคน 

ประกอบดวยผูที่มีอาชีพอยูในภาคเกษตรกรรมอยูถึง 12.09 ลานคน ซึ่งมีปริมาณมากกวาการ

ประกอบอาชีพประเภทอื่นๆ แตปญหาของเกษตรกรคือความไมแนนอนของรายได เน่ืองจากปจจัย

หลายอยางทางธรรมชาติทั้งปริมาณนํ้า อุณหภูมิ สภาพดินฟาอากาศ บางฤดูกาลผลผลิตมีมากกวา

ความตองการของตลาดทําใหผลผลิตมีราคาตํ่า บางฤดูกาลผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ ทําให

สงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร การทองเที่ยวเชิงเกษตรจึงเปนทางเลือกหน่ึงในการสรางรายได

ใหกับเกษตรกร ซึ่งเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและมีสวนรวมผานกระบวนการเรียนรูการทํา

การเกษตรในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน การทําสวนผลไม การทํานา การทําสวนไมดอกไมประดับ 

การทําไร และการเลี้ยงสัตว เปนตน ปจจุบันมีสถานที่ทองเที่ยวเชิงการเกษตรในประเทศไทยหลาย

แหง ไมวาจะเปน ฟารมโชคชัย จังหวัดสระบุรี ไรจิมทอมปสัน จังหวัดนครราชสีมา มิตรชัยฟารม 

จังหวัดเพชรบูรณ ไรปลูกรัก จังหวัดราชบุรี หรือแมกระทั่งโครงการชางหัวมัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

 อําเภอสวนผึ้ง เปนอําเภอที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดราชบุรี เน่ืองจาก

มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวและพักผอนตลอดทั้งป เปนอําเภอที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและมี

สถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก ปจจุบันอําเภอสวนผึ้งมีการเติบโตในธุรกิจทองเที่ยวอยางรวดเร็วมี

สถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งรีสอรท ที่พักตากอากาศ ฟารม รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยวที่ให

นักทองเที่ยวเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมบนพื้นที่ของผูประกอบการ และแนวโนมการขยายตัว

ของธุรกิจทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้งก็ยังมีอัตราเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (ทราเวลแกง, 2553) ปจจัยที่สงผลทํา

ใหอําเภอสวนผึ้งเหมาะแกการทองเที่ยวน้ันเน่ืองมาจากจังหวัดราชบุรี ต้ังอยูบนพื้นที่ภาคกลางดานทศิ

ตะวันตก มีพื้นที่ 3,247 ลานไร ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มีเทือกเขาตะนาวศรี

เปนแนวพรมแดน เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ เน่ืองจากอยูบนพื้นที่ที่มีแมนํ้า 3 สายไหลผาน 

คือ แมนํ้าทาจีน แมนํ้าแมกลองและแมนํ้าเพชรบุรี เหมาะกับการเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ซึ่งจังหวัดราชบุรีไดวางเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะ

พัฒนาสินคาเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต มีการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่ม

มูลคาผลผลิตเชิงสรางสรรค พัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งพัฒนาความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนเมืองที่มีสิ่งแวดลอมนาอยู มีการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยจังหวัดราชบุรี

มีวิสัยทัศนที่วา “ผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดราชบุรี, 2558) 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหอําเภอสวนผึ้งเหมาะที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2da_9bDJAhUDjo4KHWopCCY4ChAWCE0wBw&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmymaps%2Fviewer%3Fmid%3Dz0D_THQhCkB4.klzAqvO9NE7M%26hl%3Den_US&usg=AFQjCNF7YxSKtdaDSdakHKk84eEcAbKp-g&sig2=BPbhCpt4i39-b7mBrMIpvQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2da_9bDJAhUDjo4KHWopCCY4ChAWCE0wBw&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmymaps%2Fviewer%3Fmid%3Dz0D_THQhCkB4.klzAqvO9NE7M%26hl%3Den_US&usg=AFQjCNF7YxSKtdaDSdakHKk84eEcAbKp-g&sig2=BPbhCpt4i39-b7mBrMIpvQ
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 โคโรฟลด เปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่ต้ังอยูที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปน

ฟารมออแกนนิคสไตลญี่ปุนแหงแรกของไทย โคโรฟลดเกิดจากสองพี่นองโคโรบราเธอรที่อยากทํา

ธุรกิจรวมกัน ทั้งคูมองเห็นวาวิถีชีวิตของคนในปจจุบันมีแตความเรงรีบ ทํางานหนักจนลืมคิดไปวา

ความสุขที่แทจริงคืออะไร จึงมองหาธุรกิจที่สามารถตอบโจทยน้ีได เกิดเปน โคโรฟลด แหลงทองเที่ยว

การเกษตรรูปแบบใหม ที่ไมไดมแีคการเพาะปลูกเทาน้ัน แตเปนสถานที่สรางแรงบันดาลใจใหกับคนที่

เขามาอีกดวย โคโรฟลดเปดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงแมจะเปดใหบริการไดไม

ถึง 1 ป แตกลับเปนที่สนใจของสื่อมวลชนและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวอยางมาก ดวยเหตุ

ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคศึกษา รูปแบบและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิง

เกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อทราบถึงที่มาและแนวคิด การนํากล

ยุทธมาใชในการบริหารธุรกิจ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืนในอนาคตและเปน

แนวทางใหกับผูประกอบการรายอื่นๆ สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะกับกิจการของตนเอง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา 

โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของธุรกิจการทองเที่ยวเชิง

เกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

 3. เพื่อศึกษาการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของสังคม กรณีศึกษา โคโร

ฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตในการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ กลยุทธ ความรับผิดชอบตอ

สังคมในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูกอต้ังและผูบริหาร โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตดานประชากร ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูกอต้ัง พนักงาน โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่ โคโรฟลด ต้ังอยูที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี 
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ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล คือต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 จนถึงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

  1. ไดทราบถึงรูปแบบกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร โคโรฟลด 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดานแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ ดานการจัดการ ดานกลยุทธทาง

การตลาด ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมายของธุรกิจและทิศทางที่วางไวอยางเปนระบบ 

  2. ไดทราบถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร โคโรฟลด อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และสามารถนําขอมูลที่วิเคราะหไดไปปรับปรุง วางแผนพัฒนาในอนาคต 

เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรไดอยางย่ังยืน 

  3. นําผลการวิจัยที่ไดมาใชวางแผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และตอยอดในอนาคต เปน

แนวทางในการพัฒนารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร ใหกับธุรกิจอื่นๆ

นําไปใชตอไป 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

กรณีศึกษา โคโรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาและทบทวน แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิจัย แบงไดดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักทางการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

5.ประวัติความเปนมาของโคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 1.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวอยางมาก และประชากรสวน

ใหญของไทยก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงควรใชจุดแข็งจุดน้ีในการสรางแหลงทองเที่ยวใหมๆให

เกิดข้ึนทั่วทุกภาคของไทย อีกทั้งผลิตผลทางเกษตรของไทยมีคุณภาพ จึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว

ทั้งไทยและนักทองเที่ยวตางชาติใหเขามาเที่ยวชมถึงที่ฟารมสรางความรูและประสบการณใหมๆไดลิม้

ลองผลผลิตที่สดใหม ขณะเดียวกันเกษตรกรเองก็มีความภูมิใจ ที่นักทองเที่ยวใหความสนใจฟารม 

และยังไดจําหนายผลผลิตทางการเกษตรอีกดวย (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ,2548) 

 การทองเที่ยวที่สรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร โดยการใชทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยูใน

ทองถ่ินใหเกิดประโยชน แบงออกเปน 3 แบบ คือ แหลงทองเที่ยวของบุคคลหรือกิจกรรม แหลง

ทองเที่ยวแบบปรากฏการณหรือแบบเทศกาล แหลงทองเที่ยวแบบหมูบานหรือชุมชน (รัฐนันท พงศวิ

ริทธ์ิธร, 2558)    

5 
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 การทองเที่ยวในพื้นที่ทําการเกษตร ที่สรางทั้งความรูความเขาใจ อีกทั้งเพื่อใชชมความงาม

และความสําเร็จของพื้นที่เกษตรน้ัน โดยอยูภายใตการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในการรักษา

สภาพแวดลอม (รําไพพรรณ แกวสุริยะ ,2544) 

 การทองเที่ยวที่เนนการเรียนรูการทําการเกษตร โดยเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม

ในการเรียนรูทั้งการเกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และนําทรัพยากรที่มีมาสรางองคความรู กอ

เกิดรายไดตอชุมชนและเกษตรกร โดยมีการทองเที่ยวเชิงเกษตรและการอนุรักษควบคูกัน อีกทั้งไม

กอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดลอม (ภาควิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ,2552) 

 จากการนิยามของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ทําใหผูวิจัยสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิง

เกษตรไดวา เปนการทองเที่ยวรูปแบบหน่ึง ที่มีลักษณะเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยว

แบบอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากที่พื้นที่การเกษตรจะมีบรรยากาศที่ดีแลว ยังเปน

แหลงรวบรวมความรูและกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ

ของทองถ่ิน ทําใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิตที่แตกตางอีกรูปแบบหน่ึง และ

ยังสรางรายใหกับเกษตรกรจากการจําหนายสินคาทางการเกษตรและจากการใหบริการการทองเที่ยว 

 1.2 รูปแบบของการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 ศูนยประสานงานการทองเที่ยวเกษตร กรมวิชาการเกษตร (อางถึงใน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 

2548) กลาวถึงรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงเกษตรไว 6 รูปแบบ ดังน้ี   

 1. การแสดงสินคาหรือสาธิตแปลงพันธุพืชที่หลากหลาย เชน ไมดอก ไมประดับ พันธุพืชใน

ทองถ่ินหรือนําเขามาจากตางประเทศ โดยมีการแสดงวิธีข้ันตอนในการเพาะปลูกและบํารุงรักษา การ

เก็บเกี่ยวผลิตผล จนไปถึงการบรรจุเพื่อสงขาย การแปรรูป เปนตน นอกจากน้ียังมีการแสดงใน

รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมของการเกษตรในอดีตอีกดวย 

 2. เปดใหนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจเขามารวมทํากิจกรรมภายในไร ทั้งสวนดอกไม สวน

พืชผัก สวนสมุนไพร และสวนผลไม โดยใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสทดลองปลูก เลือกเก็บและซื้อ

ผลผลิต นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสทดลองเลน เชน การข่ีมา พายเรือ 

กรีดยาง ไถนา ทอดแห ตกปลา ข่ีควาย เปนตน  

 3. เปดโอกาสในนักทองเที่ยวไดศึกษาและสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรดวยการ พักแรมในที่พักที่

สะดวกสบาย และปลอดภัย 
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 4. มีการอบรมและถายทอดความรูทางเกษตรและภูมิปญญาแบบชาวบาน ดวยการลงมือ

ปฏิบัติจริง ทั้งการเพาะปลูก ดูแล แปรรูป เก็บรักษา จนไปถึงการเก็บเกี่ยว 

 5. การจัดจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ และสินคาแปรรูปทางการเกษตรตางๆ จนไปถึงสินคา

หัตถกรรมพื้นบานและของที่ระลึกตางๆ  

 6. ปจจุบันการทําการเกษตรนับเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการทําธุรกิจ ที่คนเริ่มกลับมาให

ความสนใจมากข้ึน การที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสไปเรียนรูและสัมผัสกิจกรรมทางเกษตร อาจทําให

เกิดการตอยอดธุรกิจในรูปแบบอื่นมากข้ึน เชน การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไปแปรรูป เพื่อ

จําหนายทั้งภายในและตางประเทศ ทําใหเกิดการเอื้อประโยชนตอกันอีกดวย 

 1.3 แนวทางการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 การทองเที่ยวเชิงการเกษตรไมใชแคการเปดใหนักเที่ยวเขามาชมและเลือกซื้อสินคาทางการ

เกษตรเทาน้ัน แตนักทองเที่ยวตองไดรับความรูและความเขาใจในข้ันตอนกระบวนการตางๆดวย 

เจาของพื้นที่ตองคํานึงถึงความพรอมในดานตางๆทั้งพื้นที่การเกษตร สภาพแวดลอม ความสะดวกใน

การเดินทาง และศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว เน่ืองจากพื้นที่ทองเที่ยวทางการเกษตรมีความ

เปราะบางตอความเสียหาย ทั้งตนไมตาย สัตวติดเช้ือ หากไมทําความเขาใจกับนักทองเที่ยวใหเขาใจ 

พวกเขาอาจไปทําลายตนไมใหเกิดความเสียหายได ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการจัดการและบริหารที่ดีทั้ง

เจาของสวน ผูนําเที่ยว มัคคุเทศก และนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบย่ังยืน

ตอไป 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรดังกลาวสรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน

อีกทางเลือกของเกษตรกรในการสรางรายไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากการทําการเกษตรใหไดผลผลิตเพื่อ

จําหนายเพียงอยางเดียว การทองเที่ยวเชิงเกษตรจึงไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน 

เน่ืองจากนักทองเที่ยวเริ่มหันมาสนใจทองเที่ยวแนวอนุรักษสิ่งแวดลอมมากข้ึน ซึ่งการทองเชิงเกษตร

เปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวเขามาเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตแบบเกษตรผานการทํากิจกรรมตางๆ

ภายในฟารม นอกจากน้ีการทองเที่ยวเชิงเกษตรยังสรางรายไดใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการมี

สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรเกิดข้ึนในชุมชน 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 2.1 ความหมายของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบย่ังยืน เปนการบริหารจัดการทองเที่ยวในทุกดานอยาง

ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อใหสงผลดีตอเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากร (กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ,2547) 

  การทองเที่ยวแบบย่ังยืน คือ การทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวทุกประเภท ทั้งสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติและสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ซึ่งการทองเที่ยวย่ังยืนมีลักษณะดังน้ี (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 

2542) 

 1. การทองเที่ยวที่เนนคุณคา และมีเอกลักษณเฉพาะตัวของสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆ 

 2. การทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสถานที่

ทองเที่ยว 

 3. การทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูประสบการณจาก

แหลงทองเที่ยว 

 4. การทองเที่ยวที่สรางรายไดกับผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไดอยางยืนยาว 

 5. การทองเที่ยวที่สรางประโยชนแกชุมชนทองถ่ิน อีกทั้งยังสงคืนประโยชนกลับสูทรัพยากร

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 2.2 หลักการสาํหรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 แหลงทองเที่ยวตางๆตองมีการจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเองอยางมีหลักเกณฑ 

เพื่อใหเกิดการทองเที่ยวที่ย่ังยืนโดยสรางเปนนโยบายเพื่อการปฏิบัติยางเปนรูปธรรม ดังน้ี (ศูนย

วางแผนแกไขปญหาความยากจนแหงเอเชีย ,2549) 

 1. มีการกําหนดวิสัยทัศนของการทองเที่ ยวและแหลงทรัพยากรที่ตองดูแลรักษา 

วางเปาหมายกลยุทธ เพื่อนํามาปฏิบัติจริง 

 2. ผูเกี่ยวของควรรวมกันพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อการทองเที่ยวทองเที่ยวในพื้นที่ 
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 3. การพัฒนาการทองเที่ยวตองเปดโอกาสการจางงานที่มีคุณภาพ ใหโอกาสคนในพื้นไดมี

งานทําและรวมกันพัฒนาการการทองเที่ยว 

 4. การทองเที่ยวควรมีการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เกิดความสัมพันธและการ

เช่ือมโยงกับกลุมตางๆในชุมชน ตลอดจนการวางแผนรวมกันพัฒนาและดําเนินการบริหารการ

ทองเที่ยว 

 5. ความเสมอภาคและเทาเทียมกันจะทําใหเกิดการทองเที่ยวที่ย่ังยืน การกระจายตนทุนและ

ผลประโยชนตองเกิดกับคนรุนปจจุบันและรุนตอไปในอนาคต เพื่อเกิดความยุติธรรมกับคนรุนตอไป 

 6. ผูประกอบการและผูเกี่ยวของตองมีการวางแผนระยะยาว มีการใชกลยุทธตางๆเพื่อใหเกิด

ความย่ังยืน ไมใชเพียงเพื่อผลประโยชนแบบฉาบฉวยในระยะสั้นเทาน้ัน 

 7. พื้นที่ทองเที่ยวตองมีความกลมกลืนกันระหวางสถานที่ทองเที่ยวและชุมชน มีความสมดุล

กันระหวางวัตถุประสงคทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งใหความรวมมือกับภาครัฐและ

องคกรตางๆในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 8. กลยุทธและแผนการทองเที่ยวตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และเช่ือมโยงกับ

วัฒนธรรม 

 9. เกิดความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติ หนวยงานตางทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ในการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม 

 10. มีการรวมมือกันในการดําเนินกิจการตางๆระหวางแหลงทองเที่ยว ผูประกอบการ และ

ธุรกิจการทองเที่ยว จะทําใหลดผลกระทบตางๆที่จะเกิดข้ึน 

 11. ทําการประเมินผลกระทบและขีดความสามารถของพื้นที่อยางสม่ําเสมอ ใหครอบคลุมทัง้

ขอจํากัดและการพัฒนาทางกายภาพ ทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ใหมีความสอดคลองกับ

ทองถ่ินและสิ่งแวดลอม สามารถแกไขไดอยางเหมาะสม 

 12. ตองพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑที่ใชในการดําเนินการทองเที่ยว เพื่อใชในการ

ประเมินผลในระดับที่ใหญกวา มีดัชนีการช้ีวัดทั้งผลกระทบและความสําเร็จของการทองเที่ยว อีกทั้งมี

การปกปองและตรวจสอบสิ่งที่จะทําลายแหลงทองเที่ยว 

 13. ในการเติบโตในอุตสาหกรรมการทองเทียว ตองใหความสําคัญกับการใหโอกาสในการ

จางงาน เพิ่มรายได เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน อีกทั้งตองตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม

ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรตางๆ 
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 14. สงเสริมการพัฒนาความรูในการอบรมและทักษะดานตางๆ เพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญ

มากข้ึน 

 15. สงเสริมการจัดกิจกรรมและการดําเนินการที่จะชวยสงเสริมภาพลักษณบริเวณพื้นที่น้ันๆ 

อันนําไปสูความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

 16. การใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของนักทองเที่ยว ตองสอดคลองตอขีด

ความสามารถในพื้นที่น้ันๆ 

 17. การจะทําใหการทองเที่ยวย่ังยืนไดน้ัน ควรใหความสําคัญประสบการณและสิ่งที่

นักทองเที่ยวจะไดรับ และการทําการตลาดน้ันควรทําอยางมีสํานึกรับผิดชอบ สะทอนใหเห็นถึง

จริยธรรมในการบริหาร 

 หลักการพื้นฐานของการทองเที่ยวแบบย่ังยืนน้ันประกอบดวย 10 ประการ คือ (Shirley 

Eber, 1992) 

 1. การอนุรักษและใชทรัพยากรอยางย่ังยืน เปนการใชทรัพยากรอยางพอดีเทาที่จําเปน เพื่อ

รักษาทรัพยากรไวใชไดยาวนานย่ิงข้ึน 

 2. การลดการบริโภคเกินความจําเปนและลดการกอเสีย เพื่อลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมในระยะยาว และยังเพิ่มคุณภาพการทองเที่ยวอีกดวย 

 3. การคงรักษาไวซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง

สําคัญตอการทองเที่ยวในระยะยาวและชวยขยายฐานในการทองเที่ยวอีกดวย 

 4. การบูรณนาการพัฒนาการทองเที่ยว ใหเขากับแผนพัฒนาแหงชาติและแผนพัฒนาทองถ่ิน 

มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อขยายศักยภาพการทองเที่ยวในระยะยาว 

 5. สนับสนุนการทองเที่ยวที่รองรับเศรษฐกิจทองถ่ิน โดยคํานึงถึงราคาและคุณคาของ

สิ่งแวดลอม ซึ่งชวยทําใหประหยัดและปองกันสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลาย 

 6. การมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการทองเที่ยวอยางเต็มที่ สรางผลประโยชนแกคนใน

ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตและการทองเที่ยวอีกดวย 

 7. การประสานความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรตางๆ เพื่อสรางความรวมมือ

กันและลดความขัดแยงที่จะเกิดข้ึน 
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 8. การฝกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิด ความรู และแนววิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับการ

บริการการทองเที่ยวใหย่ังยืน 

 9. การตอบสนองตอการตลาดทองเที่ยว โดยการเตรียมพรอมขอมูลขาวสาร เพื่อสื่อสารสราง

ความเขาใจกับนักทองเที่ยว ใหเคารพตอสถานที่ทองเที่ยว สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวอีก

ดวย 

 10. การวิจัยและติดตามผล เพื่อตรวจสอบและติดตาม ปญหา ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข ซึ่งจะเกิดประโยชนกับแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และผู

ประกอบธุรกิจ 

 แนวทางการจัดการทองเที่ยวที่ย่ังยืนตามที่นักวิชาการไดกําหนดหลักการไว เพื่อใชจัดการ

การทองเที่ยวที่ย่ังยืนของโลก 10 ขอ คือ (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2547) 

 1. อนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี ตองมีการจัดการทรัพยากรทั้งที่ เปนมรดกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยูอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

 2. ลดการอุปโภคบริโภคที่เกินความจําเปน โดยผูที่มีสวนรับผิดชอบตองชวยกันวางแผนใน

การจัดการทรัพยากร รวมถึงการหาทรัพยากรทดแทน เพื่อรักษาทรัพยากรที่หาไดยาก 

 3. รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม โดยผูเกี่ยวของ

ตองวางแผนเพื่อขยายฐานการทองเที่ยวโดยการเพิ่มมูลคาและมาตรฐานการบริการ ในสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนแหลงธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิม เพื่อใหนักทองเที่ยวใชเวลากับสถานที่

น้ันนานมากข้ึน หรือกลับมาเที่ยวอีกครั้ง 

 4. ประสานการพัฒนาการทองเที่ยว นอกจากการวางแผนแลว ผูรับผิดชอบยังตองมีการ

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5. นําการทองเที่ยวมาขยายฐานเศรษฐกิจในทองถ่ิน ผูรับผิดชอบมีการประสานงานกับ

องคกรในทองถ่ิน หนวยงานราชการที่มีสวนในการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน ดวยการหา

เอกลักษณที่โดดเดนของทองถ่ิน เพื่อใชประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก และ

นํามาสูการสรางรายไดสูทองถ่ิน 

 6. การมีสวนรวม สรางเครือขายเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวดวยการรวมมือกันแบบองครวม 

และตองประสานงานกับเครือขายระหวางองคกรและทองถ่ิน เพื่อความมีคุณภาพในการจัดการ

ทองเที่ยวในทองถ่ิน 
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 7. ประชุมและปรึกษาหารือกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแหลงทองเที่ยวและประเมินผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว ระหวางผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูรับผิดชอบในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวดวยการประสานงานแบบพหุภาคี ทั้ งชุมชน องคการปกครองสวนทอง ถ่ิน กลุม

ผูประกอบการทองเที่ยว สถาบันการศึกษา หนวยงานทางศาสนา หนวยงานราชการในพื้นที่ โดย

จัดการประชุมอยางสม่ําเสมอใหเกิดความตอเน่ืองและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 8. มีการพัฒนาบุคลากร ใหความรู ฝกอบรม และดูงาน เพื่อใหพนักงานมีทักษะและความรู 

นํามาใชในการพัฒนาการทองเที่ยวใหย่ังยืน ชวยยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว  

 9. ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําคูมือการทองเที่ยวใหพรอม

และเพียงพอตอการทองเที่ยว ซึ่งเปนไดทั้งสื่อทัศนูปกรณ คูมือ แผนพับ หนังสือ วีดีโอ เปนตน 

 10. สิ่งที่จะชวยแกปญหาและสรางคุณภาพใหกับแหลงทองเที่ยว คือการประเมินผล 

ตรวจสอบ และการวิจัย จากการสอบถามจากผูที่มาใชบริการโดยตรง เพื่อใหทราบขอมูลและนํามา

ปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพ เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืนสรุปไดวา การที่กิจกรรมทองเที่ยวจะ

ดําเนินไปไดอยางย่ังยืนน้ัน ผูประกอบธุรกิจตองรักษาคุณภาพและเอกลักษณของแหลงทองเทีย่วน้ันไว

ไมใหถูกทําลาย  อีกทั้งยังตองมีการประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และพัฒนาบุคลากรใหดี

อยูเสมอ เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน  

3. แนวคิดเก่ียวกับหลักทางการตลาดในธุรกิจทองเท่ียว 

 การตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คือแนวคิด ปรัชญาในการจัดการที่นําไปสูการ

ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว โดยไดจากการวิจัยตลาด การคาดการณพยากรณ การ

เลือกสรรทรัพยากรที่กําลังอยูในความตองการ นําเสนอการบริการแกนักทองเที่ยวตามเปาหมายทีว่าง

ไว เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดกับธุรกิจ (วินิจ วีรยางกูร, 2532) 

 3.1 การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (Internal and External Environment) 

เปนข้ันตอนแรกของการวางแผนการตลาด ที่จะชวยธุรกิจกําหนดกลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม

และสามารถนําไปใชไดในอนาคต การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) จึงเปนเครื่องมือที่

ใชวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร สามารถ

นําไปวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกร (ภาวิณี กาญจนาภา, 2553) 
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 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) 

 จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง จุดเดนหรือความสามารถที่มาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่

เกิดจากสภาพแวดลอมภายในที่เปนบวก และองคกรสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการประเมินถึงปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการ

แขงขันของธุรกิจที่มีเหนือกวาคูแข็ง เชน จุดแข็งทางการเงิน จุดแข็งทางการผลิต จุดแข็งทาง

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งองคกรตองใชประโยชนจากจุดแข็งน้ีมากําหนดเปนกลยุทธ 

 จุดออน (Weakness) หมายถึง จุดดอย ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอม

ภายในขององคกร ที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคไดหรือหมายถึง

การดําเนินการภายในที่องคกรทําไดไมดี ซึ่งองคกรจําเปนตองหาวิธีแกไขปญหาน้ันใหได 

 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) 

 โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสหรือปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมภายนอกของ

องคกรที่เอื้อประโยชนและสงเสริมการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งผูบริหารตองเสาะ

แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 

 อุปสรรค (Threats) หมายถึง ขอจํากัดและสถานการณจากภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน

ขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือสภาพแวดลอมที่เปนปญหาตอองคกร ซึ่งองคกรจะตองปรับ

กลยุทธใหสอดคลองและพยายามกําจัดอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนใหไดจริง 

 3.2 กระบวนการแบงสวนการตลาด (The Market Segmentation Process) 

 การแบงสวนการตลาด เปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จในการวางแผนทางการตลาด โดยจะ

แบ งผูบ ริ โภคออกเปนกลุ มต า งๆ  อาจ ใช เ กณฑทางลั กษณะประชากร  ( Demographic 

Segmentation) เกณฑทางภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) เกณฑทางสังคมและ

วัฒนธรรม (Socio-cultural Segmentation) และเกณฑทางพฤติกรรม (Behavior Segmentation) 

เกณฑทางลักษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ซึ่งเปนเกณฑที่นิยมใชเพื่อแบง

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (นธกฤต วันตะเมล, 2555) 

 1. เกณฑทางลักษณะประชากร (Demographic Segmentation) แบงตามอายุ เพศ 

การศึกษา รายไดเปนวิธีที่งายและนิยมใชมากที่สุด 

 2. เกณฑทางภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) แบงแยกออกตามสภาพภูมิศาสตร 

สภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม ทิวทัศน สิ่งเหลาน้ีมีสวนในการดึงดูดนักทองเที่ยวแตละประเภทได 
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 3. เกณฑทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Segmentation) แบงตามชนช้ันทาง

สังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของคนแตพื้นที่ 

 4. เกณฑทางพฤติกรรม (Behavior Segmentation) แบงจากปริมาณการเขามาใชงาน 

สถานภาพของผูใช วัตถุประสงคหรือประโยชนจากการเขามา  

 5. เกณฑทางลักษณะจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เปนวิธีที่มีความยากและ

มีคาใชจายสูง แบงจากบุคลิก ความตองการ คานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติ สิ่งเหลาน้ีจะ

บอกพฤติกรรมผูซื้อ 

 3.3 ตลาดเปาหมาย (The Target Market) 

 ตลาดเปาหมายจะประเมินไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา ทั้งนักทองเที่ยวในปจจบุนัและ

กลุมที่เปนแนวโนมในอนาคตและการใชจายเงินในการทองเที่ยว ซึ่งในการพิจารณาเลือกสวนตลาด

เปาหมาย องคกรสามารถใชปจจัยตางๆดังน้ี (ภาวิณี กาญจนาภา, 2553) 

 1. ขนาดของสวนตลาด (Size) สวนของตลาดควรมีขนาดใหญพอใหธุรกิจไดรับกําไรจากการ

ดําเนินตามแผนการตลาด 

 2. แนวโนมการเจริญเติบโต (Expected Growth) สวนของตลาดควรมีแนวโนมเติบโตและ

สรางโอกาสในอนาคตกับธุรกิจ ควรที่จะสามารถพัฒนาไดตอไปและสรางกําไรเพิ่มข้ึนในอนาคตได 

 3. สภาพการแขงขัน (Competitive Position) ในการเลือกสวนตลาดใดๆก็ตาม จําเปนตอง

พิจารณาสภาพการแขงขันที่อยูในสวนตลาดดังกลาว เชน จํานวนคูแขง ฐานะทางการเงิน ตนทุนของ

คูแขง ถามีคูแขงอยูจํานวนมาก ยอดขายอาจไมคุมกับตนทุนที่ไดเสียไป 

 4. ตนทุนในการเขาถึงสวนตลาด (Cost of Reaching the Segment) การเขาถึงตลาด

สามารถใชผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน นิตยสาร อินเตอรเน็ตซึ่งเปนสื่อออนไลนทางเลือกใหมตนทุน

ตํ่า 

 5. ความเขากันไดกับวัตถุประสงคและทรัพยากรขององคกรธุรกิจ (Compatibility with the 

Organization’s Objective and Resource) ควรเปนสวนตลาดที่เขากันไดกับวัตถุประสงคและ

ปจจัยที่เสริมความใหธุรกิจมีขอไดเปรียบกวาธุรกิจอื่นๆ 
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 3.4 การวางแผนการตลาด (Market Planning) 

 การวางแผนการสื่อสาร คือ กระบวนการในการกําหนดข้ันตอน ซึ่งจะประกอบดวย  การ

วิเคราะหสถานการณ การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธตางๆ 

ซึ่งในการวางแผนกลยุทธระดับองคกรจะประกอบดวยแผนทั้งหมด 4 แผน คือ ระดับวิสัยทัศนพันธกิจ 

(Vision and Mission) ระดับแผนธุรกิจ (Company Business plan) ระดับแผนการตลาด (Market 

Plan) ระดับแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) มีรายละเอียดดังน้ี 

(นธกฤต วันตะเมล,2555)  

 1. ระดับวิสัยทัศนพันธกิจ (Vision and Mission) เปนการวางเปาหมายในระยะยาวของ

องคกร เปนแผนระดับบนสุดที่แผนตางๆตองสอดคลองกับแผนน้ี เสมือนเข็มทิศที่จะช้ีทางวาองคกร

ควรเดินหนาไปในทิศทางใด อยางไร มีเปาหมายอยางไร ทําใหองคกรไมหลงทาง 

 2. ระดับแผนธุรกิจ (Company Business plan) เปนแผนดําเนินงานทางธุรกิจ ที่สอดคลอง

กับระดับวิสัยทัศนและพันธกิจ เปนแผนที่บอกถึงการดําเนินภายในสวนตางๆขององคกร ทั้งการเงิน 

การผลิต การปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล และการตลาดที่จะวางแผนและสนับสนุนในแผนธุรกิจ

ประสบความสําเร็จ 

 3. ระดับแผนการตลาด (Market Plan) เปนแผนระดับแผนกที่จะกําหนดวิธีการเพื่อให

บรรลุเปาหมายที่ต้ังไวในระดับที่ 2 ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด ซึ่งตองสอดคลองและสัมพันธกับแผนธุรกิจ 

 4. ระดับแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) เปนการสงขอมูล

ถึงผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคมีการตอบสนองตามวัตถุประสงคที่ทําไว  

 การวางแผนกลยุทธขององคกรจึงควรวางแผนมาจากบนลงลาง โดยเริ่มจากระดับวิสัยทัศน

และพันธกิจ นํามาสูการวางแผนระดับแผนธุรกิจ แผนการตลาดและการสื่อสารการตลาด ถาองคกรมี

การวางแผนอยางเปนระบบแลวจะทําใหการวางแผนน้ันมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จ 

 3.5 สวนประสมทางการตลาด (Market Mix) 

 อดุลย จาตุรงคกุล ไดอธิบายแนวคิดของ Phillip Kotler ในองคประกอบของสวนประสม

ทางการตลาดบริการไว 7 ดาน (7P’s) คือ 

 1.ผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและสรางความพึงพอใจตอผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวจนก็ได เชน 
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ทองเที่ยว รานอาหาร และโรงแรม เปนตน เปนธุรกิจที่ใหบริการตามที่ลูกคามารับบริการ จะมีความ

แตกตางกันตามประเภทของธุรกิจ การบริการ วัสดุ สินคาที่มีคุณภาพ จะทําใหผลิตภัณฑและบริการมี

คุณคามากข้ึน 

 2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนของผลิตภัณฑหรือบริการ ไดแก คาจางและแรงงาน 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ อัตราการผลิต วัตถุดิบ และผลตอบแทนที่ตองการ สิ่งเหลาน้ี

จะถูกนํามาคํานวณตนทุน และจะถูกนํามากําหนดราคา เพื่อใหลูกคาจายเพื่อแลกกับผลิตภัณฑและ

บริการที่ตองการ 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ต้ังของผูใหบริการและการเขาถึงมี

ความยากงายหรือไม ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสารก็เปนอีกปจจัยหน่ึงในการเขาถึงบริการ 

 4. การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การจัดหรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพื่อชักจูงใหลูกคาตัดสินใจเขามาใชบริการ ซึ่งควรใหลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายมีความเขาใจและเกิด

ความพอใจในสินคาที่ถูกตอง ซึ่งการสงเสริมทางการตลาด ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใช

พนักงาน การสงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง 

 5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับกิจกรรมการใหบริการของธุรกิจ

ต้ังแตเริ่มจนการบริการจบ บุคลากรที่ถูกเลือกสรรหาจะใหบริการอยูภายใตวัฒนธรรมและนโยบาย

ขององคกร เพื่อทําใหการบริการมีประสิทธิภาพและทําใหลูกคาเกิดความพอใจในการใหบริการ 

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคามองเห็นไดจากการมอง 

น่ันคือ การมีสถานที่ที่ดี สะอาด สวยงาม มีการจัดการที่เปนระบบ มีบรรยากาศที่ดี เปนตน สิ่งเหลาน้ี

จะทําใหลูกคาสัมผัสถึงคุณคาของการบริการ 

 7. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง วิธีการจัดการหรือการดําเนินงานขององคกร 

เพื่อตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง โดยดําเนินตามแผนกลยุทธที่วางไว เพื่อใหลูกคามี

ความพอใจ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักทางการตลาดในธุรกิจทองเที่ยวสรุปไดวา การที่ธุรกิจจะดําเนินไปสู

เปาหมายไดน้ัน การประเมินความเปนไปไดในดานตางๆและการวางแผนธุรกิจโดยนํากลยุทธทาง

ธุรกิจมาปรับใช จะทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางมีรูปแบบและทิศทาง นําไปสูความสําเร็จ และความ

พึงพอใจสูงสุดของนักทองเที่ยว  
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4. แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

 การมุงเนนการทําธุรกิจเพื่อการคาอยางเดียวน้ัน อาจไมสามารถทําใหธุรกิจเดินไปสู

ความสําเร็จไดอยางย่ังยืน เพราะองคกรจะดําเนินตอไปได สังคมก็ตองดําเนินตอไปไดอยางมีคุณภาพ

เชนกัน ดวยเหตุดังกลาว แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมจึงถูกนํามาใชในองคกรตางๆอยางตอเน่ืองมาก

ข้ึนเรื่อยๆ เพื่อสรางสงเสริม สนับสนุน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมี

คุณภาพที่ดีข้ึน  (นธกฤต วันตะเมล, 2555) 

4.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสังคม เปนรูปแบบแนวคิดในการบริหารในยุคสมัยใหม ที่องคกรตองมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและยึดหลักบริหารที่มีจริยธรรม ก็ องคกรควรพิจารณาวาองคกรควรมีความ

รับผิดชอบตอสังคมอยางไรบาง จะชวยสนับสนุน แกไขปญหาของสังคมอยางไร ซึ่งแบงออกเปน      

4 ระดับคือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และการใชดุลยพินิจ (รัชยา ภักดีจิตต, 2555)   

 ความรับผิดชอบตอสังคม คือ องคกรที่ดําเนินงานโดยอยูภายใตความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง

ภายในองคกรและภายนอกองคกร สรางความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เกิดขอ

ไดเปรียบทางการแขงขันและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน(พิพัฒน นนทนาธรณ, 2553) 

 ความรับผิดชอบตอสังคม  เปนการแสดงออกขององคกรสูสังคมภายนอก เพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีขององคกรใหไดรับการยอมรับจากสังคม อยูภายใตกฎหมาย และจริยธรรม การใช

ดุลพินิจที่องคกรเห็นชอบ สามารถจัดออกมาในหลายรูปแบบของกิจกรรมทั้งการบริการหรือกิจกรรม 

ทั้งในดานการพัฒนาชุมชน สุขอนามัย สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม(มนตรี เลิศสกุลเจริญ, 2547) 

 ความรับผิดชอบตอสังคม คือ การที่กิจการดําเนินธุรกิจอยูภายใตกฎหมายและจริยธรรม โดย

ใหความสําคัญกับผลประโยชนทั้งผูที่เกี่ยวของโดยตรง คือพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูแขง ผูจําหนาย

สินคาและวัตถุดิบ จนไปถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม คือ ชุมชน รัฐบาล สื่อมวลชน 

กลุมที่รณรงค และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ โดยที่องคกรตองมีความเปนหวงและใหความสําคัญตอ

ชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมสละผลกําไรบางสวนเพื่อใชพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน เพื่อแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในชุมชน(อภิรัฐ ต้ังกระจางและคนอื่นๆ, 2546) 

4.2 ระดับความรับผิดชอบตอสังคม 

 ในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆในองคกร จะมีข้ันตอนการพิจารณาขอมูลทางสังคม

เพิ่มเขาไปดวย เพราะถือวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงถึงการบริหารงานที่มีจริยธรรม 

 



18 

 

ทั้งน้ีความรับผิดชอบตอสังคมจะมากหรือนอยจะข้ึนอยูกับรายไดและผลกําไรของกิจการดวย ซึ่ง 

(ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2549) ไดแบงความรับผิดชอบที่ผูบริหารควรมีตอสังคมไว 4 ระดับ ดังน้ี 

 1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic responsibility) การผลิตสินคาหรือบริการ

ตามความตองการของลูกคาและนํามาจําหนายสรางกําไรแกเจาของกิจการ ซึ่งถือเปนความรับผดิชอบ

หลักด้ังเดิมของการดําเนินกิจการที่ผูบริหารในอดีตจะคํานึงถึงเปนหลัก 

 2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal responsibility) เพื่อใหกิจการดําเนินไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมายรวมถึงกฎและขอบังคับตางๆ ถึงแมกฎหมายและขอบังคับจะไมสามารถ

ครอบคลุมการดําเนินของกิจการในทุกข้ันตอนได แตผูบริหารก็ควรมีความรับผิดชอบตอการกระทํา

บางอยางที่ไมผิดกฎหมาย 

 3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical responsibility) การดําเนินงานบางอยางไมไดมี

กฎหมายบังคับ เปนการกระทําที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรม ถึงแมองคกรไมทําก็ไม

ผิดกฎหมาย เชน การใหสวัสดิการตาง เครื่องแตงกาย ที่อยู เงินกูยืม อาหารกลางวัน รถรับสง การพา

เที่ยว เปนตน  

 4. ความรับผิดชอบอยางพินิจพิเคราะห (Discretionary responsibility) เปนระดับความ

รับผิดชอบที่ข้ึนอยูกับผูบริหารโดยตรง ในการตัดสินใจกระทําการตางๆ ซึ่งไมใชความรับผิดชอบที่

บังคับไวตามกฎหมายแตเปนสิ่งที่คิดวาพนักงานควรไดรับตามหลักจริยธรรม เชน จางพนักงานเพิ่ม

แทนการใหพนักงานทํางานลวงเวลา เพิ่มเครื่องจักร เพิ่มเงินเดือน เพราะการทํางานลวงเวลาทําให

เสียสุขภาพและบั่นทอนคุณภาพชีวิต 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสรุปไดวา เมื่อการประกอบประกอบ

ธุรกิจสรางรายไดและกําไรกับผูประกอบการแลว ความรับผิดชอบตอสังคม จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการ

ควรตระหนักถึงและหันกลับมามองชุมชนในพื้นที่ โดยการสงเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตรวมกัน อีกทั้งยังสงผลดีตอเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการ

ทรัพยากรภายในชุมชนอีกดวย 

5.ประวัติความเปนมาของโคโรฟลด อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 ฟารมโคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม เกิดจากความต้ังใจและใสใจใน

การทําฟารมรูปแบบใหม ในไลฟสไตล ฟารมมิง ที่จะมอบความสุขและอิ่มเอมใจผานกิจกรรมตางๆ 

ฟารมโคโรฟลดต้ังอยูบนพื้นที่ 104 ไร บริเวณริมถนนราชบุรี-ผาปก ตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เปนฟารมออแกนนิค มีสัญลักษณ
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เปนตัวโคโรโระคุงในหลายอิริยาบถอยูทั่วฟารม ตกแตงดวยไมดอกไมประดับ ใหความรูสึกสดช่ืน ได

ใกลชิดธรรมชาติ โคโรฟลดแบงออกเปนออกเปน 5 โซนกิจกรรม คือ โคโร คาเฟ แอนด มารเกต

(Coro Cafe & Market), โคโร มี(Coro Me), โคโร เฮาส (Coro House) และ โคโร การเดนท (Coro 

Garden)  

 5.1 โคโร คาเฟ  (Coro Cafe) เปนโซนรานอาหาร ของหวาน และเครื่องด่ืม โดยนําผลผลิต

สดจากภายในฟารมมาคิดคนเปนเมนูเฉพาะของทางฟารม มีทั้งของคาว เชน สลัดเมลอนเซซามี่      

เมลอน คัตสึโอะ มันมวงญี่ปุนทอด ขาวหมูชาชูกระเทียม เบอรเกอรโฮมเมดหมูชาชู เปนตน เมนู

เครื่องด่ืม เชน สมูทต้ีโทมิเมลอนครีมชีส สมูทต้ีกลวยหอมทองเสาวรส เปนตน และเมนูของหวาน เชน

โรตี ไอรแลนด ซอฟเสิรฟรสนมฮอกไกโด ซอฟเสิรฟรสโยเกิรตเมลอน โคโรสโคน เปนตน ซึ่งทุกเมนู

บงบอกถึงความเปนโคโรฟลดไดเปนอยางดี 

 5.2 โคโร มารเกต (Coro Market) เปนโซนที่จําหนายผลิตภัณฑและผลผลิตทางการเกษตร

จากฟารม มีทั้งพืชผักและผลไมสดจากในฟารม เชน เมลอนสายพันธุ ฮอกไกโด มะเขือเทศ

ฮอลแลนด แตงโมแอฟริกา มันเทศญี่ปุน ฟกทองญี่ปุน ผลไมอบแหง แยมและซอสตาง ๆ ซึ่งทําในรูป

ของสินคาโฮมเมด ซึ่งลูกคาสามารถซื้อกลับไปรับประทานและเปนของฝากได นอกจากน้ียังมีของที่

ระลึกของทางโคโรฟลดจําหนายอีกดวย 

 5.3 โคโร มี (Coro Me) เปนโซนกิจกรรมที่เปดโอกาสลูกคาใชความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการในการออกแบบและตกแตงตนไมดวยตนเอง โดยมีผูเชียวชาญเปนผูใหคําแนะนํา ไม

ประดับจะปลูกอยูในกระถางรีไซเคิล ที่ทํามาจากกระดาษหนังสือพิมพ และกระดาษเหลือใชตาง ๆ 

นํามาทําเปนกระถาง จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โซนน้ีจะแบงเปน 3 โซน คือ อะดอปท (Adopt), จี 

ไอ วาย โกร อิท ยัวเซวฟ GIY (Grow It Yourself), กิฟท สเตช่ัน (Gift Station) 

 5.4 โคโร เฮาส (Coro House) มีโรงเรือนออแกนนิคขนาดใหญ ใชเทคโนโลยีในการ

ควบคุมการเพาะปลูกดวยระบบคอมพิวเตอร จากประเทศอิสราเอล เปนการเพาะปลูกที่เนนความเอา

ใจใส ใหพืชที่ปลูกไดรับอาหารที่ดี มีการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสุข เปรียบเหมือนแมดูแลลูก ใน

โรงเรือนมีการเปดเพลงโมสารทเบา ๆใหตนไมฟง นํ้าที่ใชรดตนไมเปนนํ้าแรธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลง

นํ้าแรภายในฟารม  และมีผูเช่ียวชาญการเพาะปลูกคอยดูแลอยางใกลชิด สามารถควบคุมปริมาณนํ้า 

ลม แสง อุณหภูมิ ความหวาน และขนาดของลูกไดอยางแมนยํา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง

ภายในโรงเรือนจะปลูกพืช 2 ชนิดหลัก ๆ ดังน้ี เมลอนสายพันธุ ฮอกไกโด มี 2 ชนิด คือ โทมิเมลอน 

(Tomi Melon)  และโยชิเมลอน (Yoshi Melon)  มะเขือเทศสายพันธุฮอลแลนด  มี 2 ชนิด คือ 

มะเขือเทศสีแดง (Red Holland Cherry) และ มะเขือเทศสีเหลือง (Yellow Holland 

Cherry) โรงเรือนแหงน้ีจึงเปนแหลงใหความรูและเทคนิคการเพาะปลูกตางๆ 
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 5.5 โคโร การเดน (Coro Garden) เปนโซนกิจกรรมที่ใหลูกคาไดเพาะปลูกพืชและเก็บ

เกี่ยวผลผลิตดวยตนเอง โดยมีผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําที่ถูกตอง แบงออกเปน 2 โซนยอย ดังน้ี 

คือ โกรว โซน (Grow Zone) เปนกิจกรรมที่ใหลูกคาเพาะปลูกผักดวยตนเอง ต้ังแตการเตรียมดิน นํา

ตนกลาลงดิน กลบดิน และเขียนช่ือลงบนแผนปายปกไวขางตนกลา ตอมาเปน ฮาเวส โซน (Harvest 

Zone) เปนกิจกรรมที่ใหลูกคาไดเรียนรูวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกตอง โดยทางฟารมจะมีชะลอมเล็กๆ

ใหลูกคาเลือกเก็บมะเขือเทศไดเองตามความพอใจและนํากลับบาน 

6.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จิราณัทย กิ่งสวัสด์ิ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธในการดําเนินธุรกิจผักไฮโดรโป

นิกส” พบวา มีการดําเนินธุรกิจโดยเจาของเพียงคนเดียว ใชการสั่งการโดยตรงจากเจาของกิจการสู

พนักงาน มีรูปแบบเปนฟารมเปด สภาวะการแขงขันของธุรกิจมีอยูสูงแตมีสินคาทดแทนคอนขางตํ่า 

ใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 4Ps มาชวยในการวางรูปของกิจการ ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย นอกจากน้ีใชกลยุทธการสรางความพึงพอใจของลูกคา กล

ยุทธดานการเงิน กลยุทธดานการผลิต กลยุทธดานการบริหารงานบุคคล มีการบริหารระบบโลจิสติกส

ที่ไมเปนระบบ  

 จินตนา วงศวิภูษณะ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ (OTOP) ดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาผลิตภัณฑจากเกล็ดปลา

กลุมแมบานเกษตรเขารูปชาง (บานบางดาน) ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” 

พบวา กลุมควรเพิ่มศักยภาพการตลาดในสวนประสมทางการตลาดเพื่อเปนผูนําทางการตลาดในดาน

ราคาของสินคาประเภทเดียวกัน ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาใหเพียงพอกับปริมาณการผลติ

ที่มากข้ึน และนํากลยุทธทางการสื่อสารทางการตลาดมาใชใหเกิดประโยชน ในดานแรงงานการผลิต 

ควรมีการจัดอบรมถายทอดความรูทางการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตมากข้ึน กลุมแมบานควร

ไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือการหาบุคคลที่มีความรูในการใชคอมพิวเตอรเขา

มารวมในกลุม เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จอยางย่ังยืนและมั่นคง 

 ชุดาพร สุวรรณวงษ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจที่พักใน

เขตอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” พบวา 1) รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่พักในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี สวนใหญเปนการดําเนินธุรกิจแบบเจาของคนเดียว พนักงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่ จึงชวย

สรางรายไดใหกับคนในชุมชนอีกดวย 2) สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจที่

พัก ไดแก ปจจัยภายใน ดานสินคาหรือบริการ ดานโครงสรางราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสรมการขาย ดานบุคลากร ดานเงินลงทุน และปจจัยภายนอก ดานคูแขง ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานกฎหมาย ดานภูมิศาสตร 3) การ
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ดําเนินงานเชิงกลยุทธ ผูประกอบการใชกลยุทธการดําเนินงานในระดับธุรกิจมาใชกับกิจการ ทั้งดาน

การปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหธุรกิจดํารงอยูไดทามกลางการ

แขงขันที่รุนแรง 4) ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการน้ันมีทั้งปจจัยดานเทคโนโลยี ดาน

การเงิน ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนรู ซึ่งชวยสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจน้ันประสบ

ความสําเร็จ จากผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถนํามาเปนแนวทางของผูประกอบการในการวางแผน

ปรับปรุงการดําเนินงาน การใหบริการ และการวางแผนกลยุทธ 

 นพนงษ ตวงสุข (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการทองเที่ยวแบบผจญภัย

อยางย่ังยืนกรณีศึกษา: ภูเพชรรีสอรท” พบวา รีสอรทจัดการทองเที่ยวแบบกิจกรรมทัวรสําเร็จรูป

และแบบตามความสนใจที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกทํากิจกรรมตามความตองการ ซึ่งสงผลดีตอ

ชุมชนตากการทองเที่ยว 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจางงาน 

ดานสังคมและวัฒนธรรม การจางงานที่เพิ่มมากข้ึน จะชวยทําใหความเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน มี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ดานสิ่งแวดลอม ทําใหผูประกอบการและคนในชุมชนไดรวมกัน

อนุรักษและพัฒนาพื้นที่ใหมีความอุดมสมบูรณ ปญหาที่พบคือ นักทองเที่ยวไมมีการเตรียมตัวกอนเขา

รวมกิจกรรมและบุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการแนะนําวิธีการที่ถูกตอง ในสวนการ

ประชาสัมพันธถือวาทําไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

 นิสารัตน จุลวงศ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” 

พบวา กระบวนการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในการทองเที่ยวลองเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 4 กระบวนการ คือ การวางแผน การจัดสายงาน 

การดําเนินงาน และการควบคุมการดําเนินงาน อีกทั้งยังมีสิ่งที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวโดยชุมชน

อีก 5 ประการ คือ ทุนดานบุคคล ทุนดานสังคม ทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ ทุนดานวัฒนธรรม และ

ทุนภายนอก จากการศึกษาจึงสรุปไดวา การจัดการทองเที่ยวของชุมชนแหงน้ีมาจากการมีสวนรวม

ของคนในชุมชน ความเสียสละ มีผูนําที่เขมแข็งและมีวิสัยทัศน และที่สําคัญคือความรูสึกเปนเจาของ

รวมกันของคนในชุมชน อีกทั้งมีการแบงผลประโยชนอยางเปนธรรม นําไปสูการจัดการทองเที่ยวที่

ย่ังยืนของชุมชนตอไป 

 รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

เกษตรเพื่อความย่ังยืน โครงการหลวงปางดะ พบวา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางย่ังยืน 

ควรมุงเนนการจัดการในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อชุมชน มีการบริหารงานที่โปรงใส มีกฎเกณฑและ

ระเบียบที่ยอมรับและรับรูทั่วกัน สามารถตรวจสอบได มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเปนระยะเพื่อไมให

เกิดการผูกขาดอํานาจ ตอมาคือการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความย่ังยืนอยาง
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เหมาะสม โดยสงเสริมความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร สรางเอกลักษณและ

จุดเดนที่แตกตางเฉพาะตัว และมีสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากน้ีควรหาโอกาสเพื่อขยายตลาดเพื่อ

เพิ่มรายได ใหความสําคัญกับตลาดในประเทศ และขยายเครือขายจากตลาดในประเทศสูตลาด

ตางประเทศตอไป  

 สัญชาติ คงบัน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกสใน

จังหวัดภูเก็ต” พบวา สวนใหญผูบริโภคเปนเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษัทที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ผัก

ไฮโดรโปรนิกสที่ขายดีที่สุด คือ กรีนโอค ปจจัยสําคัญที่สุดที่ผูบริโภคใชตัดสินใจในการเลือกซื้อ คือ 

ราคา ขอเสนอแนะ ผูผลิตควรเพิ่มชนิดผักที่ปลูกและเพิ่มชองทางการจําหนายมากข้ึนและรัฐบาลควร

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาใจและเห็นถึงประโยชนของผักไฮโดรโปรนิกสมากข้ึน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

สวนใหญทําการศึกษารูปแบบ กลยุทธทางการตลาด กลยุทธในการดําเนินงานของธุรกิจ ความ

รับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ธุรกิจควรคํานึงถึงในการ

ดําเนินธุรกิจ เพื่อตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดมาใชกับงานวิจัย 

โดยนํามากําหนดเปนขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงค และแนวคําถามในการสัมภาษณในการศึกษา

รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา 

โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อออนไลน และจากการสัมภาษณโดยตรงจากผูใหขอมูลหลัก น่ันคือ ผูบริหาร

ธุรกิจ พนักงาน ลูกคา และนํามาวิธีวิเคราะหดวยการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเลือกพ้ืนท่ีและประชากร 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยใหความสําคัญในการเลือกพื้นที่ศึกษา น่ันคือ โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหมที่มีความนาสนใจและแตกตางจาก

สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆ มีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนใหเขามา

เที่ยวชมและทํากิจกรรมภายในฟารม ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบและกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรของฟารม“โคโรฟลด”อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งน้ี คือ ผูกอต้ังโคโรฟลด  อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ

พนักงานในฟารมบางสวน เน่ืองจากเปนผูปฏิบัติและมีประสบการณตรง ทําใหไดขอมูลที่เปนจริงมาก

ที่สุดและสามารถนําไปใชประโยชนในงานวิจัยไดดีมากที่สุด 

2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

 2.1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากหนังสือ วิทยานิพนธ เว็บไซต สื่อตางๆ เพื่อหา

แนวทางในการวิจัย 

 2.2 เก็บขอมูลภาคสนามรอบแรก 

 2.3 นําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะห 

 2.4 เก็บขอมูลภาคสนามเพิ่มเติม 

   

23 



24 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพื่อขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงใชวิธีการเก็บขอมูล “รูปแบบและกลยุทธในการดําเนิน

ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” ดังน้ี 

 3.1 การศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร (Document Research) ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาและ

รวบรวมขอมูลพื้นฐานในการทําวิจัย จากเว็บไซต เอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมากที่สุด 

 3.2 การสัมภาษณเชิงลึก (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

โดยผูวิจัยสัมภาษณผูกอต้ังโคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยการสรางแนวคําถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรม โดยคําถามน้ันสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ในการสัมภาษณผูวิจัยใช

การซักถาม พูดคุยแบบเปนกันเอง เพื่อไมใหบุคคลซึ่งเปนแหลงขอมูลเกิดความอึดอัดกังวลในการตอบ

คําถามที่จะสงผลตอความนาเช่ือถือของขอมูล ในการสัมภาษณการถามคําถามอาจมีการปรับเปลี่ยน

ลําดับไดตลอดเวลาตามสถานการณและความเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลระดับลึกเขาถึงความเปนจริง

มากที่สุด 

 3.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมตางๆภายในฟารม เพื่อเกิดความเขาใจรูปแบบและกลยุทธของฟารมมากข้ึน 

4. การบันทึกขอมูล 

 ในการเก็บขอมูลภาคสนาม การจดจําเพียงอยางเดียวอาจทําใหขอมูลไมครบสมบูรณและ

คลาดเคลื่อนได  ดังน้ันการนําเครื่องมือมาใชในการบันทึกจะทําใหเก็บขอมูลไดสมบูรณมากข้ึน ซึ่ง

ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลดังน้ี 

 4.1 ขอมูลจากการสนทนาหรือสัมภาษณ ผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหสัมภาษณเพื่อใชอุปกรณ

บันทึกเสียงเพื่อชวยเก็บขอมูลใหสมบูรณและไมตกหลน หลังจากไดขอมูลทั้งหมดแลว ผูวิจัยนํามา

ถอดขอมูลจากอุปกรณบันทึกเสียง เรียบเรียงเน้ือหาเชิงพรรณนา 

 4.2 ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ขณะทําการสังเกตผูวิจัยตองมีสวนรวมในกิจกรรม

ไปดวยทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลได ดังน้ันการบันทึกขอมูลตองเกิดข้ึนทันทีหลังจากการสังเกต

สิ้นสุดลง 
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5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 5.1 แนวคําถาม ผูวิจัยสรางแนวคําถาม จากการศึกษาขอมูลจากการทบทวนเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของการทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร การกลยุทธการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณและเกบ็

รวบรวมขอมูล ซึ่งคําถามน้ันสามารถยืดหยุนไดไมมีกําหนดตายตัว 

 5.2 โทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับบันทึกเสียงและภาพ ผู วิจัยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ชวย

บันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลเพื่อขอมูลที่ครบถวนและสมบูรณ นอกจากน้ียังใชเครื่องบันทึกภาพในการ

เก็บรวบรวมบรรยากาศภายในฟารม เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการศึกษาอีกทางหน่ึงดวย 

 5.3 สมุดบันทึกและปากกา ระหวางการพูดคุยและสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยมีการจด

บันทึกขอมูลหลักที่สําคัญ เพื่อขอมูลที่ครบถวนและถูกตองมากที่สุด 

 5.4 ตัวผูวิจัยท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมีการศึกษาขอมูลเบื้องตน

มากอน เพื่อเตรียมความพรอมกอนการพูดคุยและสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  

6. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต ธันวาคม 2558 – มิถุนายน 2559 

 
ข้ันตอนในการจัดทําวิทยานิพนธ 

ป 
2558 

 ป 2559 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
1.  กําหนดหัวขอการวิจัย        
2. คนควาและรวบรวมเอกสาร        
3. วางแผนการสัมภาษณ        
4. ลงพื้นที่ศึกษา        
5. รวบรวมขอมูลและวิเคราะห        
6. สรุปผลการวิจัย        
7. จัดทํารูปเลม        
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7. การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โคโร

ฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Quality Method) ซึ่งแบงไดดังน้ี 

 7.1 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต และการถอด

เทปบันทึกเสียงมาแยกประเด็นตางๆ พิจารณาความถูกตองของขอมูล ความครบถวนเพียงพอที่จะ

ตอบคําถามหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลครบถวนที่สุด 

 7.2 ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลเรียบรอย

แลว จะนําวิเคราะหขอมูลโดยใชการพรรณนาวิเคราะหวา (Descriptive Analysis) โคโรฟลดมีการใช

รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

รูปแบบ กลยุทธ รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจวาเปนอยางไร 

 7.2 นําขอสรุปท่ีไดไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอง และขอคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อจัดทําเปนวิทยานิพนธที่สมบูรณ  

8. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล  

 หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว กอนที่จะมีการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

ทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดย

แบงเปน 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิจารณาถึงแหลงเวลา 

สถานที่ และบุคคลที่แตกตางกัน พิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบของ

ขอมูลน้ัน จะตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลงไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล 2) การตรวจสอบสาม

เสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกัน

อยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสรางความแนใจไดดีกวาผูวิจัยเพียงคนเดียว 3) 

การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูวิจัยสามารถใช

แนวคิด ทฤษฎีตางไปจากเดิม ตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจทําไดงายกวาถายังอยู

ในระดับสมมติฐานช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความ สรางขอสรุป

เหตุการณแตละอยาง การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี เปนการตรวจสอบที่ทําไดยากกวาการ

ตรวจสอบดานอื่นๆ 4)  การตรวจสอบสามเส าด านวิ ธีรวบรวมขอมูล  (Methodological 

Triangulation) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ กัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน 

ใชการสังเกตควบคูไปกับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ยังมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสารหรอื 
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การซักถามผูใหขอมูล หรืออาจซักถามผูใหขอมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแนนอนวา

ขอสรุปน้ันเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป        

(พิทักษ ศิริวงศ, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โค

โรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีปรากฏการณวิทยา ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึกแบบไมมีโครงสราง รายละเอียดของคําถามเกี่ยวของกับกลยุทธ

ที่ใชในการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยไดรับความอนุเคราะหจาก

โคโรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีในการใหขอมูลเปนอยางดีจากคุณมิตรดนัย สถาวรมณี และคุณพัน

ดนัย สถาวรมณี รวมถึงผูที่เกี่ยวของ อีกทั้งผูวิจัยยังไดใชการสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อทําการศึกษา 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเชิงการเกษตรที่ทําใหเกิดผลประสบความสําเร็จในการ

ประกอบการ ในการสัมภาษณขอมูลในครั้งน้ี สามารถแบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

1. ความเปนมาของโคโรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

2. รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ 

3. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

4. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

5. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

 

1. ความเปนมาของโคโรฟลด สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

 

 ภาพที่ 1 ทางซายมือคือคุณพันดนัย สถาวรมณี และทางขวามือคือคุณมิตรดนัย สถาวรมณี
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 จากการการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆและการสัมภาษณผูประกอบการสถานที่ทองเที่ยวเชิง

เกษตร โคโรฟลด (Coro Field) อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา โคโรฟลด เปนฟารมออแกนนิค

แนวญี่ปุนที่เกิดข้ึนจากสองพี่นองที่ใชช่ือในนาม โคโร บราเทอร (Coro Brother) ประกอบดวย พี่ชาย 

คือคุณมิตรดนัย สถาวรมณี หรือคุณพอรท และนองชายคือ คุณพันดนัย สถาวรมณี หรือคุณพีท โดย

คุณมิตรดนัย สถาวรมณี ไดกลาววา “หลังจากเรียนจบแลวผมกับพีทตองกลับมาทําหนาที่

บริหารธุรกิจของครอบครัว ทําใหไมมีโอกาสไดเลือกทําในที่สนใจอยางเต็มที่ ผมเองมีหนาที่ชวยคุณ

แมดูแลธุรกิจในเครือ SV Group สวนพีทดูเรื่องตลาดหุนกับทางคุณพอ ซึ่งเราทั้งสองคนก็สามารถทํา

ไดดี” ซึ่งเอส.วีกรุป (S.V. Group) เปนผูนําดานนวัตกรรมและเกษตรชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย บริษัท 

เอส.วี.การเกษตร จํากัด ซึ่งผลิตและคิดคนผลิตภัณฑที่ทําใหการผลิตพืชมีคุณภาพสูง และบริษัท เอส.

วี.วินเนอร จํากัด ซึ่งดูแลงานดานการตลาดและบริการลูกคาที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ต้ังอยูที่

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร (เอส.วี.กรุป, 2559) สวนคุณ

พันดนัย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยกับคุณพอที่กรุงเทพมหานคร   

เน่ืองจากทางครอบครัวสถาวรมณี มีที่ดินอยูในอําเภอสวนผึ้งจํานวนมาก ทําใหนอกจากการ

เปนผูคิดคนผลิตภัณฑทางการเกษตรแลว ไดมีการปลูกพืชมันสําปะหลังและกลวยหอมทองเพื่อ

สงออกไปตางประเทศ และในป พ.ศ. 2555 จึงมาถึงจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณมิตรดนัย

ไดกลาววา“ผมเริ่มหางานอดิเรกทําในยามวา ผมมองวาการทําธุรกิจที่ไมถนัดจะทําใหเกิดความเสี่ยง 

จึงเลือกทําสิ่งที่เรารูดีที่สุดคือ การปลูกผักออแกนนิค เชน เรดโอค กรีนโอค ในที่ดินของโรงงานผลิต

ปุยอยูติดกับถนนใหญและเปนเสนทางหลักในการสัญจรของอําเภอสวนผึ้ง ผลผลิตที่ไดสงไปจําหนาย

ที่กรุงเทพมหานครใหกับพวกดาราและคนที่ทําแบรนดอาหารเพื่อสุขภาพ จนมาวันหน่ึงผมขับรถมาดู

แปลงผักกอนกลับบานในวันหยุด พบวามีนักทองเที่ยวเขามาเดินเลน ถายรูปอยูในแปลงผักอยูเต็มไป

หมด จึงเขาไปถามนักทองเที่ยวที่เขามาและไดคําตอบวา ชอบเพราะมันสวยดี  จึงกลับมาคิดวา ขนาด

แคลองทําเลนๆยังไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวดีขนาดน้ี แลวถาเราจะทําอะไรจริงจังข้ึนมาละ”

เน่ืองจากพื้นที่ในอําเภอสวนผึ้งที่มีอยู มีศักยภาพสามารถทําเปนแหลงทองเที่ยวได คุณมิตรดนัยจึงเริม่

ปรึกษากับคุณพันดนัยเพื่อทําโครงการสถานที่ทองเที่ยวข้ึน 

ในป พ.ศ. 2556 ทั้งสองคนเริ่มปรึกษากันถึงธุรกิจที่อยากทําและวางเปาหมายหลัก ซึ่งคุณ

มิตรดนัยไดกลาววา “หลังจากเรียนจบเราตองกลับมาทําหนาที่บริหารธุรกิจของครอบครัว เมื่อทําได

ไประยะหน่ึงเราจึงปรึกษากันวา จริงๆแลวสิ่งที่เราอยากทําคืออะไร ผมไดคําตอบวา ตองเปนสิ่งที่ทํา

แลวรูสึกสนุกและมีความสุขที่ไดทํา ทําแลวรูสึกดีมีพลังในการใชชีวิตตอ หรืออยางนอยที่สุดก็คือผม

กับนองชายรูสึกดีกับสิ่งๆน้ัน แตตองเปนสิ่งที่เราถนัดและคุนเคย ผมเองอยูกับภาคการเกษตรมา 7 ป 

ทําใหเห็นการทําเกษตรกรรมในมุมมองที่หลากหลาย ผมมองวาสิ่งสําคัญคือ จะปลูกอะไรก็ตาม ตองดู

วามีแหลงรับซื้อและจะโดนกดราคาหรือไม” สวนคุณพันดนัยไดกลาวไววา “ผมกับพี่เริ่มคุยกันถึงสิ่งที่
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อยากทํา ซึ่งมีหลายอยางมาก แตเปาหมายหลัก คือ อยากใหเปนสถานที่ทําใหคนที่มาเที่ยวรูสึกสดช่ืน 

กลับออกไปพรอมรอยย้ิมและความสุข สุดทายจึงลงเอยที่การนําองคความรูดานการเกษตรที่เรามีจาก

ธุรกิจที่ทําอยูมาใชในการทําโครงการน้ี โดยเนนการพัฒนาการเพาะปลูกเปนหลัก เพราะถาปลูกไมได

ดี ก็ไมควรทําสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเราไดทดลองปลูกพืชหลายอยาง รวมถึงการสรางกรีน

เฮาสเพื่อใชทดลองปลูกเมลอนสายพันธุฮอกไกโด” 

 ในป พ.ศ. 2557 เปนข้ันตอนของการวางรูปแบบและดําเนินโครงการ โดยคุณมิตรดนัยได

กลาววา “เราวางรูปแบบของฟารมไววา เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ปลูกพืชสายพันธุจากตางประเทศที่

ปลูกยากในไทย โดยเลือกเมลอนเปนสินคาหลักของทางฟารมและมะเขือเทศเปนตัวรอง ถาเรา

สามารถปลูกพืชที่ปลูกยากไดแลว ตอไปเราจะปลูกอะไรก็ได นอกจากเมลอนและมะเขือเทศ เรายังทาํ

วิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพืชอื่นๆที่ปลูกไดยากอีกมากกวา 50 สายพันธุ โดยเนนวาตองเปนพืชออแกน

นิคปลอดสารพิษ” สวนคุณพันดนัย ไดกลาวถึงการวางรูปแบบและดําเนินโครงการ ไววา “โครงการน้ี

แตกตางจากที่อื่น เพราะเปนโครงการที่เกิดจากเปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยหัวใจและ

ความรัก โดยไมไดเอาเรื่องเงินเปนที่ต้ังเปนหลัก เน่ืองจากผมชอบสไตลญี่ปุน จึงวางรูปแบบฟารมใหมี

กลิ่นไอความเปนญี่ปุน เพราะคนญี่ปุนมองการเพาะปลูกเหมือนศิลปะ มีการวางมูลคาและทําสินคาให

มีเอกลักษณ ทําใหคนที่เขามาเที่ยวสัมผัสไดถึงกลิ่นไอของความเปนญี่ปุน กวาจะเปนโคโรฟลด เรา

ระดมความคิดจากหลากหลายที่ ทั้งจากเพื่อนและผูเชียวชาญสาขาตางๆมาชวยกันออกแบบ ทั้ง

รูปแบบภายนอกของตัวอาคารและแปลงเพาะปลูก กระถางตนไมที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล อาหารที่

คิดคนโดยเชฟแชมปเปยนของประเทศไทย การวางแผนประชาสัมพันธ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารธุรกิจ เชน อาหารที่มีการคัดสรรจาก 100 เมนู เหลือเพียง 50 เมนู”  

 คุณมิตรดนัย ไดกลาวถึงที่มาของช่ือ โคโรฟลด  ไววา “ เปนคําพองเสียงมาจากคํา

วา คลอโรฟลล (Chlorophyll) ซึ่งเปนสารที่อยูในพืชใชในการสังเคราะหแสง สวนโคโรฟลดใน

ความหมายของเรา คือ สารที่ใหความรูสึกสดช่ืน ชวยเติมพลังในชีวิต หรืออีกความหมายหน่ึงสามารถ

แยกความหมายออกเปน 2 คํา คือ โคโร (Coro) เปนคําในภาษาญี่ปุน หมายถึง เวลา และ

ฟลด (Field) หมายถึง สนามกวาง ๆ ซึ่งสื่อถึงการมีอิสรภาพและทําใหจังหวะชีวิตเดินชาลง ดังน้ัน โค

โรฟลด จึงหมายถึง สถานทีท่ี่ทําใหจังหวะชีวิตของคุณเดินชาลงทําใหคุณไดสัมผัสถึงอิสรภาพในความ

เปนตัวเอง ดวยวิถีแบบ โคโรไลฟ (Coro Life) ซึ่งเปนการพักผอนเพื่อเติมพลังใหกับชีวิตและเต็มไป

ดวยความสุข” 

 โคโรฟลดเปดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท

ภายใตช่ือบริษัท โคโรบราเธอร จํากัด ต้ังอยูที่ 117 ถนนราชบุรี - ผาปกตําบลปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี และมีสํานักงานอยูที่กรุงเทพมหานคร ฟารมเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความ
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หลากหลาย โดยยึดคติที่วา “เราไมไดแคปลูก แตเราสรางแรงบันดาลใจ” (We plant inspiration) 

บนพื้นที่กวา 104 ไร แบงเปน 5 โซนกิจกรรม เพื่อใหผูที่มาทองเที่ยวไดสัมผัสกับประสบการณดาน

การเกษตรในรูปโคโรฟลดต้ังใจมอบให และไมเก็บคาเขาชมสถานที 

 จากการศึกษาขอมูลทําใหผูวิจัยทราบวา โคโรฟลดเกิดจากที่ผูประกอบการตองการทําในสิง่ที่

ทําใหตนเองอยากทําและทําใหคนอื่นมีความสุขได โดยไมเอาเรื่องคาใชจายมาเปนปจจัยหลักในการ

ตัดสินใจ ประกอบกับมีโรงงานผลิตปุยอินทรียซึ่งต้ังอยูในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และมีพื้นทีซ่ึง่มี

ศักยภาพสําหรับการทําแหลงทองเที่ยวได เน่ืองจากต้ังอยูในเสนทางหลักที่ใชสัญจร ดวยเหตุน้ีจึงทํา

ใหโคโรฟลดออกมาในรูปแบบของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่เกิดจากนําองคความรูและความถนัด

ที่มีอยูเดิมดานการเกษตรมาพัฒนาเพื่อตอยอดธุรกิจ โดยที่โคโรฟลดจะมุงเนนการปลูกพืชสายพันธุ

ตางประเทศที่ปลูกยากในไทยหลากหลายสายพันธุ มีเมลอนสายพันธุฮอกไกโดเปนสินคาหลักและ

มะเขือเทศสายพันธุฮอนแลนดเปนสินคารอง ซึ่งเปาหมายในการทําสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรของ

ผูประกอบการ คือ ตองการสงตอแรงบันดาลใจในการทําการเกษตรใหกับคนรุนใหม โดยใชองค

ความรูทางการเกษตรที่มีนํามาปฏิวัติเกษตรกรรมรูปแบบเกาสูการทําเกษตรรูปแบบใหมที่เปนไลฟ

สไตล ฟารมมิ่ง (Lifestyle Farming) ทําใหการเกษตรเปนเรื่องสนุกและไมนาเบื่ออีกตอไป ผานการ

รวมกิจกรรมตางๆในแตละโซน ซึ่งผูที่มาทองเที่ยวจะไดรับทั้งความรูในเรื่องการเกษตรผานเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและไดใชความคิดสรางสรรคจากการรวมกิจกรรม โคโรฟลดจึงเปนสถานที่ทองเที่ยวและ

พักผอนที่ทําใหเวลาของผูที่เขามาหมุนชาลง แตกลับทําใหความสุขมีเพิ่มมากข้ึน 

 

2. รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงถึงปายดานหนาของตรงทางเขาฟารม 
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 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบในการดําเนินธุรกิจ ผลการศึกษาทําใหพบวามีปจจัย 7 ประการ       

ที่สงผลตอรูปแบบธุรกิจของโคโรฟลด 

2.1 โคโรฟลดเกิดจากวิสัยทัศนและความตองการของผูประกอบการที่อยากสราง

ความสุขใหกับตนเองและคนอื่น โดยไมเอาเรื่องเงินเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ 

 

“โครงการที่เกิดจากเปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยหัวใจ ดวยความรักที่ 

โดยไมไดเอาเรื่องเงินเปนที่ต้ังเปนหลัก” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

2.2  มีองคความรูและตนทุนทางธุรกิจที่มีอยูเดิมของครอบครัวในนามเอส.วี.กรุป ซึง่เปน

ธุรกิจที่คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรดวยวิธีอินทรียชีวภาพที่ปลอด

สารเคมี เชน ปุยอินทรีย อาหารเสริมพืชและฮอรโมน เปนตน มีความรูความเช่ียวชาญดานการเกษตร

มากกวา 10 ป สามารถนําวัตถุดิบอุปกรณและบุคลากรมาใชและชวยฟารมเพื่อตอยอดใหกับธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรได 

 

“สาเหตุที่สถานที่ทองเที่ยวเชิงการเกษตรประสบความสําเร็จ มาจากองคประกอบจาก

ความถนัดที่มีอยูเดิมในธุรกิจของครอบครัว ผมอยูกับภาคการเกษตรมา 7 ป ทําใหเห็นเกษตรกรรมใน

มุมมองที่หลากหลาย” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

2.3 มีทรัพยากรเปนที่ดินอยูติดถนนใหญบนพื้นที่ของโรงงานผลิตของเอส.วี.กรุป ใน

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กวา 104 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตรได 

 

“ที่ดินตรงน้ีมีศักยภาพในการทําเปนสถานที่ทองเที่ยวได เราจึงเริ่มวางแผนโครงการ
ข้ึนมา” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

2.4 ใชมาสคอตเปนสัญลักษณของฟารม เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารกับนักทองเที่ยว
สะทอนความเปนโคโรฟลด ผานบุคลิก ลักษณะทาทางที่มีหลากหลายอิริยาบถ ทําใหนักทองเที่ยว
เขาถึงและรับรูความเปนโคโรฟลดมากข้ึน  
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“สิ่งหน่ึงที่ฟารมใชเปนสื่อกลางเพื่อเขาถึงนักทองเที่ยวอีกอยางหน่ึงคือ นองโคโรคุง ซึ่งมี
นิสัยราเริง เปนกันเอง มีความสุขอยูตลอดเวลา และยังชอบทํากิจกรรม นองโคโรคุงมีหลายอิริยาบถ
เปรียบเสมือนเจาบานที่คอยตอนรับนักทองเที่ยวอยูตามโซนตางๆในฟารม” (พันดนัย สถาวรมณี 
2559) 

 

2.5 ใชคําวา “โคโร”มาใชเปนคํานําหนาเพื่อใชเรียกทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในฟารม ทําใหมี
เอกลักษณและงายตอการจดจํามากข้ึน 

 

“เราใชคําวา “โคโร” เปนคํานําหนาเพื่อเรียกสิ่งตางๆในเกี่ยวกับฟารม เพื่อใหฟารมมี

เอกลักษณและจดจํางายไดงาย เชน ใชนําหนาช่ือโซนกิจกรรม คือ โคโรมี โคโรการเดนท โคโรมารเกต 

โคโรเฮาส โคโรคารเฟ ใชต้ังช่ือบริษัท โคโรบราเธอร ใชแทนวิถีชีวิตในแบบโคโรฟลด คือ โคโรไลฟ ใช

เปนช่ือกิจกรรมเพื่อสังคม คือ โคโรแคร การทําอาหารแบบโคโรฟลด คือ โคโรคุกกิ๊ง ใชแทนการ

ทองเที่ยวในโคโคฟลด คือ โคโรทราแวล เปนตน การนําคําวา “โคโร” มาใชทําใหคนเขาใจและจํา

ความเปนโคโรฟลดไดมากข้ึน” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

2.6 ฟารมตองการใหนักทองเที่ยวมีความสุขจากการรวมกิจกรรมฟารม มากกวาการมา

เที่ยวชมแลวกลับออกไป อยากใหนักทองเที่ยวถายภาพ ขณะรวมทํากิจกรรม 

 

“ในแตละกิจกรรม เรามีทั้งชุดและอุปกรณเพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสประสบการณ

ผานการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงมีภาพถายขณะทํากิจกรรม ไมใชแคเขามาเที่ยวแลวถายรูปเฉยๆ จึง

ทําใหโคโรฟลดแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

2.7 เปนธุรกิจที่ยากในการลอกเลียนแบบ เพราะมีการทําโครงการวิจัยและทดลอง

เพาะปลูกมานานกวา 3 ป ทําใหมีความเช่ียวชาญและยากตอการเลียนแบบ 

 

“เรามีจุดแข็งที่วา ถึงคนอื่นพยายามจะเลียนแบบก็ไมสามารถทําได โคโรฟลดสําเร็จได

เพราะมีสินคาภายในที่แข็งที่มีจุดแข็ง เรามีการทดลองมา 3 ป คือ เราปลูกได ปลูกไดมีคุณภาพดี 
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ปลูกไดตอเน่ือง จนกระทั่งมีความมั่นใจจึงมาทําธุรกิจน้ี เราเช่ือวาไมมีฟารมไหนที่ปลูกออกมาไดมี

คุณภาพแบบน้ีในอาเซียน” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

ภาพที่ 3 แสดงถึงทัศนียภาพบรรยากาศโดยรอบของฟารม 

 3. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

  3.1 การวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 

Analysis) 

ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

-มี ความ เ ช่ียวชาญด านการ เกษตร

มากกวา 10 ป 

-ฟารม ต้ังอยู ในแหล งทองเที่ ยวของ

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

-เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรสไตล

ญี่ปุนแหงแรกของประเทศไทย 

-ปลูกพืชสายพันธุตางประเทศที่ปลูกยาก

ใ ไ  

 

 

จุดออน (Weakness)  

-ดินในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีไม

เหมาะกับการทําการเกษตร 

-ตนทุนในการผลิตสูง 

-เสี่ยงตอการติดโรคพืชไดงาย 

-ชวงเวลาในการทองเที่ยว 

-พื้ น ที่ ไ ม เ พี ย ง พ อ กั บ ป ริ ม า ณ

นักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน 
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ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   3.1.1 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) 

   จุดแข็ง (Strengths) ผูประกอบการดําเนินธุรกิจ ในนามเอส.วี.กรุป ซึ่ง

เปนผูนําดานนวัตกรรมและเกษตรชีวภาพ คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

อยูที่จังหวัดราชบุรีมานานเกือบ 10 ป ทําใหมีความรูความเช่ียวชาญดานการเกษตร อีกทั้งมีบุคลากร

และนักวิจัยที่มีทักษะและเช่ียวชาญในพัฒนาการดานการเกษตร ทําใหผูประกอบการสามารถนําองค

ความรูและบุคคลากรดานการเกษตรที่มี มาตอยอดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรได  

 

   “ความไดเปรียบของฟารมคือ เราทําโรงงานผลิตปุยอยูที่สวนผึ้งและอยูใน

ภาคเกษตรมากวา10 ปเลยมองวาธุรกิจทองเที่ยวเชิงการเกษตรนาสนใจ” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   โคโรฟลดต้ังอยูในอําเภอสวนผึ้ง เปนอําเภอที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว

ของประเทศไทยและมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวตลอดทั้งป อีกทั้งฟารมต้ังอยูบนถนน

ราชบุรี-ผาปกซึ่งเปนเสนทางหลักที่ใชสัญจรในอําเภอสวนผึ้งสงผลดีตอฟารมในแงของการทองเที่ยว 

อีกทั้งโคโรฟลดยังอยูติดกับโรงงงานผลิตปุยชีวภาพซึ่งเปนธุรกิจของครอบครัว ทําใหเอื้อประโยชนตอ

ฟารมในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการขนสง การเพาะพันธุพืช การดูแลรักษา และการ

บริหารงาน  

โอกาส (Opportunities) 

-อําเภอสวนผึ้ง เปนแหลงทองเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงของจังหวัดราชบุรี 

-ต้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร 

-เปนสถานที่ทองเที่ยวที่คนอยากเขามา

ทํางานมากที่สุดในอําเภอสวนผึ้ง 

-ไมประสบปญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่

ข้ึนลงตามกลไกของตลาด 

อุปสรรค (Threats) 

-มีสถานที่ทอง เที่ ยวประเภทอื่นๆที่

ทดแทนกันได 

-สภาพอากาศที่ ไม เหมาะแกการทํา

การเกษตร 

-ก า ร เ ข า ม า ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง

ผูประกอบการรายใหม 

-การตัดสินใจของนักทองเที่ยว 
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   “ที่ดินตรงน้ีมีศักยภาพในการทําเปนสถานที่ทองเที่ยว เน่ืองจากอยูติดกับ

เสนทางหลักที่ใชสัญจรในอําเภอสวนผึ้ง” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบของฟารมแนวญี่ปุน

แหงแรกของประเทศไทยและทันสมัยที่สุดในอาเซียน เนนปลูกพืชสายพันธุตางประเทศที่ปลูกยากใน

ประเทศไทย มีเมลอนสายพันธุฮอกไกโดและมะเขือเทศสายพันธุฮอนแลนดเปนสินคาหลักของฟารม 

โดยนําเขาเทคโนโลยีจากประเทศอิสลาเอลมาใชในการเพาะปลูกและควบคุมปจจัยตางๆทีม่ผีลตอการ

เจริญเติบโตของพืช เปนพืชออแกนนิคไมใชสารเคมี มีการนํานํ้าใตดินภายในฟารมที่ผานการ

ตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรแลววามีแรธาตุที่สูงมาใชรดตนไม จึงทําใหไดผลผลิตของโคโรฟลดมี

คุณภาพทีไดมาตรฐานและปลอดจากสารเคมี โดยเมลอนที่ฟารมจะความหวานอยูที่ระดับ 18.5 บริค

(brix) ซึ่งเปนคาที่สูงกวาเมลอนที่อื่น สินคาของโคโรฟลดจึงมีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย 

นอกจากน้ีผลผลิตไดยังถูกนําไปประกอบเปนอาหารเพื่อจําหนายภายในฟารม มีทั้งเครื่องด่ืมและ

อาหารคาวหวานเปนเมนูเฉพาะพิเศษไดรับการคิดคนโดยเชฟแชมปเปยนของประเทศไทย นอกจาน้ี

ยังมีการนําผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง เชน นํ้าสลัด แยมและซอส ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ

ซื้อกลับเปนของฝากไดอีกดวย 

 

   “เรามีการทดลองมา 3 ป คือ เราปลูกได ปลูกไดมีคุณภาพดี ปลูกได

ตอเน่ือง จนกระทั่งมีความมั่นใจจึงมาทําธุรกิจน้ี เราเช่ือวาไมมีฟารมไหนที่ปลูกออกมาไดมีคุณภาพ

แบบน้ีในอาเซียน จนมั่นใจถึงออกเปนในปจจุบัน” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางอาหารที่เปนเมนูพิเศษของฟารม 
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   โคโรฟลดไมมีการเก็บคาเขาชมฟารม นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมในพื้นที่

ที่ฟารมจัดไวให กิจกรรมในฟารมจะแบงเปน 5 โซน โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกรวมกิจกรรมที่

ตนเองสนใจและชําระเงินเมื่อเขารวมกิจกรรมและซื้อสินคาหรืออาหารของฟารมเทาน้ัน ทุกโซน

กิจกรรมจะมีเจาหนาที่ของฟารมที่ไดรับการอบรมมาอยางดีคอยแนะนําในทุกข้ันตอน นอกจากน้ี    

โคโรฟลดยังมีชองทางการสื่อสารเปนของตนเองในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆของฟารม 

ขอคิดและกิจกรรมตางๆใหกับผูที่สนใจ ผานทางเว็บไซต เฟซบุค อินสตาแกรม และไลนแอด 

         
 

 
ภาพที่ 5-7 แสดงขอมูลที่ฟารมใชสงถึงสมาชิกผานสื่อออนไลนของฟารม 

 

   จุดออน (Weakness)  พื้นที่ในอําเภอสวนผึ้งเปนดินทรายภูเขาไมเหมาะ

แกการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบตองนําเขาเทคโนโลยีจากประเทศอิสลาเอลมาใชในและตอง

มีผูเช่ียวชาญดูแลในทุกข้ันตอนของการเพาะปลูก ถึงแมฟารมจะปลูกพืชในโรงเรือนที่ปลอดเช้ือโรค
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และมีความเขมงวดในทุกข้ันตอนของการปลูก แตก็ไมสามารถควบคุมโรคและแมลงที่ติดมากับ

นักทองเที่ยวที่เขามาในโรงเรือนได ทําใหฟารมมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาการทําเกษตรทั่วไป 

 

   “ที่ต้ังของฟารม เปนพื้นที่ดินทรายบนภูเขาไมเหมาะแกการเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจเหมือนที่เห็นในปจจุบัน จึงเปนโจทยใหทางทีมวิจัยของเราเริ่มทําการวิเคราะหหาแนวทางที่

จะทําการปลูกพืชบนพื้นที่น้ีได โดยนําเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนจากอิสลาเอลเขามาทดลองใช

ในพื้นที่ เราเริ่มทดลองจากพื้นที่ดานบนซึ่งเปนโรงงานผลิตปุยอินทรีย ซึ่งตองควบคุมดูแลอยางดีใน

ทุกข้ันตอน เพื่อใหปลอดภัยจากโรคตางๆที่จะเกิดข้ึนกับพืช” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   ชวงระยะเวลาในการปลูกเมลอนของฟารม เปนอุปสรรคในการทองเที่ยว 

เน่ืองจากฟารมมีชวงเวลาในการปลูกเมลอนทีละรอบ โดยเมลอนแตละรอบมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 3 เดือน 

ทําใหนักทองเที่ยวที่เขามาที่ฟารมในแตละเดือน เห็นการเจริญเติบโตของตนเมลอนที่แตกตางกนั หาก

มาชมเมลอนในชวงเดือนแรกและเดือนที่สองจะไมไดเห็นผลเมลอนที่โตเต็มที่ หากนักทองเที่ยว

ตองการสัมผัสกับประสบการณการเก็บผลเมลอนดวยตนเอง จะตองมาที่ฟารมในชวงอาทิตยสุดทาย

ของเดือนที่สาม ซึ่งมีกิจกรรมฮาเวสเดย(Harvest Day)เปนชวงที่เก็บเกี่ยวผลเมลอน หลังจากเก็บ

ผลผลิตทั้งหมด ฟารมจะทําการปดโซนโคโรเฮาสเปนเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูก

รอบใหม ทําให  นักเที่ยวที่มาฟารมพลาดโอกาสรวมกิจกรรมในโคโรเฮาส และฟารมเองก็เสียโอกาส

ในการรับนักทองเที่ยวในโซนน้ีไปเชนกัน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงขอมลูทีฟ่ารมแจงแกผูมาเที่ยวถึงการปดโซนโคโรเฮาส 

   “เรามีแปลงเมลอนขางหนาเปนแปลงปลูกแสดงหลัก และมีชวงเวลาในการ

ปลูกเมลอนเปนรอบ หลังจากการเก็บเกี่ยวเราจะทําการปดแปลงเมลอนเปนเวลาสองเดือนน้ี เพื่อ

เตรียมความพรอมในการปลูกรอบตอไป  เพราะเมลอนเปนพืชที่ดูแลยาก ติดเช้ือและลุกลามงาย เรา

จึงตองมีการบริหารหลังบานอยางชัดเจน” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 
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   ถึงแมฟารมจะเปดมาไดไม ถึง  1 ป  แตกลับได รับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวจํานวนมาก ทําใหฟารมไมสามารถรองรับปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน ฟารมจึงควร

ขยายพื้นที่กิจกรรมใหกวางข้ึนและควรแยกบริเวณโซนโคโรคาเฟและโซนโคโรมาเกตออกจากกัน เพื่อ

ความชัดเจนและลดความวุนวายของนักทองเที่ยว นอกจากน้ียังควรปรับปรุงภูมิทัศนของฟารมโดย

การปลูกตนไมใหญเพิ่ม เพื่อความสวยงามและความรมรื่นของฟารมมากข้ึน 

 

   “เราต้ังเปาหมายไววาแตละวันจะมีนักทองเที่ยวเขามาวันละ 300-500 คน

ตอวัน ซึ่งอยูในศักยภาพที่สามารถรองรับได แตชวงเทศกาลปใหมมีคนมาเที่ยวมากถึง 3000 คน ซึ่ง

เปนจํานวนที่เกินความสามารถ ทําใหไมสามารถดูแลลูกคาอยางทั่วถึงได การแกไขปญหาเบื้องตนคือ 

ทางผูบริหารจะเดินขอโทษและอธิบายทําความเขาใจกับลูกคาที่เขามา” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   3.1.2 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) 

   โอกาส (Opportunities) อําเภอสวนผึ้งมีภูมิประเทศที่มีเขาสลับซับซอน

และมีปาไมอุดมสมบูรณ มีทิวทัศนที่สวยงาม ทําใหนักเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวและพักผอนในชวง

วันหยุด อีกทั้งปจจุบันการคมนาคมมีการพัฒนา ทําใหการเดินทางมีความสะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้ง

อําเภอสวนผึ้งอยูหางจากกรุงเทพเพียง 160 กิโลเมตรใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเทาน้ัน   

   โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่คนอยากมารวมงานมากที่สุดในอําเภอสวน

ผึ้ง ทําใหฟารมมีโอกาสไดคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงาน นอกจากน้ีผลผลิตที่ไดจาก

ฟารมจะถูกนํามาจําหนาย แปรรูป และทําเปนอาหาร เพื่อจําหนายในฟารมเพียงเทาน้ัน ทําใหฟารม

ไมประสบปญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีการข้ึนลงตามกลไกของตลาด 

 

   “โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่คนอยากมารวมงานมากที่สุดในอําเภอ

สวนผึ้ง” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   ปจจุบันคนเริ่มหันกลับมาสนใจการทําการเกษตรมาข้ึน ทําใหสถานที่

ทองเที่ยวเชิงการเกษตรไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยางมาก ภาครัฐและภาคเอกชนเองก็

รวมมือกันสนับสนุนการทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง โดยการจัดกิจกรรมรวมกับผูประกอบการ
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ทองเที่ยวในอําเภอ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว  นอกจากน้ีการพัฒนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารก็มี

สวนชวยในการประชาสัมพันธธุรกิจใหเปนที่รูจักผานชองทางการสื่อสารที่มีหลายชองทาง 

   อุปสรรค (Threats) เน่ืองจากอําเภอสวนผึ้ง เปนสถานที่ทองเที่ยวยอด

นิยมของคนไทย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเพื่อความนันทนาการ แหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และที่พัก ปจจุบันทําใหนักลงทุนนิยมไปลงทุน

สรางสถานที่ทองเที่ยวและที่พักมากข้ึน ทําใหนักทองเที่ยวมีตัวเลือกในการตัดสินใจมากข้ึน ซึ่งอาจทํา

ใหนักทองเที่ยวลดลง เน่ืองจากมีสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน 

   ดวยสภาพอากาศของอําเภอสวนผึ้งที่ตอนกลางคืนมีอากาศเย็น กลางวันมี

อากาศรอน ทําใหไมเหมาะแกการปลูกพืช ทําใหทางฟารมตองมีการนําเทคโนโลยีจากตางประเทศมา

ใชเพื่อควบคุมอุณหภูมิ นํ้า อาหาร จึงทําใหตนทุนในการผลิตสูงกวาการปลูกพืชเมืองรอน 

 

   “สวนผึ้งอากาศรอน แหงแลง เน่ืองจากพื้นที่เปนหุบเขา คลายกับโองมังกร

ที่เก็บอุณหภูมิ ตอนอากาศเย็นนํ้าจะเย็น ตอนอากาศรอนจะคลายเตาอบ สวนผึ้งไมไดมีนํ้าเยอะ ปน้ี

หนารอนอากาศแลงย่ิงกวาปที่แลว” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

   การเขามาดําเนินธุรกิจของผูประกอบการรายใหมมีเพิ่มมากข้ึน ทั้ง

เกษตรกรที่ปลูกเมลอนอยูแลวและผูประกอบการรายใหมที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการทองเที่ยว

เชิงเกษตร โดยผูประกอบรายใหมจะมีขอไดเปรียบในการนําสิ่งที่โคโรฟลดมีไปลอกเลยีนแบบและปรบั

ใชกับธุรกิจทองเที่ยวของตน ดังน้ันโคโรฟลดจึงควรศึกษาทั้งคูแขงรายเดิมและคูแขงรายใหมที่เพิ่มข้ึน 

อยูตลอด เพื่อนําไปใชในการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจของตนเองอยูเสมอใหทันคูแขงที่มีแนวโนม

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

   ปจจุบันนักทองเที่ยวเริ่มสนใจสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรมากข้ึน ใน

ขณะเดียวกันจํานวนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรก็มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยวเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังมีสถานที่ทองเที่ยวประเภทอื่นๆที่ทดแทนกันได 

ทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการทองเที่ยวมากข้ึนเชนกัน ผูประกอบการจึงควรพัฒนาธุรกิจตนเอง

อยูเสมอไมยํ่าอยูกับที่ 
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  3.2 สวนผสมทางการตลาด (Market Mix) 

  การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ของ Phillip Kotler มาใชในการอธิบายกลยุทธทางการตลาดที่ใชในการดําเนินธุรกิจของโคโรฟลด 

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผลการศึกษา ดังน้ี 

 

   3.2.1 สินคาและบริการ (Product) 

 
ภาพที่ 9 แสดงถึงบรรยากาศดานหนาของฟารม 

 
ภาพที่ 10-11 แสดงผลเมลอน 2 สายทางพันธุของฟารมทางซายโทมิเมลอนและทางขวาโยชิเมลอน 

 

    โคโรฟลดเปนฟารมออแกนนิคที่เนนปลูกพืชสายพันธตางประเทศที่ปลูก

ยาก ตกแตงฟารมในรูปแบบสไตลญี่ปุนซึ่งแหงแรกของไทย โดยมีเมลอนสายพันธุฮอกไกโด 2 ชนิด 

คือ โทมิเมลอน (Tomi Melon) และโยชิเมลอน (Yoshi Melon) เปนสินคาหลักของฟารม มีโรงเรือน

สาธิตการปลูกเมลอน เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่สนใจ และมีแปลงปลูกมะเขือเทศสายพันธุฮอน

แลนด พืชผักผลไมออแกนนิคและดอกไมอีกหลายชนิด โดยฟารมเนนใหนักทองเที่ยวรวมกิจกรรม

ผานการลงมือปฏิบัติจริง โดยภายในฟารมจะแบงเปน 5 โซนกิจกรรม ดังน้ี  

 



42 

 

   3.2.1.1 โคโร คาเฟ (Coro Cafe) เปนโซนรานอาหาร โดยนําวัตถุดิบสด

ใหมจากภายในฟารมมาคิดคนเปนเมนูเฉพาะของโคโรฟลด มีทั้งของคาว เชน สลัดเมลอนเซซามี่ เม

ลอน คัตสึโอะ มันมวงญี่ปุนทอด เสิรฟมา ขาวหมูชาชูกระเทียม เบอรเกอรโฮมเมดหมูชาชู เปนตน 

เมนูเครื่องด่ืม เชน สมูทต้ีโทมิเมลอนครีมชีส สมูทต้ีกลวยหอมทองเสาวรส เปนตน และเมนูของหวาน 

เชนโรตี ไอรแลนด ซอฟเสิรฟรสนมฮอกไกโด ซอฟเสิรฟรสโยเกิรตเมลอน โคโรสโคน 

เปนตน ซึ่งทุกเมนูบงบอกถึงความเปนโคโรฟลดไดเปนอยางดี 

 

   “อาหารทั้งหมดใชวัตถุดิบจากฟารมเปนองคประกอบ ไดรับการคิดคนโดย

เชฟแชมปเปยนของประเทศไทย มีการคัดสรรจาก 100 เมนู เหลือเพียง 50 เมนู โดย เพื่อการควบคุม

การจัดการภายในอยางมีประสิทธิภาพ เพราะอาหารแตละอยางมีรายละเอียดที่แตกตางกัน” (พัน

ดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงเมนูอาหารทีจ่ําหนายในฟารม 

    3.2.1.2 โคโร มารเกต (Coro Market) เปนโซนที่จําหนาย

ผลิตภัณฑและผลผลิตทางการเกษตรจากฟารม มีทั้งพืชผักและผลไมสดจากในฟารม เชน เมลอนสาย

พันธุฮอกไกโด มะเขือเทศฮอลแลนด แตงโมแอฟริกา มันเทศญี่ปุน ฟกทองญี่ปุน กลวยหอมทอง และ

ผักสดๆซึ่งเปนสินคาออแกนนิคทั้งหมด  

    นอกจากน้ียังมีสินคาแปรรูปและของที่ระลึกภายใตแบรนดโคโร

ฟลด เชน ใบชาอบแหง, ผลไมอบแหง, แยม, ซอส, หมวก, เสื้อ, กระเปา, แกวนํ้า เปนตน โดยลูกคา

สามารถเลือกซื้อกลับไปรับประทานและเปนของฝากได  
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ภาพที่ 13-16 แสดงสินคาที่จําหนายในโคโร มารเกต 

    3.2.1.3 โคโร มี (Coro Me) เปนโซนกิจกรรมที่เปดโอกาส

นักทองเที่ยวใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบและตกแตงตนไมดวยตนเองที่

เรียกวา จี.ไอ.วาย. G.I.Y (Grow it Yourself) ซึ่งฟารมมีอุปกรณและของตกแตงใหเลือกมากมาย เชน 

ตุกตา กอนหิน ทรายสี โดยมีผูเชียวชาญใหคําแนะนํา ไมประดับจะปลูกอยูในกระถางรีไซเคิล ที่ทํามา

จากกระดาษหนังสือพิมพ และกระดาษเหลือใชตาง ๆ นํามาทําเปนกระถาง จึงเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม หลังจากตกแตงตนไมเสร็จ จะใหเขียนช่ือใสปกไวที่ตนไม และลงช่ือรับอุปถัมภตนไม

หรือะดอป (Adopt) เพื่อใหสัญญาวาจะดูแลตนไมน้ีอยางดีกอนนํากลับบาน กิจกรรมน้ีจะเปนสวน

หน่ึงที่ชวยกระตุนใหนักทองเที่ยวหันกลับมาใสใจสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

    “กระถางตนไมที่ใชในกิจกรรมน้ี ผลิตจากวัสดุเหลือใชนํามา       

รีไซเคิล” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 
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    ภาพที่ 17-20 แสดงบรรยากาศในโคโร ม ี

 

    3.2.1.4 โคโร เฮาส (Coro House) โรงเรือนออแกนนิคขนาด

ใหญที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีสุ่ดในอาเซียนในการควบคุมระบบการเพาะปลูกนําเขาจากประเทศ

อิสราเอล ใชระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมทั้งระบบนํ้า อากาศ พัดลมภายในโรงเรือน โดยควบคุม

อุณหภูมิใหอยูระหวาง 40-42 องศา นํ้าที่ใชรดตนไมเปนนํ้าใตดินที่มีแรธาตุสงูซึ่งไหลผานใตฟารม โค

โรเฮาสเนนการเพาะปลูกดวยความเอาใจใส มีการเปดเพลงบรรเลงเบาๆใหตนไมฟง เพื่อใหพืชทีป่ลูก

ไดรับทั้งสารอาหารที่ดีและมีความสุข เปรียบเสมือนแมดูแลลูก มีผูเช่ียวชาญคอยดูแลอยางใกลชิด 

เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

     

    “เรานําเขาเทคโนโลยีการเพาะปลูกในโรงเรือนจากอิสลาเอล ซึ่ง

เปนโรงเรือนที่มีการควบคุมทั้งระบบในการปลูก” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

    โคโรเฮาสแบงออกเปน 2 โซน คือ เมลอนสายพันธุฮอกไกโด 

ม ี2 ชนิด คือ โทมิเมลอน (Tomi Melon) มีเปลือกสีเหลืองทอง เน้ือในเปนสีเขียว มีกลิ่นหอม รสชาติ

หวานกรอบ  และโยชิเมลอน (Yoshi Melon) มีเปลือกสีเขียว เน้ือในเปนสีสม กลิ่นหอม รสชาติหวาน

ฉํ่า เมลอนที่ฟารมมีจุดเดนที่ความหวานถึง 18 บลิกซ ซึ่งมาตรฐานปกติน้ันอยูที่ 17 บลิกซ สวน
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มะเขือเทศสายพันธุฮอลแลนด  มี 2 ชนิด คือ มะเขือเทศสีแดง (Red Holland Cherry) ลูกกลม 

เปลือกบาง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว กรอบนอกฉํ่าใน และ มะเขือเทศสีเหลือง (Yellow Holland 

Cherry) ลูกเรียวยาว เปลือกหนา รสชาติหวาน กรอบนอกเน้ือแนน  

 

ภาพที่ 21-22 แสดงการปลูกเมลอนสายพันธุญี่ปุนในโคโร เฮาส 

    กอนที่จะเขาไปในโคโรเฮาสน้ัน นักทองเที่ยวตองผานโซนฆาเช้ือ

และเปลี่ยนชุด รองเทา และใสหมวกคุลมผม เพื่อปองกันไมใหเช้ือโรคติดตนไมในโรงเรือน ภายในโค

โรเฮาสจะมีเจาหนาที่ใหความรูในต้ังแตการเตรียมสถานที่ การปลูก การดูแล การผสมเกสร จนกระทัง่

การเก็บเกี่ยวผลผลิต เจาหนาที่จะเปนผูผสมเกสรใหเมลอน โดยกําหนดใหเมลอน 2 ตน ออกผลไดแค 

1 1 ผลเทาน้ัน สวนมะเขือเทศใชการพัดลมเปาในการผสมเกสร นอกจากน้ีนักทองเที่ยวยังสามารถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตไดดวยตนเองอีกดวย ทําใหโคโรเฮาสเปนแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูที่สนใจเขามา

ทํากิจกรรมและเรียนรูเทคนิคการเพาะปลูกโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเพาะปลูก 

    3.2.1.5 โคโร การเดน (Coro Garden) เปนโซนกิจกรรมการ

ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตดวยตนเอง โดยมีผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําข้ันตอนที่ถูกตอง เปนโซนที่

นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูถึงความลําบากในการทําเกษตร แบงเปน 2 โซนยอย น่ันคือ โกรว โซน 

(Grow Zone) และฮาเวส โซน (Harvest Zone)  

 

ภาพที่ 23 แสดงบรรยากาศในโคโร การเดน 
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     โกรว โซน (Grow Zone) กิจกรรมปลูกผักออแกนนิคดวยตนเอง 

โดยทางโคโรฟลดจะเตรียมอุปกรณไวใหและมีผูเช่ียวชาญคอยแนะนํา ซึ่งลูกคาจะไดเรียนรูวิธีต้ังแต

การเตรียมดิน การนําตนกลาลงดิน การกลบดิน และจบดวยการเขียนช่ือลงบนแผนปายปกไวขาง

ตนไมที่ปลูก เมื่อผักเจริญเติบโต ทางโคโรฟลดจะนําผักที่ไดไปแบงปนใหกับโรงเรียน สถานที่เลี้ยงเด็ก

กําพราและสถานที่ขอรับบริจาค เปนการทําประโยชนเพื่อตอบแทนสังคมอีกดวย  

 

ภาพที่ 24-25 แสดงบรรยากาศกจิกรรมในโคโร การเดน 

    ฮาเวส โซน (Harvest Zone) กิจกรรมเพื่อเรียนรูวิธีเก็บเกี่ยว

ผลผลิตที่ถูกตอง โดยมีชะลอมเล็กๆใหลูกคาคนละ 1 อัน เพื่อนําไปเก็บมะเขือเทศกลับบานได ซึ่งมี

มะเขือเทศอยู 2 สายพันธุคือ มะเขือเรดฮอลแลนดเชอรี่ (Red Holland Cherry) มีผลกลม เปลือก

บาง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน และมะเขือแยลโลฮอลแลนดเชอรี่ (Yellow Holland Cherry) มีผลยาวรี 

เปลือกหนา เหมาะสําหรับผูไมชอบทานมะเขือเทศ ซึ่งการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศที่ถูกตองน้ัน จะตอง

เก็บโดยมีข้ัวติดอยู เพื่อรักษาความสดใหมและยืดเวลาเก็บไดนานเปนสัปดาห ซึ่งจะในโซนน้ี

นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูและเพลิดเพลินไปกับการเก็บมะเขือเทศที่ถูกตอง 

  3.2.2 ราคา (Price)  

  กอนการกําหนดราคาสินคาและการบริการภายในฟารม โคโรฟลดไดดําเนินการ

สํารวจราคาสินคาและบริการจากหลายแหงทั้งหางสรรพสินคาและแหลงทองเที่ยว กอนจะต้ังราคา

สินคาและบริการ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับตนทุน โดยอยูบนความต้ังใจที่อยากใหทุกคนเขาถึงได

งายและไดรับประสบการณที่แตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ จึงทําใหราคาสินคาและบริการที่    

โคโรฟลดอยูในระดับที่ไมแตกตางจากที่อื่น ซึ่งโคโรฟลดจะไมเก็บเงินคาเขาฟารม แตจะให

นักทองเที่ยวเลือกชําระเงินในกิจกรรมที่นักทองเที่ยวมีความสนใจไดอยางอิสระ โดยฟารมจะแบง

พื้นที่ออกเปน 5 โซน คือ 
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  “กอนต้ังราคาเราศึกษาราคาทั้งจากในหางและออนไลน สินคาโคโรฟลดเปนสินคา 

พรีเมี่ยมเราจึงตองต้ังราคาที่เหมาะสมกับตนทุน ใหคนเขาถึงไดงาย ทุกวันน้ีมีหางมาติดตอเพื่อนํา

สินคาทางฟารมเขาไปขายในหาง แตทางฟารมยังไมมีความพรอมตรงน้ัน เพราะอยากใหคนที่บริโภค

สินคาของฟารมไดเขาใจรูจักตัวตนและรับประสบการณที่แทจริงจากโคโรฟลด” (พันดนัย สถาวรมณี 

2559) 

  โคโร คาเฟ (Coro Cafe) จําหนายทั้งอาหารและเครื่องด่ืมที่ใชวัตถุดิบจากฟารม

มาประกอบเปนเมนูที่หลากหลายและมีเอกลักษณฉบับโคโรฟลด โดยราคาอาหารและเครื่องด่ืมในโค

โรคาเฟจะเริ่มตนที่ 50-185 บาท 

 
ภาพที่ 26 แสดงเมนูอาหารพรอมราคาที่จําหนายในโคโร คาเฟ 

  โคโร มารเกต (Coro Market) จําหนายผลผลิตทางการเกษตรจากภายในฟารม มี

ทั้งแบบสดๆและแปรรูปแลว นอกจากน้ียังมีของที่ระลึกภายใตแบรนดโรโคฟลดหลายอยาง สินคาจาก

ในชุมชนของอําเภอสวนผึ้งมาจําหนาย โดยราคาสินคาในโคโรมารเกตจะเริ่มสินคาอยูที่ 59 บาท 

  โคโร มี (Coro Me) เปนโซนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวใชความคิด

สรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบและตกแตงตนไมดวยตนเอง โดยทางฟารมจะมีอุปกรณ

จัดเตรียมไวให นอกจากน้ียังมีของที่ระลึกจําหนายอีกดวย โดยราคาของการรวมกิจกรรมน้ีจะข้ึนอยู

กับวัสดุอุปกรณที่นักทองเที่ยวเลือกใชจะเริ่มตนที่ 159 บาท  

  โคโร เฮาส (Coro House) เปนโซนกิจกรรมเรียนรูต้ังแตการปลูกจนไปถึงข้ึนตอน

การเก็บเกี่ยวเมลอนสายพันธฮอกไกโดและมะเขือเทศสายพันธฮอนแลนด โดยราคาของการเขารวม

กิจกรรมน้ีจะอยูที่ราคาทานละ 200 บาท 

  โคโร การเดน (Coro Garden) เปนโซนกิจกรรมเรียนรูการเพาะปลูกผักออแกน

นิคและเก็บเกี่ยวมะเขือเทศที่ถูกตอง โดยราคาของการเขารวมกิจกรรมน้ีอยูที่ราคาทานละ 180 บาท 
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  3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

  เน่ืองจากโคโรฟลดอยากใหนักทองเที่ยวไดรูจักเขาใจถึงตัวตนและความเปนโคโร

ฟลด ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของฟารมจึงนํามาจําหนายในฟารมเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน    

นอกจากน้ียังตองนําผลผลิตที่ไดมาประกอบเปนอาหารและเครื่องด่ืมจําหนายภายในฟารมอีกดวย 

ถึงแมจะมีหางสรรพสินคาจากในกรุงเทพติดตอขอนําผลผลิตจากฟารมไปจําหนายก็ตองปฏิเสธไป 

เพราะผลผลิตที่ไดในปจจุบันก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของฟารมเอง ดวยเหตุน้ีทําใหชองทาง

การจัดจําหนายซึ่งมีแคที่ฟารมเพียงที่เดียว มีตนทุนตํ่าและสามารถควบคุมราคาเองได 

 

  “ถาเราใหลุกคาไปซื้อสินคาเราในหาง ลูกคาจะไมมีโอกาสไดสัมผัสในสิ่งที่เรา

ตองการจะสื่อเลย ถาจะเขากรุงเทพ คนที่ที่จะมาซื้อตองทราบวาเกิดอะไรข้ึนกับมะเขือเทสมากอน ถา

ทําไมไดไมเขา แบรนด ประสบการณ โคโรฟลดโชคดีที่เปดมาแลวไดรับผลตอบรับที่ดีในระดับที่รูสึก

พอใจ แตสิ่งที่เราจําทําตอไป ที่จะทําใหแบรนดประสบความสําเร็จและย่ังยืน ทุกวันน้ีเรามีความสุขใน

สิ่งที่ทํามาก และเราไมอยากสูญเสียสิ่งๆน้ีไป” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

3.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาดเปนอีกชองทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพนัธฟารม

ใหเปนที่รูจักมากข้ึน โดยฟารมใชการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนในการสื่อสารขอมูลเปนชองทาง

หลัก เพื่อเปนการแนะนําและประชาสัมพันธขอมูลของฟารมใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ  

  การสงเสริมการตลาดของโคโรฟลด มีดังน้ี  

  การโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยเชิญชวนเว็บไซต หนังสือพิมพ และรายการ

โทรทัศนที่ เกี่ยวกับการทองเที่ยว มาเที่ยวชมและทํากิจกรรมที่ฟารม แลวชวยนํากลับไป

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหกับฟารม ซึ่งขอมูลการทองเที่ยวบนสื่อตางๆที่เกี่ยวกับฟารมจะถูกสง

ตรงไปยังกลุมเปาหมายและผูที่สนใจ ทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน การใชสื่อจากภายนอก

เขามาชวยในการประชาสัมพันธจึงมีความสําคัญมากในการดึงกลุมเปาหมายเขามาทองเที่ยวที่ฟารม 

และทําใหคนรูจักโคโรฟลดมากข้ึน  

  การโฆษณาและประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนที่เปนของโคโรฟลดเอง มีทั้ง 

เว็บไซต (Website) เฟซบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งฟารมใชเปนเครื่องมือในการ

สื่อสารเพื่อใหขอมูลและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆภายในฟารม รวมถึงใชในการตอบคําถามและให

ขอมูลกับลูกคา ปจจุบันการใชสื่อออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะราคาถูก 

แลวยังสามารสงขอมูลอยางไมจํากัดใหกับคนจํานวนมากไดทั่วโลกอีกดวย นอกจากน้ีโคโรฟลดยังมี

แผนนําไลนแอด (Line@) มาใชเปนอีกชองทางหน่ึงในการสื่อสาร 
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  “ชวงแรกเราประชาสัมพันธโดยเชิญสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร

และสื่อออนไลนมาเที่ยวฟารม และมีการสงเสริมการขายโดยใช เฟซบุค ไอจี ไลนแอด และเว็บไซต 

เพื่อใชเปนชองทางหลักในการสื่อสารขอมูลใหกับนักทองเที่ยว” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 
ภาพที่ 27 แสดงเว็บไซตของฟารม http://www.corofield.com/ 

 

 
ภาพที่ 28 แสดงหนาเฟซบุคของฟารมซึ่งใชช่ือ CORO FIELD 

 

 

http://www.corofield.com/
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ภาพที่ 29 แสดงหนาอินสตาแกรมของฟารมซึ่งใชช่ือ CORO FIELD 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงหนาไลนแอดของฟารมซึ่งใชช่ือ CORO FIELD Official 

 

  นอกจากน้ีการนํารานไปออกงานตางๆ ยังเปนการชวยประชาสัมพันธโคโรฟลดอีก

ทางหน่ึง เชน งานฟรอมฟารมทูเทเบิ้ล (From Farm To Table) ที่สยามพารากอน ซึ่งโคโรฟลดมี

โอกาสไปต้ังรานจําหนายสินคาของฟารม ทําใหคนที่มาซื้อมีโอกาสไดรูจักโคโรฟลดผานสินคาที่นําไป

จําหนายในงาน และอยากมาเที่ยวที่ฟารม 

 
ภาพที่ 31 แสดงการออกงานจําหนายสินคาฟรอมฟารมทูเทเบิล้ที่สยามพารากอน 
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3.2.5 บุคลากร (People) 

  ผูประกอบธุรกิจตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่องตางที่เกี่ยวของกบัการทาํสถานที่

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งในเรื่องความรูพื้นฐานของการทําการเกษตร ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของ

อําเภอสวนผึ้ง การวางรูปแบบฟารม การจัดเตรียมพื้นที่และการกอสรางฟารม การเลือกอาหารและ

เครื่องที่มาจําหนายในฟารม การใชเทคโนโลยีมาใชในการเกษตร ซึ่งในชวงของการเริ่มดําเนิน

โครงการกอต้ังโคโรฟลดมีการนําบุคลากรทั้งพนักงาน พนักงานจากโรงงานผลิตปุยมาซึ่งมีความรูและ

เช่ียวชาญในการเกษตรมาชวยในสวนตางๆทําใหโครงการเสร็จสมบูรณเร็วข้ึน  

  เมื่อสรางฟารมเสร็จผูประกอบตองศึกษาการดําเนินงานและระบบการบริหารงาน

ภายในฟารม และคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในสวนตางๆของฟารม โดยมีการวางแผนดาน

บุคลากรออกเปน 2 สวน คือ พนักงานประจําที่กรุงเทพมหานครและพนักงานอยูที่อําเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี  

  หนาที่ของพนักงานในโคโรฟลดจะแบงไดดังน้ี 

  ผูจัดการฟารม ทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยของฟารมโดยรวม ตองเปนผูมีทั้งความรู

ในเรื่องการทําการเกษตรและมีความสามารถในการบริหารงานในสวนตางๆของฟารม สามารถแกไข

ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนภายในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  พนักงานฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ดูแลเรื่องคาใชจายตางๆของฟารมและ

ธุรกิจที่เกี่ยวของของบริษัทโคโรบราเธอร จํากัด 

  พนักงานฝายการตลาด ทําหนาที่วางแผนการประชาสัมพันธขาวสารและขอมูลของ

ฟารมออกไปตามสื่อตางใหเปนที่รูจัก โดยใชทั้งสื่อภายนอกทั้งสื่อออนไลน สื่อโทรทัศน สื่อ

หนังสือพิมพ และสื่อภายในที่เปนชองทางในการสื่อสารของฟารมที่ใชสื่อออนไลน ทั้งเฟซบุค เว็บไซต

อินสตราแกรมและไลนแอด  

  พนักงานประจําโซนตางๆ ทําหนาที่ตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามารวมกิจกรรมในโซน

ที่ตนเองรับผิดชอบ คอยใหคําแนะนําทุกข้ันตอนของกิจกรรม ถายทอดความรูใหนักทองเที่ยวมีความ

เขาใจและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง สามารถตอบคําถามขอสงสัยไดอยางถูกตอง นอกจากน้ียังตอง

เปนผูรอบรูขอมูลของฟารมในดานอื่นๆอีกดวย 

  พนักงานฝายอาหารและเครื่องด่ืม ทําหนาที่ดูแลจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ใหมี

รสชาติและมาตรฐานเปนไปตามที่ฟารมกําหนดไว เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูที่เขามารับบริการ

รวมถึงการจัดเก็บและทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ตองคํานึงถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะเปน

สําคัญอีกดวย  

  พนักงานดูแลงานสวนและงานเกษตร ทําหนาดูแลโซนที่เกี่ยวของในการเพาะปลูก

ของฟารมใหมีความเรียบรอยสวยงามและปลอดจากเช้ือโรคที่จะมาทําลายพืชในฟารม โดยมีหนาที่
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ต้ังแตการเตรียมพื้นที่ การเพาะตนกลา การนําตนกลาลงแปลง ดูแลปกปองพืชจากโรคตางๆจนพืช

เติบโตใหผลผลิตพรอมเก็บเกี่ยว หนาที่งานในสวนน้ีมีความสําคัญมากอีกสวนหน่ึง เพราะพืชที่ปลูกใน

ฟารมน้ันเปนพืชที่ปลูกยาก พนักงานจึงตองมีประสบการณความรูและความเชียวชาญในการใช

อุปกรณตางซึ่งเปนเทคโนโลยีจากตางประเทศ นอกจากน้ียังตองดูแลปรับปรุงภูมิทัศนของฟารม คอย

ดูแลรักษาและตกแตงใหมีความสวยงามอยูเสมอ 

  พนักงานทําความสะอาดและแมบาน ทําหนาที่ดูแลความสะอาดพื้นที่และความ

เรียบรอยภายในฟารม รวมถึงทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชตางๆ โดยคํานึงถึงสุขอนามัยของ

พนักงานและผูที่เขามาทองเที่ยว 

  พนักงานรักษาความปลอดภัย ทําหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของผู

ที่เขามาใชบริการและใหความสะดวกในการนํารถเขาออกจากฟารมแกนักทองเที่ยว 

  พนักงานบริการ ทําหนาที่ใหบริการในสวนของโคโรคาเฟ คอยเสิรฟอาหารและ

เครื่องด่ืม ดูแลความเรียบรอยภายในโซน และโคโรมาเก็ต ทําหนาที่จําหนายสินคาตางๆทั้งผลผลิต

ภายในฟารม ของที่ระลึก และของฝาก 

  ในการคัดเลือกพนักงาน จะสังเกตต้ังแตวันแรกที่เขามาสัมภาษณ ต้ังแตการเปด

ประตู การเดินเขามาวาไดหลบทางใหลูกคา มีการสงย้ิมทักทายลูกคาและพนักงานคนอื่นหรือไม 

ลักษณะการพูดจาที่สื่อสารกับทุกคน ที่โคโรฟลดไมใชระบบลูกนองกับเจานาย เนนการทํางานแบบคูห ู

ใหพนักงานทุกคนคิดวาที่โคโรฟลดคือบานของพวกเขา ทําใหเขารูสึกรักและอยากดูแลตนไมทุกตนใน

ฟารมจากใจ พนักงานที่อยูประจําที่สวนผึ้ง จะไดรับการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานจริง เพื่อใหมี

มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานที่โคโรฟลดกําหนด ซึ่งพนักงานในโคโรฟลดสวนใหญจะเปนคนใน

ทองถ่ินเกือบทั้งหมด ในชวงหยุดเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก

เขามาทองเที่ยวที่โคโรฟลด ทําใหจํานวนพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ ทางฟารมแกปญหาโดย

เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาหารายไดพิเศษโดยการเขามาดานการบริการในโซนโคโรคาเฟและโซน

โคโรมาเก็ตของฟารม เพื่อใหการดําเนินกิจการเปนไปอยางราบรื่น 

 

  “เราดูต้ังแตตอนที่เดินเขามาสัมภาษณ ต้ังแตการเปดประตู ระหวางเดินเขามาวา

หลบลูกคาหรือเปลา มีการสงย้ิมทักทายลูกคาและเพื่อนรวมงานหรือไม เราไมใชระบบลูกนองกับ

เจานาย แตเนนการทํางานแบบคูหู ทําใหพนักงานรูสึกวาตนไมที่ฟารมทุกตนเปนเพื่อน และคิดวาที่น่ี

คือ บาน” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 
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3.2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

  กอนการทําธุรกิจผูประกอบการคุยกับนักธุรกิจหลายคนที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง

หลายคนบอกวาหากยอนเวลากลับไปได เขาอยากเริ่มธุรกิจดวยใจมากกวาการนึกถึงเรื่องเงินเปนหลกั 

ผูประกอบการจึงนําสิ่งน้ีมาเปนแรงบันดาลใจในการทําฟารม ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโคโรฟลดจงึไมใช

ตัวเงิน แตเปนรอยย้ิมที่ไดรับจากลูกคา ขอแคเขามาแลวรูสึกดีกลับไป ถึงแมลูกคาจะซื้อหรือไมซื้อ

สินคาจากฟารมก็ไมเปนไร ดังน้ัน สิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับกลับไปเมื่อมาที่โคโรฟลดก็คือ รอยย้ิม 

ความสุข ประสบการณการทําการเกษตรรูปแบบใหม และแรงบันดาลใจในการใชชีวิต 

 

  “กวาจะมาเปนโคโรฟลด ทางฟารมไดระดมความคิดจากหลากหลายที่ทั้งจากเพื่อน

และผูเชียวชาญจากมาชวยกันจนมาเปนโคโรฟลด” (มิตรดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

  “เปนโครงการที่เกิดจากเปนความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยหัวใจ ดวย

ความรักที่ โดยไมไดเอาเรื่องเงินเปนที่ต้ังเปนหลัก” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

  โคโรฟลดเปนฟารมเมลอน ตกแตงสไตลญี่ปุน ต้ังอยูบนพื้นที่กวา 10 ไร แบงเปน 5 

โซนกิจกรรม กิจกรรมตางๆภายในฟารมเนนการสรางแรงบันดาลในการทําการเกษตรใหกบัคนรุนใหม 

ผานการลงมือปฏิบัติจริง ที่โคโรฟลดไมเนนขายของ จึงไมเก็บคาเขาชมฟารม แตจะใหอิสระลูกคาใน

การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง เพราะอยากใหลูกคาเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมในฟารมดวย

ความเต็มใจและจายเงินภายหลัง  

  “ความต้ังใจของโคโรฟลด คือ การสงตอแรงบันดาลใจใหกับคนรุนใหมใหอยากทํา

การเกษตรตอไป” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

  ฟารมเนนปลูกพืชสายพันธุตางประเทศ คือเมลอนพันธุฮอกไกโดและมะเขือเทศพนัธุ

ฮอนแลนด นอกจากน้ียังมีผักและผลไมอีกหลายชนิด ซึ่งทั้งหมดเปนพืชออแกนนิคที่ปลอดสารเคมี 

ลูกคาจึงมั่นใจไดในคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนําผลผลิตที่ไดมาจําหนายแลว โคโรฟลดยัง

นําไปประกอบเปนอาหารและเครื่องด่ืมอีกดวย ทุกเมนูของโคโรฟลดไมใชผงชูรส ไมใสสารเจือปนและ

สารกันบูด แตใชนํ้ามันงา นํ้ามันรําขาว นํ้ามะกอก นํ้าตาลธรรมชาติในการประกอบอาหารเทาน้ัน 

วัตถุดิบที่ใชสดสะอาดมีคุณคาทางอาหารซึ่งทุกเมนูของฟารมผานการคิดคนโดยเชฟทีมชาติไทยเมนู

ของโคโรฟลดจึงไมเหมือนกับที่อื่น 
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  “อาหารไดรับการคิดคนโดยเชฟแชมปเปยนของประเทศไทย มีการคัดสรรจาก 100 

เมนู เหลือเพียง 50 เมนู” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

  นอกจากการไมหยุดย้ังที่จะสรางสรรคสิ่งใหมเพื่อลูกคาแลว ฟารมยังพรอมนอมรับ

ทุกความคิดเห็นจากลูกคาทั้งคําติและคําชม เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา เรายึดหลักที่วาในการ

ทําธุรกิจน้ัน เราตองยึดมุมมองของคนที่มาใชบริการเปนหลัก เพราะในการทําธุรกิจเราอาจมองขาม

บางจุดไปก็ได เชน ตอนที่ฟารมเปดแรกๆ มีลูกคาทานหน่ึงถามวา ทําไมในหองนํ้าถึงไมมีที่แขวน

กระเปาในหองนํ้า ซึ่งทางฟารมก็รีบนําคําติน้ีกลับไปปรุงแกไข 

 

3.2.7 กระบวนการ (Process)  

  ทางฟารมมีความต้ังใจในการสงตอแรงบันดาลใจใหกับนักทองเที่ยว ชุมชนและ

ประเทศชาติ โดยมีการออกแบบวางแผนทั้งสถานที่ กิจกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ เพื่อสงมอบบริการ 

สรางความประทับใจ และสงตอสินคาที่มีคุณภาพใหกับนักทองเที่ยว ในอนาคตจะมีโครงการขยาย

พื้นที่ทองเที่ยวเพิ่มข้ึนอีกหลายเฟส เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆตอบสนองความตองการสิ่งใหมๆของ

นักทองเที่ยวและรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน 

  โคโรฟลดมีการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินต้ังแตวันแรกที่เดินเขามาสัมภาษณโดย

สังเกตจากพฤติกรรมที่มีตอพนักงานคนอื่นๆและลูกคาที่กําลังเขามาใชบริการ กอนการปฏิบัติงานจริง 

ฟารมมีการอบรมพนักงานทั้งดานการบริการและความรูทางการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงานมี

มาตรฐานตามที่ฟารมกําหนด นักทองเที่ยวที่มาโคโรฟลดจะไดรับทั้งความรูและความเขาใจในการทํา

การเกษตร พรอมทั้งไดรับการบริการที่ประทับใจ 

 

4.การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 นอกจากการทําฟารมดวยความรักแลว สิ่งที่ผูประกอบการคํานึงถึงคือทําอยางไรใหธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ทําสามารถดําเนินกิจการและเติบโตไดไดอยางย่ังยืน ไมเปนแคเพียงธุรกิจใน

กระแสที่มาเร็วไปเร็ว ในการวางแผนโครงการกอนมาเปนโคโรฟลด ผูบริหารมีการไปศึกษาดูงานจาก

ทั้งในและตางประเทศ เพื่อหาแนวทางมาปรับใชใหเกิดประโยชนกับธุรกิจของตน มีการปรึกษาผูที่มี

ความสามารถและประสบความสําเร็จในแตละดานเพื่อหาสิ่งที่ตองการจนเกิดเปนโคโรฟลด โดยใช

เวลาเพื่อพัฒนาและดําเนินการเปนเวลา 3 ป โคโรฟลดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

เปดใหบริการ 1 เฟส โดยแบงออกเปน 5 โซนกิจกรรม ดวยการนําเสนอวิถีการทําการเกษตรที่

ทันสมัยและกิจกรรมในรูปแบบที่แตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ จึงทําใหโคโรฟลดประสบ

ความสําเร็จไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไมถึง 1 ป  
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 ถึงแมปจจุบันโคโรฟลดยังคงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยู แตผูบริหารก็มีการวางแผน

เพื่อพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนไดในอนาคต เน่ืองจากเล็งเห็นแลววานักทองเที่ยวมีความ

ตองการสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา การพัฒนาสิ่งใหมๆเพื่อใหทันตอความตองการจะทําใหนักทองเที่ยว

กลับมาเที่ยวที่โคโรฟลดซ้ําและดําเนินธุรกิจไปไดอยางย่ังยืน โดยวางแผนเพิ่มเมนูอาหารและทดลอง

ปลูกพืชหายากพันธุใหมๆ อีกทั้งยังวางแผนถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนาขยายฟารมจนไปถึงเฟสที่ 6 

ซึ่งขณะน้ีกําลังดําเนินการเพื่อเปดเฟสที่ 2 เพิ่ม  

 
 ภาพที่ 32 แสดงแผนผังภายในฟารม 

 

 “ในอนาคตจะมีการเพิ่มเมนูใหมๆ และพัฒนาการเพาะปลูกพืชพันธหายากพันธุใหมๆ อีกทั้ง

ยังมีแผนจะพัฒนาโคโรฟลดที่ตอนน้ีมีอยู 1 เฟส โดยขณะน้ีมีการวางแผนถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนา

จนไปถึงเฟสที่ 6 เราใหความสําคัญกับการพัฒนาและการนํานวัตกรรมใหมๆเขามาใชพัฒนาดานตางๆ

ภายในฟารมทั้งพืชและอาหาร เพราะนักทองเที่ยวมีความตองการใหมๆอยูตลอดเวลา เชน ตอนน้ีมี

การปลูกฟกทอง และมีแผนที่จะทําเมนูแพนเคกฟกทองเร็วๆน้ี”(พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

 นอกจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนใน

อนาคตโดยการขยายพื้นและเพิ่มจํานวนเฟส โคโรฟลดมีการเพิ่มกิจกรรมใหมๆเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวที่มากันเปนกลุมและตอบรับกระแสการทองเที่ยวที่คนเริ่มหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน โดย

รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือ จักรยานแวนมูพ (Vanmoof) และกลองโกโปร (Gopro) พัฒนาเปน

กิจกรรมทองเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใตช่ือ เพลย เดท วิท แวนมูพ แอนด โกโปร (Play Date With 
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Vanmoof And Gopro) ปน เลน เที่ยวชม ฟารมโคโรฟลด โดยมีเปาหมายอยากใหนักทองเที่ยวได

ออกกําลังกายและทํากิจกรรมสนุกรวมกัน ดวยการปนจักรยานแวนมูพ (Vanmoof) พรอมเก็บภาพ

สวยๆในอําเภอสวนผึ้งผานกลองโกโปร (Go Pro) รับประทานบุฟเฟตเมนูเมลอนเพื่อสุขภาพและรวม

ทําอาหาร เครื่องด่ืมในแบบของโคโรฟลดดวยวัตถุดิบจากฟารม โดยที่ลูกคาสามารถนําอาหารที่ทํา

กลับบานได ซึ่งกิจกรรมเพลย เดท วิท แวนมูพ แอนด โกโปร เปนกิจกรรมที่ตอยอดธุรกิจที่มีอยูเดิม

ใหเปนกิจกรรมใหม โดยอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจมารวมมือกัน เปนกิจกรรมที่มากกวาการถายรูปและ

เดินเลนเพียงอยางเดียว โดยกิจกรรมจัดข้ึนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

  “จะมีกิจกรรมใหมเปนการทัวรปนจักรยาน รับนักทองเที่ยวมีมาเปนกลุม 10-20 คน 

โดยมีกลองโกโปรและจักรยานแวนมูฟรวมดวยในกิจกรรมยังมีคลาสทําอาหาร กินปุฟเฟตเมลอน 

เพื่อใหนักทองเที่ยวรับประสบการณอยางเต็มที” (พันดนัย สถาวรมณี 2559)          

  

ภาพที่ 33-34 แสดงขอมูลกจิกรรมเพลย เดท วิท แวนมูพ แอนด โกโปร 

 

5.แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

 แรงงานและกําลังคนเปนอีกสวนหน่ึงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โคโรฟลดจึงใหความสําคัญ

ในการเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและเปดโอกาสใหคนในอําเภอสวนผึ้งเขามาทํางานในสวน

ตางๆของฟารม ทั้งเจาหนาที่ประจําโซนตางๆ พนักงานบริการ แมบาน และพนักงานดูแลดาน

การเกษตร โดยยึดที่วาถาโคโรฟลดอยูไดชุมชนก็ตองอยูได พึ่งพาอาศัยและอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน 

 นอกจากการเปนตนแบบใหกับเกษตรกรและมุงมั่นพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนแลว        

โคโรฟลดยังสนับสนุนการใหและสงตอความปรารถนาดีแกผูอื่น โดยนํามาสอดแทรกในกิจกรรม     

โคโรการเดนของฟารม โดยนักทองเที่ยวจะรวมกันปลูกผักในแปลงที่ฟารมจัดเตรียมไวใหและฟารมจะ
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เปนผูดูแลจนผักเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากน้ันฟารมจะนําผักทั้งหมดที่นักทองเที่ยวปลูกไป

บริจาคใหกับโรงเรียนยากไรและองคกรตางๆการกุศลตางๆที่ขอรับบริจาค 

 

 “นําผักที่นักทองเที่ยวทําในกิจกรรมโคโรการเดนท เมื่อผักเจริญเติบโต ทางโคโรฟลดนําผัก

ทั้งหมดไปบริจาคใหองคตางๆที่ตองการ นําไปทําอาหารกลางวันใหเด็กๆ และทางฟารมยินดีบริจาค

ใหทุกองคกรที่รองขอมาอีกดวย” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

 เมลอนนิสตา (Melonista) เปนกิจกรรมสนุกในกลุมเพื่อนๆ ที่อยากชักชวนกันมาออกกําลัง

กายโดยการว่ิงมาราธอน มีการทําเสื้อกลุมและใชประชาสัมพันธในแฟนเพจเฟซบุคของโคโรฟลด โดย

หวังจะแบบอยางและชักชวนใหคนหันมาออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพมากข้ึน และในอนาคตจะทํา

เปนโครงการสนับสนุนชุมชนชักชวนเด็กๆในชุมชนใหหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอีก

ดวย 

 

 “เปนกิจกรรมที่ทําข้ึนสนุกๆแตไดรับผลตอบรับเกินคาด โดยมีจุดเริ่มตนจากอยากใหแฟน

ออกกําลังกายก็เลยชักชวนเพื่อนๆที่รูจักกันมารวมทีม เราต้ังใจจะว่ิงใหกับเกษตรกรยากไรและ

ชวยเหลือชุมชน เชน ทํากิจกรรมพานองมาว่ิงออกกําลังกาย” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 
ภาพที่ 35 แสดงการประชาสัมพันธกิจกรรมว่ิงเพื่อสุขภาพของกลุมเมลอนนิสตา 

 

 โครงการโคโร แคร (Coro Care) เปนโครงการที่โคโรฟลดจัดข้ึนเพื่อระดมทุนสรางและ

พัฒนาเกษตรรุนใหมอยางสรางสรรคและย่ังยืน โดยไมแสวงวาผลกําไร ผาน 3 กิจกรรม คือ โคโร 

คอมมูนิต้ี (Coro Community) ที่สงเสริมเครือขายเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งใหมีความเขมแข็ง

และพัฒนาไดอยางย่ังยืน โคโรเมนเทอร (Coro Mentor) สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่เรียน

ดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหไดรับการศึกษาในภาคการเกษตรกับมหาวิทยาลัยตางๆ โคโร แครเรีย 

(Coro Care) เปดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษาที่ใกลเรียนจบ เขามาฝกอบรมและปฏิบัติงานจริงกับ
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โคโรฟลด  ที่จัดข้ึนเพื่อระดมทุนนําไปใชสนับสนุนชุมชนและเปนทุนทางการศึกษา เพื่อสรางเกษตรกร

รุนใหม โดยเริ่มตนจากงาน เดอะ ทาเลนท ออฟ กี๊ฟว่ิง  (The Talents of Giving) จัดข้ึนเมื่อวันที่ 7-

13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ไดศิลปน 8 ทานมารวมใจสรางสรรคผลงานเพื่อการกุศล เพื่อนํามาประมูล

หารายไดนําเงินที่ไดทั้งหมดมาสนับสนุนโครงการของโคโร แคร เพื่อเปนทุนสงเสริมชุมชนและ

สถานศึกษาที่เขารวมใหเปนตนแบบแกเกษตรรุนใหมที่กําลังจะหมดไปจากสังคมไทย ใหกลับมาเปน

ความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง  ซึ่ งทีสถานศึกษาที่ เขารวมโครงการแลว 3 แหง คือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนธรรมศาสตร-จุฬา 2  

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 

 “ความต้ังใจที่จะทําโครงการที่จัดข้ึนเพื่อระดมทุนใหคนหันกลับมาใสใจการเกษตรมากข้ึน 

โดยนํารายไดจากการจัดงานประมูลภาพวาดจากศิลปนช่ือดัง มาจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชน ชวยเหลือ

เกษตรกรยากไร สนับสนุนทุนทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่สนใจทางการเกษตร เมื่อเรียนจบทางโค

โรฟลดก็รับเขาทํางานเลย” (พันดนัย สถาวรมณี 2559) 

 

 
ภาพที่ 36-37 แสดงโครงการกจิกรรมเพื่อสังคมของฟารม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  การวิจัย เรื่อง รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

กรณีศึกษา โคโรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของธุรกิจการทองเที่ยวเชิง

เกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3. เพื่อศึกษาการดําเนินธุรกิจภายใตความ

รับผิดชอบของสังคม กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยทําการเก็บขอมูลจาก

การสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักคือ ผูประกอบการธุรกิจ โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ 

  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบในการดําเนินธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจโคโรฟลดเกิด

จากวิสัยทัศนและความตองการของผูประกอบการที่อยากสรางความสุขใหกับตนเองและคนอื่น โดย

นําองคความรูและตนทุนทางธุรกิจของครอบครัวในนามเอส.วี.กรุป ซึ่งเปนธุรกิจที่คิดคนและพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรดวยวิธีอินทรียชีวภาพที่ปลอดสารเคมี เชน ปุยอินทรีย 

อาหารเสริมพืชและฮอรโมน เปนตน มีความรูความเช่ียวชาญดานการเกษตรมากกวา 10 ป 

นอกจากน้ีพื้นที่ของโรงงานผลิตของเอส.วี.กรุป ต้ังอยูในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่กวา 

104 ไร และยังมีพื้นที่วางติดถนนใหญที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่

สามารถนําวัตถุดิบอุปกรณและบุคลากรมาใชและชวยฟารมเพื่อตอยอดใหกับธุรกิจทองเที่ยวเชิง

เกษตรได ทําใหโคโรฟลดเปนแหลงรวบรวมความรูในการทําการเกษตรที่ทันสมัย ที่สามารถทาํใหพืน้ที่

ที่ไมเหมาะสมในการทําการเกษตรอยางอําเภอสวนผึ้ง สามารถเพาะปลูกพืชสายพันธตางประเทศที่

ปลูกยากในไทยได โดยการนําเทคโนโลยีจากประเทศอิสลาเอลมาใชในการเพาะปลูก  

  โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางจากที่อื่น ต้ังแตจุดเริ่มตนที่ไมเอาเรื่องเงิน

มาเปนหลักในการตัดสินใจ แตเปนการทําดวยความปรารถนาที่จะทําสิ่งหน่ึงดวยหัวใจ โคโรฟลดเปน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบญี่ปุน เน่ืองจากผูประกอบการชอบคติของคนญี่ปุนที่มองวาการ

เพาะปลูกเปนศิลปะ มีการวางมูลคาและทําสินคาใหเปนเอกลักษณ ทําใหผูที่เขาที่โคโรฟลดมาสัมผัส

ถึงกลิ่นไอความเปนญี่ปุน   
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  โคโรฟลดมีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ในช่ือ บริษัท โคโรบราเธอร จํากัด เปน

ธุรกิจครอบครัวที่บริหารโดยสองพี่นองโคโรบราเธอร คุณมิตรดนัย สถาวรมณี และคุณพันดนัยสถาวร

มณี นอกจากเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรแลว ผูประกอบการมีความต้ังใจอยากใหผูที่เขาเที่ยวได

สัมผัสชีวิตแบบโคโรไลฟ ซึ่งเปนการพักผอนเพื่อเติมความสุขกับชีวิตผานการทํากิจกรรมตางๆของ

ฟารม และสิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับกลับไป คือ รอยย้ิมและความสุข 

 

ตอนท่ี 2 กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

1.การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

 1.1 ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) 

  จุดแข็ง (Strengths) โคโรฟลดต้ังอยูบนพื้นที่อําเภอสวนผึ้งซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว

ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดราชบุรี มีทางนํ้าใตดินซึ่งมีแรธาตุสูงไหลผานพื้นที่ใตฟารม ซึ่งเอื้อตอการ

นํามาใชในการเกษตร กอนสรางฟารมมีการดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตปุยชีวภาพมานานกวา 10 ป มี

บุคลากรที่มีความรูและความเช่ียวชาญดานการเกษตรมาชวยพัฒนาฟารม โคโรฟลดเปนสถานที่เที่ยว

เชิงเกษตรออแกนนิคแนวญี่ปุนแหงแรกของไทย เนนการปลูกพืชสายพันธุตางประเทศที่ปลูกยากใน

ไทยเปนหลัก ผลผลิตที่ไดจากฟารมจะนํามาจําหนาย แปรรูปและนํามาประกอบเปนอาหาร เครื่องด่ืม 

ของหวาน เพื่อจําหนายภายในฟารม  

  จุดออน (Weakness) พื้นที่สวนใหญในอําเภอสวนผึ้งเปนที่ดินทรายภูเขาไมเหมาะ

แกการปลูกพืชเศรษฐกิจ จึงตองใหทีมวิจัยหาวิธี เพื่อปลูกพืชบนพื้นที่ที่มีในสวนผึ้งใหได  โดยการ

นําเขานวัตกรรมทางการเกษตรจากอิสลาเอล จึงทําใหฟารมมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาการทําเกษตร

ทั่วไป ในสวนของการเพาะปลูกถึงแมฟารมจะเขมงวดในการดูแลโรงเรือนที่ใชปลูกเมลอน แตก็ไม

สามารถควบคุมโรคและแมลงที่ติดมากับนักทองเที่ยวได ทําใหฟารมมีคาใชจายในการดูแลพืชมากข้ึน 

นอกจากน้ีทางฟารมมีชวงระยะเวลาในการปลูกเมลอนทําใหหลังจากชวงเก็บเกี่ยวเมลอน ตองปดโซน

โคโรเฮาสเพื่อเตรียมการเพาะปลูกใหมทําใหเสียโอกาสในการรับนักทองเที่ยวในโซนน้ีไป 

1.2 ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) 

  โอกาส (Opportunities) นักทองเที่ยวเริ่มใหความสนใจการทองเที่ยวเชิงเกษตร

มากข้ึน ทําใหโคโรฟลดที่แมจะเปดใหบริการไดไมนานไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก 

ภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกันสนับสนุนการทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง โดยจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวอยูเสมอ การคมนาคมมีความสะดวกสบาย และอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร อีก

ทั้งอําเภอสวนผึ้งอยูในภูมิประเทศที่มีทั้งปาไม ภูเขา ตนไมลําธาร และมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย ทํา

ใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาพักผอนทองเที่ยวตลอดทั้งป นอกจากน้ีการพัฒนาของเทคโนโลยีดาน

การสื่อสารก็มีสวนเขามาชวยทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว จากการสงตอภาพถายและ
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ขอความผานสื่อสังคมออนไลนตางๆทั้งที่เปนสวนนักทองเที่ยวและเว็บไซตตางๆ ทําใหเปนการ

ประชาสัมพันธโคโรฟลดอีกชองทางหน่ึง 

  อุปสรรค (Threats) โคโรฟลดเปนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเปนที่สนใจของ

นักทองเที่ยวภายในเวลาอันเร็วมาก ทําใหมีคนอื่นพยายามลอกเลียนแบบ ซึ่งสิ่งน้ีเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินธุรกิจที่ปนทอนจิตใจของคนเปนผูสรางสรรคงานข้ึนมา นอกจากน้ีในชวงวันหยุดและชวง

เทศกาล จะมีปริมาณนักทองเที่ยวมากเกินกวาที่ฟารมจะรองรับได ทําใหนักทองเที่ยวไมไดรับความ

สะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ เน่ืองจากถูกจํากัดดวยขีดจํากัดความสามารถของฟารมในการรองรับ

ปริมาณของ 

 

2. สวนผสมทางการตลาด (7P's)  

2.1 ดานสินคาและบริการ (Product)  

  โคโรฟลดเปนฟารมออแกนนิคสไตลญี่ปุนแหงแรกของไทย เนนปลูกพืชที่ปลูกยาก มีเมลอน

สายพันธุฮอกไกโดเปนสินคาหลักของฟารม มีโรงเรือนสาธิตการปลูกเมลอนเพื่อใหความรูแก

นักทองเที่ยว ภายในฟารมแบงเปน 5 โซนกิจกรรม โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกเขารวมไดตาม

ความพอใจ 

2.2 ดานราคา (Price)  

  ทางโคโรฟลดมีการสํารวจราคาสินคาจากหลายแหงจากกอนต้ังราคาสินคาและบริการ 

เพื่อใหเหมาะสมกับตนทุน โดยอยากใหทุกคนเขาถึงใน ราคาสินคาและบริการที่ไมแตกตางจากที่อื่น 

ดังน้ัน ทางฟารมจึงไมคิดคาเขาฟารม โดยใหนักทองเที่ยวเลือกจายในกิจกรรมที่สนใจ และเลือกซื้อใน

สิ่งที่พอใจ 

นักทองเที่ยว 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

  เน่ืองจากทางโคโรฟลดอยากใหคนที่มาเที่ยวไดรูจักและเขาใจถึงตัวตนความเปนโคโรฟลด 

โดยผลผลิตทั้งหมดจากฟารมจะนํามาจําหนายและนําไปประกอบอาหาร เพื่อจําหนายภายในฟารม

เปนหลัก  

2.4 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  ใชสื่อออนไลนเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ผานชองทางออนไลนตางๆ เชน เว็บไซต

และเฟซบุคในการสื่อสารใหขอมูลและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆภายในฟารม ลูกคาสวนใหญที่มา

เที่ยวจึงมาจากชองทางออนไลน ทั้งที่เปนแฟนเพจและอานบทความจากคนที่เคยมาทองเที่ยวผาน

เว็บไซตตางๆ และเร็วๆน้ีโคโรฟลดกําลังจะนําไลนแอด (Line@)มาใชเปนอีกชองทางหน่ึงในการ

สื่อสาร นอกจากน้ียังไปรวมงานตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธฟารมอีกทางหน่ึง 
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 2.5 ดานบุคลากร (People)  

  ฟารมมีบุคลากรเดิมจากโรงงานผลิตปุยชีวภาพ ทั้งในสวนของนักวิจัยและเกษตรกรที่มี

ความรูความเชียวชาญในการเพาะปลูก ในสวนของการบริการมีการฝกอบรมพนักงานกอนปฏิบัติจริง

เพื่อใหมีมาตรฐานการปฏิบัติแบบเดียวกัน โดยพนักงานเกือบทั้งหมดในฟารมเปนคนในทองถ่ิน 

นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษาหารายไดในวันหยุดดวยการทํางานพิเศษในโซน

รานอาหารอีกดวย 

 2.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 โคโรฟลดเกิดจากความตองการของผูประกอบการที่อยากทําอะไรสักอยางที่ทําแลวรูสึกดี 

รูสึกมีพลังในการใชชีวิตตอ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโคโรฟลดจึงไมใชตัวเงิน แตเปนรอยย้ิมที่ไดรับจาก

ลูกคา ถึงแมจะไมซื้อสินคาจากฟารมก็ไมเปนไร ที่โคโรฟลดไมเนนขายของ จึงไมเก็บคาเขาชมฟารม 

แตจะใหอิสระลูกคาในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง เพราะอยากใหลูกคาเปนสวนหน่ึงใน

กิจกรรมในฟารมดวยความเต็มใจ ดังน้ัน สิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดรับกลับไปเมื่อมาที่โคโรฟลดก็คือ 

รอยย้ิม ความสุข ประสบการณการทําการเกษตรรูปแบบใหม และแรงบันดาลใจในการใชชีวิต 

 นอกจากการไมหยุดย้ังที่จะสรางสรรคสิ่งใหมเพื่อลูกคาแลว ฟารมยังพรอมนอมรับทุก

ความคิดเห็นจากลูกคาทั้งคําติและคําชม เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา เรายึดหลักที่วาในการทํา

ธุรกิจน้ัน เราตองยึดมุมมองของคนที่มาใชบริการเปนหลัก เพราะในการทําธุรกิจเราอาจมองขามบาง

จุดไปก็ได  

 2.7 ดานกระบวนการ (Process)  

 ทางฟารมมีความต้ังใจในการสงตอแรงบันดาลใจใหกับนักทองเที่ยว ชุมชนและประเทศชาติ 

โดยมีการออกแบบวางแผนทั้งสถานที่ กิจกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ เพื่อสงมอบบริการ สรางความ

ประทับใจ และสงตอสินคาที่มีคุณภาพใหกับนักทองเที่ยว ในอนาคตจะมีโครงการขยายพื้นที่ทองเทีย่ว

เพิ่มข้ึนอีกหลายเฟส เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆตอบสนองความตองการสิ่งใหมๆของนักทองเที่ยวและ

รองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน 

 

ตอนท่ี 3 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 ดวยโคโรฟลดมีการนําเสนอวิถีการทําการเกษตรที่ทันสมัยผานกิจกรรมในรูปแบบที่แตกตาง

จากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ จึงทําใหโคโรฟลดประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาไม

ถึง 1 ป ถึงแมปจจุบันโคโรฟลดยังคงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยู แตผูบริหารก็มีการวางแผน

เพื่อพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนไดในอนาคต เน่ืองจากเล็งเห็นแลววานักทองเที่ยวมีความ

ตองการสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา การพัฒนาสิ่งใหมๆเพื่อใหทันตอความตองการจะทําใหนักทองเที่ยว

กลับมาเที่ยวที่โคโรฟลดซ้ําและดําเนินธุรกิจไปไดอยางย่ังยืน โดยวางแผนเพิ่มเมนูอาหาร ทดลองปลูก
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พืชหายากพันธุใหมๆ จัดกิจกรรมใหม อีกทั้งยังวางแผนถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนาขยายฟารมจนไป

ถึงเฟสที่ 6 ซึ่งขณะน้ีกําลังดําเนินการเพื่อเปดเฟสที่ 2 เพิ่ม  

 

ตอนท่ี 4 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 โคโรฟลดเปดโอกาสใหคนในชุมชนมารวมงานกับฟารมและสนับสนุนใหนักทองเที่ยวเปนผูให

โดยนําผักทั้งหมดที่นักทองเที่ยวปลูกผานกิจกรรมในฟารมไปบริจาคใหโรงเรียนยากไรและองคกรการ

กุศลตางที่ขอรับบริจาค อีกทั้งยังสนับสนุนใหคนมารวมกันออกกําลังกายโดยการว่ิงผานกลุมเมลอน

นิสตา นอกจากน้ียังมีโครงการโคโรแครที่จัดข้ึนเพื่อระดมทุนสรางและพัฒนาเกษตรรุนใหมอยาง

สรางสรรคและย่ังยืน 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดตามวัตถุประสงค

ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ 

 จากการศึกษาขอมูลพบวา โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่แตกตางจากสถานที่

ทองเที่ยวอื่นๆ ตรงที่ผูประกอบการไมไดเอาเรื่องเงินมาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ โครงการโคโร

ฟลดน้ันเกิดจากวิสัยทัศนและความตองการของผูประกอบการที่อยากสรางความสุขใหกับตนเองและ

ผูอื่น โดยนําองคความรูและตนทุนทางธุรกิจของครอบครัวที่มีอยูเดิมมาตอยอดเกิดเปนธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งการทําธุรกิจที่มีความถนัดและความเช่ียวชาญอยูเดิมน้ันทําใหดําเนินธุรกิจไป

ไดอยางราบรื่นกวาการประกอบธุรกิจที่เริ่มจากศูนย เน่ืองจากผูประกอบสามารถนําประสบการณที่มี

อยูเดิมมาประยุกตใชไดเลย อีกทั้งฟารมยังต้ังอยูในพื้นที่ของโรงงานผลิตของเอส.วี.กรุป ในอําเภอสวน

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงย่ิงสงผลดีตอฟารม ทั้งการนําวัตถุดิบอุปกรณมาใชและบุคลากรมาชวยงานใน

ฟารม  

 ผูประกอบการไดนําคติของคนญี่ปุนที่มองวาการเพาะปลูกเปนศิลปะ มีการวางมูลคาและทํา

สินคาใหเปนเอกลักษณมาปรับใชกับฟารม ซึ่งนักทองเที่ยวที่ขามาที่โคโรฟลด            จะสามารถ

สัมผัสถึงกลิ่นไอความเปนญี่ปุนไดทนัทีที่เขามา โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เปนแหลง

รวบรวมความรูในการทําการเกษตรที่ทันสมัย ที่สามารถทําใหพื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการทําการเกษตร

อยางอําเภอสวนผึ้ง สามารถเพาะปลูกพืชสายพันธุตางประเทศที่ปลูกยากในไทยได ดวยการนํา

เทคโนโลยีจากประเทศอิสลาเอลมาชวยในการเพาะปลูก สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตต้ัง

วัฒนา ที่กลาววา การทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนแหลงที่รวบรวมของแหลงของความรูและเทคโนโลยี   
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โคโรฟลดไมไดมุงเนนเพียงการเพาะปลูกเพียงอยางเดียว แตยังตองการสรางบันดาลใจใหกับ

นักทองเที่ยวใหหันกลับมาสนใจทําการเกษตรมากข้ึน ผานการรวมกิจกรรมตางๆภายในฟารมที่ให

อิสระใหนักทองเที่ยวเปนผูเลือกเอง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาปจจุบันมีสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร

จํานวนมาก รูปแบบและเอกลักษณที่มีความโดดเดน การตกแตงสถานที่และกิจกรรมที่แตกตาง รวม

ไปถึงความสะดวกสบายในดานตางๆ จะทําใหนักทองเที่ยวประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ํา 

ผูประกอบการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของการบริหารแบบครอบครัว มีอํานาจในการตัดสินใจทุกอยาง

ในการดําเนินงานทั้งหมด มีการวางระบบการจัดการตางๆภายในฟารมเพื่องายตอการจัดการ มีการ

จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ในช่ือ บริษัท โคโรบราเธอร จํากัด เพื่อใหการบริหารงานไดเปน

มาตรฐานและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สอดคลองกับผลการศึกษาของจิราณัทย กิ่งสวัสด์ิ 

(2556) เรื่องกลยุทธในการดําเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส และพบวามีการดําเนินธุรกิจโดยเจาของ มี

การสั่งการโดยตรงสูพนักงาน 

ตอนท่ี 2 กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

 1.การวิเคราะหสถานการณ 

 ในการดําเนินธุรกิจน้ันทองเที่ยวเชิงเกษตรน้ัน มีสภาพแวดลอมและปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินงานหลายดาน ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยผูประกอบการน้ันมักพบปญหาจาก

สภาพแวดลอมภายใน ไดแก สภาพภูมิประเทศที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหฟารมตองนําเขา

เทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชทําใหตนทุนสูงข้ึน นอกจากน้ีชวงเวลาการปลูกเมลอนของฟารมยัง

เปนอุปสรรคในการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวที่มาจะเห็นการเจริญเติบโตของเมลอนที่ตางกัน หรือ

หากมาหลังเก็บเกี่ยวแลวก็จะไมเห็นตนเมลอนเลย เน่ืองจากตองปดปรับปรุงเปนเวลา 2 เดือนเพื่อ

เตรียมพื้นที่การเพาะปลูกอีกครั้ง ทําใหนักทองเที่ยวที่มาไมไดรวมกิจกรรมในโซนดังกลาว ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวา ฟารมควรขยายพื้นที่การปลูกเมลอน โดยแบงเปนโซนต้ังแตการเริ่มเพาะตนกลา การ

เจริญเติบโตในแตละเดือน จนพรอมที่จะเก็บเกี่ยว และควรมีโซนทดแทนโซนที่ตองปดปรับปรุง

หลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาไดเห็นข้ันตอนการเจริญเติบโตของเมลอนไดอยาง

ครบถวน ในสวนของปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอธุรกิจมีคอนขางสูง เพราะปจจุบันมีธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรมีหลายแหง ทั้งที่มีอยูเดิมและเพิ่งเกิดใหม อีกทั้งยังอยูธุรกิจที่มาลอกเลียนแบบ

และนําไปใชกับธุรกิจของตน ทําใหนักทองเที่ยวมีตัวเลือกในการตัดสินใจมากข้ึน ผูวิจัยมีความเห็นวา 

ผูประกอบการควรมีการวางแผนปรับตัวในดานตางๆ ทั้งการสรางความแตกตางในสถานที่ทองเที่ยว

และการใหบริการ เพื่อสามารถแขงขันกับสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆได สอดคลองกับผลการศึกษาของชุดา

พร สุวรรณวงษ (2556:117) เรื่อง กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจที่พักในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
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ราชบุรี ที่พบวา การสรางความแตกตางทางดานสินคาและบริการ จะเปนตัวแปรที่ทําใหลูกคา

ตัดสินใจเขาใชบริการ 

 2.สวนผสมทางการตลาด (7P’s) 

  2.1 กลยุทธดานสินคาและบริการ จากการศึกษาพบวาผูประกอบตองการใหโคโร

ฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่แตกตางจากที่อื่นๆ เปนฟารมออแกนนิคที่เนนปลูกพืชสายพันธุ

ตางประเทศที่ปลูกยากในไทย ทําใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความแตกตางจากสถานที่

ทองเที่ยวอื่นๆ มีเมลอนสายพันธุฮอกไกโดเปนสินคาหลักของฟารม ฟารมแบงออกเปน 5 โซน ไมมี

การเก็บคาเขาฟารม เนนใหนักทองเที่ยวรวมทํากิจกรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักทองเที่ยวจะ

ไดรับทั้งความรูและความเพลิดเพลิน  นอกจากน้ีสินคาทุกอยางที่จําหนายไมวาจะเปน ผลผลิตทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึกตางๆ ทุกอยางจะอยูภายใตย่ีหอ

โคโรฟลดทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการสรางแบรนดเปนของตนจะชวยตอยอดและเพิ่มมูลคากับ

สินคาได สามารถตอยอดไปสูธุรกิจอื่นๆไดอีก นอกจากน้ีผูประกอบการควรการคิดคนสินคาและ

ผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอที่ เพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันและมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจิราณัทย กิ่งสวัสด์ิ (2556: 84) เรื่อง      

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ที่พบวา ผูประกอบการควรสรางบรรจุภัณฑ เพื่อดึงดูด

กลุมผูบริโภคใหมๆ เพราะการทําบรรจุภัณฑที่ดีและนาสนใจจะชวยสรางความแตกตางและเพิ่มมูลคา

ทางการตลาดใหกับสินคา 

  2.2 กลยุทธดานราคา จากการศึกษาพบวาผูประกอบการมีการสํารวจราคาสินคา

จากหางสรรพสินคาและแหลงทองเที่ยวตาง กอนต้ังราคาสินคาและบริการ เพื่อใหมีความเหมาะสม

กับตนทุนและใหทุกคนเขาถึงได โดยไมเก็บคาเขาฟารม แตใหนักทองเที่ยวเลือกจายในกิจกรรมและ

อาหารที่ตนเองสนใจ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การสํารวจราคาตลาดกอนต้ังราคาของสินคา จะชวยเปน

เกณฑในการต้ังราคาใหกับสินคา เพราะราคาเปนปจจัยที่ลูกคาใชตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและ

บริการ สอดคลองกับผลการศึกษาของสัญชาติ คงบัน (2554: บทคัดยอ) เรื่องพฤติกรรมการบริโภค

ผักไฮโดรโปรนิกสในจังหวัดภูเก็ต ที่พบวา ราคาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ผูบริโภคใชตัดสินใจซื้อผัก

ไฮโดรโปนิกส 

  2.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาผูประกอบการตองการ

ใหลูกคาไดรูจักฟารมและเขาใจความเปนโคโรฟลด จึงใชฟารมเปนชองทางการจําหนายสินคาของ

ฟารมเปนหลัก และปฏิเสธหางสรรพสินคาที่มาขอซื้อผลผลิต เน่ืองจากในปจจุบันจํานวนผลผลติทีไ่ดก็

ยังไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวฟารม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาในอนาคต

ผูประกอบการควรวางแผนในการขยายฟารมเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับจํานวนนักทองเที่ยวและขยาย
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ธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ียังควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากกกวาหน่ึงชองทาง เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด สอดคลองกับผลการศึกษาของจิราณัทย กิ่ง

สวัสด์ิ (2556: 84) เรื่องกลยุทธในการดําเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส พบวา ผูประกอบการมีชองทาง

การจัดจําหนายหลักๆอยู 3 ชองทาง คือ ลูกคาประจําที่สั่งซื้อครั้งละมากๆ ลูกคารายยอยที่มาซื้อที่

ฟารม และการออกรานตามสถานที่ราชการตางๆ นอกจากน้ียังมีแผนหาชองทางการจัดจําหนายเพิ่ม

โดยการใชชองทางออนไลน เพื่อกลุมลูกคาที่ตองการความสะดวกสบายในการบริโภค 

  2.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาผูประกอบการใชทั้งสื่อ

ภายนอกโดยการเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน ออนไลนมาเที่ยวฟารมและสื่อภายในของ

ฟารมเองทั้งเว็บไซต เฟซบุค อินสตาแกรม ไลนแอด ในการประชาสัมพันธฟารมใหเปนที่รูจัก 

นอกจากน้ีฟารมยังไปออกงานตางๆ โดยการต้ังรานจําหนายสินคาของฟารม ซึ่ ง เปนการ

ประชาสัมพันธฟารมอีกทางหน่ึง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูประกอบการควรนําสื่อออนไลนมาใชใน

ธุรกิจเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของธุรกิจใหบุคคลภายนอกรับทราบไดอยางรวดเร็ว 

ปจจุบันสื่อออนไลนมีอยูหลายชองทางใหเลือกใชอีกทั้งเปนการประสัมพันธที่ตนทุนตํ่าแตไดผลตอบ

รับที่สูง ซึ่งทางฟารมเองก็ใชสื่อออนไลนในการประสัมพันธขอมูลขาวสารในหลายชองทาง 

  2.5 กลยุทธดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาผูประกอบการมีการวางแผนดาน

บุคลากรโดยแบงเปนหนาที่ตางๆเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และไดการจดทะเบียนใน

รูปแบบของบริษัท นอกจากน้ีฟารมยังรับนักเรียนนักศึกษามาทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดเทอม

อีกดวย ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาการวางแผนในการบริหารบุคคลอยางเปนระบบจะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

  2.6 กลยุทธดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวาโคโรฟลดมีความแตกตาง

จากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เปนฟารมออแกนนิคสไตลญี่ปุนแหงแรกของไทยที่เนนการปลูกพืชสาย

พันธุตางประเทศที่ปลูกยากในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง กิจกรรมตางๆภายในฟารมใหความรูและสรางแรง

บันดาลใจกับคนรุนใหมในการทําการเกษตร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาความแตกตางไปจากธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆเปาหมายของผูประกอบการที่ตองการสื่อสารออกมา กิจกรรมที่สอดแทรก

ความรูและแรงบันดาลใจ ความใสใจในทุกรายละเอียด จะทําใหลูกคามองเห็นและเขาใจสิ่งที่

ผูประกอบการตองการสื่อผานสถานที่ทองเที่ยว 

  2.7 กลยุทธดานกระบวนการ จากการศึกษาพบวาผูประกอบการมีความต้ังใจที่จะสง

ตอแรงบันดาลใหหันมาสนใจการทําการเกษตรผานกิจกรรมตางในฟารม โดยฟารมมีการวางแผนการ

จัดการตางๆในทุกข้ันตอน เพื่อมอบความสุขและรอยย้ิมใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา
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การทําธุรกิจที่ทําดวยใจที่อยากมอบสิ่งดีๆใหกับผูอื่น มากกวาการมองเรื่องเงินเปนหลัก จะเปนธุรกิจ

ที่ประสบความสําเร็จได เพราะนักทองเที่ยวจะรับรูไดถึงสิ่งที่สถานที่ทองเที่ยวตองการสื่อสาร 

ตอนท่ี 3 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 โคโรฟลดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมี

เอกลักษณและแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ถึงแมปจจุบันโคโรฟลดยังไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวอยู แตผูประกอบการมีการวางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหดําเนินไปอยางยืนในอนาคต 

สอดคลองกับผลการศึกษาของรัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร (2558: บทคัดยอ) เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความย่ังยืน โครงการหลวงปางดะ พบวา การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิง

เกษตรเพื่อความย่ังยืน ควรสงเสริมความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร สราง

เอกลักษณและจุดเดนที่แตกตางเฉพาะตัว ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวานอกจากการมุงวางแผนเพื่อพัฒนา

ฟารม ผูประกอบการควรสนับสนุนการพัฒนาชุมชนควบคูกันไป เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืนน้ัน เชน ในกิจกรรม เพลย เดท วิท แวนมูพ แอนด โกโปร ที่ใหนักทองเที่ยวปนจักรยานเที่ยว

ชมอําเภอสวนผึ้ง ฟารมควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อสรางรายได และ

พัฒนารวมกันอยางย่ังยืน 

 

ตอนท่ี 4 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ถึงแมฟารมจะเปดไดไมถึง 1 ปแตผูประกอบกลับใหความสําคัญในเรื่องของการชวยเหลือ

และตอบแทนสังคม ทั้งการจางงานคนในชุมชน การนําผักที่นักทองเที่ยวมาปลูกไปบริจาคใหกับ

โรงเรียนและองคกรการกุศล การสนับใหคนหันมาออกกําลังกายโดยใชเมลอนนิสตาประชาสัมพันธ 

นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังโครงการโคโรแครเพื่อระดมทุนใชพัฒนาสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

จากการศึกษาสามารถอธิบายถึงปจจัยท่ีทําใหโคโรฟลด ประสบความสําเร็จไดดังน้ี 

 1. มีความแตกตางจากสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ทั้งแนวคิดในการทําโครงการ การหาวิธีปลูกพืช

ในพื้นที่ที่ไมเหมาะแกการทําการเกษตรโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงกิจกรรมในฟารมที่เนน

ใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการปฏิบัติและสรางสรรค ทําใหโคโรฟลดไมเหมือนที่อื่น 

 2. ที่ต้ังของฟารม เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการประกอบธุรกิจทองเที่ยว ถาสถานที่ทองเที่ยว

ต้ังอยูในแหลงทองเที่ยวจะทําใหนักทองเที่ยวมีโอกาสเดินทางเขามาทองเที่ยวมากข้ึน ฟารมอยูติดกับ

ถนนใหญซึ่งเปนเสนทางสูแหลงทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของฟารม
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ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวมากข้ึน นอกจากน้ีฟารมยังต้ังอยูบนที่ดินเดิมของครอบครัว มีพื้นที่

มากกวา 10 ไร ทําใหไมตองเชาพื้นที่จากผูอื่น ปจจุบันฟารมยังใชพื้นที่ที่มีอยูแค 1 ใน 4 ของพื้นที่

ทั้งหมด จึงสามารถพัฒนาเพื่อขยายฟารมและทําธุรกิจอื่นๆไดอีก 

 3. พันธมิตรทางธุรกิจที่ดี จะชวยแนะนําวิธีการและแนวคิดตางในการทําธุรกิจ รวมถึงการ

รวมกันพัฒนาและรวมมือเพื่อทําโครงการใหมๆรวม ดังเชน การรวมมือกันระหวางโคโรฟลด จักรยาน

แวนมูฟ และกลองโกโปร เพื่อทํากิจกรรมเพลย เดท วิท แวนมูพ แอนด โกโปร ซึ่งกิจกรรมน้ีชวย

สงเสริมธุรกิจใหกันและตอบโจทยวิถีการทองเที่ยวที่กําลังไดรับความนิยม 

 4. องคความรูเดิมที่มี เปนสิ่งสําคัญในการนํามาใชพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ดังเชน 

โคโรฟลด ที่ผูบริหารดําเนินธุรกิจผลิตปุยชีวภาพมานานกวา 10 ป ทําใหมีความเช่ียวชาญใน

การเกษตร อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มาชวยกันพัฒนาฟารม 

 5. ลักษณะสวนตัวของเจาของกิจการ มีความกระตือรือรนเพื่อออกไปหาความรูประสบการณ

ใหมๆในการทําการเกษตรจากทั้งในและตางประเทศ มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนา สามารถพลกิ

ผืนดินที่ไมเหมาะกับการทําการเกษตรจนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทัง้

มีมุมมองในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง เพื่อทันตอความตองการของนักทองเที่ยวที่

เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยและทันตอคูแขงที่มีเพิ่มข้ึนตลอด นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการตอบแทน

สังคมผานกิจกรรมตางของฟารม 

 6. ระบบการจัดการ กลยุทธ และการวางแผน เปนสิ่งสําคัญที่กําหนดทิศทางการดําเนินของ

กิจการ เพราะถาธุรกิจมีการวางแผนและดําเนินการอยางเปนระบบจะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยาง

ไหลลื่น นอกจากน้ีตองสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในฟารมไดทันทวงที 

ขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

กรณีศึกษา โคโรฟลด สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไดแก รูปแบบ กลยุทธ การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืน และความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหผูวิจัยสามารถนํามาสรางวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย

เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ครบถวนรอบในทุกประเด็น ทําใหงานวิจัยมีคุณภาพและนาเช่ือถือ จากผล

การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยขอเสนอทําใหไดขอเสนอแนะเพื่อการวางแผนและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ในครั้งตอไป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวางแผน 

1. ผลการวิจัยพบวา ภาครัฐและภาคเอกชนยังมีสวนชวยในการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นอยอยู ดังน้ัน ภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรมีสวนเขามาชวยกันสรางเครือขาย

ระหวางผูประกอบการทองเที่ยวในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวมากข้ึน 

2. ผลการวิจัยพบวา ฟารมปลูกเมลอนเปนรอบ และหลังจากเก็บเกี่ยวแลวจะปดพื้นที่

เพื่อเตรียมความพรอมเปนเวลา 2 เดือน ทําใหนักทองเที่ยวที่ไมทราบลวงหนา รูสึกผิดหวังที่ไมไดรวม

กิจกรรมในโซนน้ี ดังน้ัน ฟารมควรขยายพื้นที่การปลูกเมลอน โดยแบงเปนโซนเพื่อใหนักทองเที่ยวได

เรียนรูการเจริญเติบโตของเมลอนในแตละชวง และควรมีโซนทดแทนโซนที่ตองปดปรับปรุงหลังจาก

การเก็บเกี่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาไดเห็นข้ันตอนการเจริญเติบโตของเมลอนไดอยางครบถวน 

3. ผลการวิจัยพบวา ถึงแมฟารมจะเปดใหบริการไดไมถึง 1 ป แตกลับไดรับการตอบรับ

จากนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจํานวนมาก ย่ิงในชวงเทศกาลจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มเปนจํานวนหลัก

พัน ซึ่งเกินศักยภาพการรองรับของฟารม ดังน้ัน ฟารมจึงควรวางแผนในการขยายพื้นที่และการ

พัฒนาสิ่งใหมๆในอนาคต เพื่อใหธุรกิจดําเนินกิจการไดอยางย่ังยืน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป  

 

  ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษารูปแบบและกลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆ เพื่อไดแนวคิด ผลการศึกษา และงานวิจัยที่เปน

ประโยชนตอการศึกษา นําไปใชพัฒนาเปนตนแบบหรือนําไปปรับใชในการทําธุรกิจทองเที่ยวเชิง

เกษตรและธุรกิจอื่นๆ ตอไป อีกทั้งยังควรศึกษาแนวโนมการแขงขันของคูแขงที่เกิดข้ึนใหมที่เพิ่มข้ึน

ตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนในอนาคตของธุรกิจ ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอ

ยอดสูธุรกิจอื่นๆเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และศึกษาแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหชุมชนและ

สังคมโดยรอบสามารถพัฒนาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุน

ในการพัฒนาดานเกษตรอยางจริงจังเพราะเปนอาชีพหลักของสังคมที่ โดยการใหความรูสงเสริมการ

ทําการเกษตรใหกับเกษตรกรเดิมและผูที่มีความสนใจ และควรสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ

เพื่อนํามาใชพัฒนาการเกษตรของไทยอยางย่ังยืนและอยูคูสังคมไทยตลอดไป 
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แนวคําถามสัมภาษณผูบริหารโคโร ฟลด อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

ความเปนมา 

1.  ประวัติสวนตัวผูบริหารของโคโร ฟลด อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี

2. เริ่มกิจการต้ังแตเมื่อไหร สาเหตุทีเ่ลอืกทําการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

3. มีแนวคิดเริ่มตนธุรกจิมาจากอะไร  

4. คาใชจายในการลงทุนทําธุรกจิ 

5. แผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตอยางไร  

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

1. รูปแบบในการดําเนินธุรกจิการทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนอยางไร 

2. นักทองเที่ยวทีเ่ขามาทองเที่ยวสวนใหญ มีประเภทไหนบาง 

3. ผลตอบรบัจากนักทองเที่ยว 

4. ผูประกอบการคิดวาทางฟารม ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเชิง

การเกษตรหรือไม เพราะเหตุใด 

 

กลยุทธในการบริหารธุรกิจ 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกจิ 

1.1 จุดแข็ง Strengths 

1.2 จุดออน Weakness 

1.3 โอกาส Opportunities 

1.4 อุปสรรค Threats 

2. ทางโคโร ฟลด ใชกลยุทธใดบางในการดําเนินธุรกิจ 

2.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ มีสินคากี่ประเภท อะไรบาง 

2.2 กลยุทธดานราคา มีการต้ังราคาสินคาอยางไร 

2.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ทางฟารมมีการจําหนายผลผลิตจากฟารมอยางไร

บาง นอกจากจําหนายในฟารมแลว ทางฟารมมกีารสงสินคาไปจําหนายที่อื่นๆอกีหรือไม 

2.4 กลยุทธการสงเสริมการขาย มกีารนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดและประชาสัมพันธให

นักทองเที่ยวรูจักผลิตภัณฑอยางไร 
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2.5 มีการบรหิารจัดการบุคคลากร ในการอบรม และฝกฝนอยางไร 

2.6 มีกระบวนการสรางความพึงพอใจใหลูกคากลับมาเที่ยวซ้ําอยางไร 

3. มองโอกาสในแงของการแขงขัน และคูแขงขันทางการตลาดอยางไร 

4. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมตางๆภายในฟารมหรอืไม 

5. จะทําอยางไรใหธุรกิจพฒันาไดอยางย่ังยืน 

       ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

1. มีการทํากิจกรรม เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนอะไรบาง 

2. มีแนวคิดมาจากไหน 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

1. ต้ังแตดําเนินธุรกจิมา ทางโคโร ฟลด พบเจออุปสรรคอะไรบางในการดําเนินธุรกิจ และมี

แนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ยกตัวอยาง 

แนวคําถามสัมภาษณเจาหนาท่ีของโคโร ฟลด 

1. มีสวนเกี่ยวของหรือมหีนาที่ในพื้นทีก่ารทองเที่ยวเชิงเกษตรน้ีอยางไรบาง 

2. ปญหาที่พบในการทํางาน 

3. แนวทางการแกไขเมือ่พบปญหา 

4. ทางโคโร ฟลด มีการอบรมเตรียมความพรอมพนักงานอยางไร 

5. การทองเที่ยวเชิงเกษตรในมุมมองของทาน 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

1. วิสัยทัศน 

2. พันธกิจ 

3. โครงสรางองคกร 

4. วัตถุประสงค 

5. นโยบายของกจิการและแนวทางดําเนินกจิการ 

6. มีการบรหิารจัดการอยางไร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประมวลภาพประกอบ โคโรฟลด อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
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ภาพท่ี 1 แสดงบรรยากาศดานหนาของทางเขาโคโรฟลด 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงโคโรคุงท่ี คอยตอนรับนักทองเท่ียว 
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ภาพท่ี 3 แสดงบรรยากาศโดยรอบของโคโรฟลด 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงเมนูเมลอนครีมชีสสมูทต้ี ท่ีโคโรคาเฟ  
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ภาพท่ี 5 แสดงบรรยากาศนักทองเท่ียวกําลังสั่งอาหารในโคโรคาเฟ  

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงเมนูขาวหนาหมูชาชูและเมลอนครีมชีสสมูทต้ี ท่ีโคโรคาเฟ  
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ภาพท่ี 7 แสดงเมนูเมลอน ท่ีโคโรคาเฟ  

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงผลผลิตมันเทศญ่ีปุนของโคโรฟลดท่ีจําหนายในโคโรมารเกต 
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ภาพท่ี 9 แสดงผลิตภัณฑชาของโคโรฟลดท่ีจําหนายในโคโรมารเกต  

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงผลิตภัณฑซอสของโคโรฟลดท่ีจําหนายในโคโรมารเกต 
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ภาพท่ี 11 แสดงผลผลิตเมลอนภายในฟารมท่ีจําหนายอยูในโคโรมารเกต 

 

ภาพท่ี 12 แสดงใบรับอุปถัมภตนไมในกิจกรรมโคโรมี 
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ภาพท่ี 13 แสดงเจาหนาท่ีกําลังอธิบายขั้นตอนกิจกรรมในโคโรมี 

 

ภาพท่ี 14 แสดงอุปกรณและตัวอยางตนไมท่ีตกแตงแลวในกิจกรรมในโคโรมี 

 

ภาพท่ี 15 แสดงชั้นตนไมกิจกรรมในโคโรมี 
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ภาพท่ี 16 แสดงภายนอกอาคารกิจกรรมโคโรมี 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงแปลงเมลอนท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 
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ภาพท่ี 18 แสดงผลเมลอนท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 

 

 

ภาพท่ี 19 แสดงผลเมลอนท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 
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ภาพท่ี 20 แสดงผลมะเขือเทศฮอนแลนดท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงแปลงมะเขือเทศฮอนแลนดท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 
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ภาพท่ี 22 แสดงแปลงมะเขือเทศฮอนแลนดท่ีปลูกในโรงเรือนในโคโรเฮาส 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงบรรยากาศในโคโรการเดน 
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ภาพท่ี 24 แสดงขั้นตอนในการปลูกของกิจกรรมโคโรการเดน 

 

 

ภาพท่ี 25 แสดงผักท่ีนักทองเท่ียวปลูกท่ีโคโรการเดน 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   ปาลิตา พรรณรัตน 

ท่ีอยู    589/740 ซิต้ีโฮมคอนโด เอ 4 ถนนจรญัสนิทวงศ 95/1 แขวงบางออ  

   เขตบางพลัด จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10700 

Email    kibkibty@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร                                                    

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา  

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2557   ศึกษาตอในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ   

   หลักสูตรปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต     

   มหาวิทยาลัยศิลปากร
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	รวมเล่ม Final.pdf

