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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อศึ กษาปจจั ย ความสํ าเร็ จของธุ ร กิ จท องเที่ ย วเชิง เกษตร กรณี ศึ กษา
ซุปเปอรมารเ ก็ต กลวยไมแอรออร คิดส อํ าเภอบางเลน จั งหวั ดนครปฐม กลุมตั วอยางคือ กลุมนั กท องเที่ย วที่ เดิ น
ทางเขามาทองเที่ยวและใชบริการ ในซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช คือ ร อยละ ค าเฉลี่ ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิ เคราะห ความถดถอยพหุคู ณ
ผลการวิ จัย พบว า 1) การจัด การโลจิ สติ กส และการไหลของซัพ พลายเชน โดยภาพรวมอยูใ นระดั บมาก 2) สวน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก และ4) ผลวิเคราะหความถดถอยพหุคูณปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 6 ปจจัยไดแก ดานบุคลากร
รองลงมาด านราคา ด านการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจั ดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดานการไหลของ
ผลิต ภัณฑแ ละบริการตามลําดับ โดยคาสั มประสิท ธิ์การพยากรณ (R2) เทากั บ 0.724 ค าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ
พหุคูณ (R) ไดรอยละ 85 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (SEest) เทากับ 32.3 ที่ระดับนัยสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ทองเที่ยวเชิงเกษตร แอรออรคิดส ความสําเร็จ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the factors affecting success of
Agricultural tourism business. Case Study of Airorchid Supermarket, Bang Len District,
Nakhon Pathom Province. The sample group included 400 consumers of AirOrchids
Supermarket, Bang Len District, Nakhon Pathom Province to complete the questionnaires.
The research statistics included percentage, mean, SD, and multiple regression analysis. The
results revealed that:1) The logistics and supply chain flows showed high level of overall. 2)
The marketing mix showed high level of overall.3) The analysis of successful factors
reported high level of overall. And The analyzed on weight of impact of successful factors
of Agricultural Tourism: A case study of Airorchid Supermarket in Bang Len District, Nakhon
Pathom Province. Showed 6 successful factors.These were People, followed by Price,
Promotion, Place, Product and Primary Product Flow. Moreover,coefficient equals 0.724.
Multiple correlation (R) equals 85% and had prediction error (SEest) as of 32.3 with 0.05 level
of significance.
Keywords: Agricultural Tourism; Airorchid; Successful

บทนํา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทําใหในปจจุบันการ
ทองเที่ยวไดกลายเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากจะพิจารณาจากความพรอม
และศักยภาพของประเทศไทยที่มีตอการทองเที่ยว พบวาประเทศไทยยังมีจุดเดนและขอไดเปรียบจากประเทศ
คูแขงหลายประการ เชน ทําเลที่ตั้งเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณอัธยาศัยไมตรีของคนไทย[1] การทองเที่ยวเชิง
เกษตรคือ รูปแบบการทองเที่ยวที่มีกิจกรรมเกี่ยวของกับการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนุกสนาน ซึ่งการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรสามารถใหความรูแกผูมาเยี่ยมชม และสรางรายไดใหกับชุมชน ควบคูไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรการเกษตร[2] การแบงเกณฑของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สามารถแบงไดตามขนาดพื้นที่ ลักษณะ
เจาของกิจการ ลักษณะกิจกรรมการเกษตร และลักษณะของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งเกษตรกร
ที่จะเริ่มดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมและความเปนไปไดตาม
ขนาดพื้นที่ และเงินทุน แหลงที่ตั้ง การตลาด ผลผลิตทางการเกษตรที่มี[3]
จังหวัดนครปฐมซึ่งเปนจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคกลางอยูไมหางจากกรุงเทพฯ ดวยระยะทางประมาณ
56 กิโลเมตร ถูกขนานนามวาเปนเมืองแหงปูชนียสถานเกาแก และสําคัญคือ“พระปฐมเจดีย” เปนรองรอย
แห ง แรกของการเผยแพร อารยธรรมพุ ท ธศาสนาเข ามาในประเทศไทย อี กทั้ ง ยั งเป นเมื องที่อุด มสมบู ร ณ
มากมายไปดวยผลไม แ ละอาหารขึ้ นชื่ อนานาชนิ ด จั งหวัด นครปฐมมี เนื้ อที่ ทั้ งสิ้ นประมาณ 2,168 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร แบงการปกครองออกเปน 7 อํ าเภอ คือ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอพุท ธ
มณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม พื้นที่ทั่วไป
ของจังหวัดนครปฐมเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอนเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองและอําเภอ
กําแพงแสนเทานั้น สวนที่ราบลุมบริเวณลุมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไดแก ทองที่อําเภอนครชัยศรี อําเภอ
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สามพราน และอําเภอบางเลน เปนที่อุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรรม การทํา
สวน ทําไร และสวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ ซึ่งนําชื่อเสียงมาสูจังหวัดนครปฐมจนไดชื่อวาเปนเมืองสม
โอหวาน
“มาเยือนเมืองนครปฐมทั้ง ที ถาไมแ นะนําให เที่ ยวชมสวนกล วยไม อาจจะรู สึกเหมื อนขาดอะไร
สวยๆ งามๆ ไป ไมครบรสของการทองเที่ยว ‘แอรออรคิด’ สวนกลวยไมหลากหลายพันธุบนพื้นที่กวา 200 ไร
ที่นี่จัดใหมีหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม พื้นที่สําหรับอนุบาลกลวยไม ซึ่งกลวยไมของแอรออรคิดมีทั้งสงออก
ไปตางประเทศ และจําหนายในประเทศในราคายอมเยา ใครอยากชมพรอมเลือกซื้อกลวยไมสวยๆ ก็สามารถ
ใชรถเข็น ซุปเปอรมารเก็ตเข็นเลือกซื้อกันไดตามสบาย หลายคนจึงเรียกกันวา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม ขอ
บอกวา คนรักกลวยไมหามพลาดเด็ ดขาด เพราะจะตองตื่นตาตื่นใจกั บกล วยไม นานาชนิด และเป นความ
ประทับใจที่จะตองกลับมาชมความสวยงามกันอีกบอยๆ”[4]
แอร ออรคิด ส เป นสวนกลวยไม ในจัง หวัด นครปฐมและเปนซุป เปอรม าเก็ต กลวยไมแ หงแรกของ
ประเทศไทย เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่อยูตั้งอยู อําเภอบางเลน มีพื้นที่กวา 250 ไร ภายใตโรงเรือน
และระบบการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มีกลวยไมใหเลือก
กวา 2,000 สายพันธุ ทั้งตนพันธุ กลวยไมกระถาง และกลวยไมตัดดอก ภายในแอรออรคิดส ดานหนาเปน
ซุปเปอรม าเก็ต กลวยไมที่ นักทองเที่ยวสามารถเลื อกหยิบ เลือกซื้ อกลวยไม บนรถเข็ นไดเองตามใจชอบ มี
กลวยไมหลายสกุล อาทิ สกุลหวาย แวนดา ฯ มีกลวยไมพันธุพระนาม “ชมพูนครินทร” และ กลวยไมพันธุ
พระนาม “โสมสวลี” ใหไดชม หรือสามารถสั่งกระเชาตนกลวยไมสวยๆ จากแอรออรคิดส เพื่อไปเปนของฝาก
ผูใหญก็ยังได กลวยไมภายในแอรออรคิดส จําหนายปลีกและสงทั้งในและตางประเทศ เปนสวยกลวยไมที่ทั้ง
ใหญ และสะอาด นั กท องเที่ ยวที่ม าเที่ ยวสามารถเดิ นชมด านในเพื่ อที่ จะเห็นวิธีการเพาะพั นธุ การแพ็ คส ง
จําหนายอยางใกลชิด ดานในสุดของแอรออรคิดสเปนสวนที่ใชเพาะปลูกขนาดใหญ นอกจากนั้นยังมีรานกาแฟ
ภายในสวนใหนักทองเที่ยวพักเลนชมบรรยากาศ[5]
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษา
ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนประโยชนแกองคกรตางๆ
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะนําไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนและการพัฒนาเพื่อทราบถึงภาพรวมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัด การโลจิส ติกสแ ละการไหลของซัพพลายเชน ของธุ รกิ จท องเที่ย วเชิง เกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาซุปเปอรมารเก็ต
กลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม
แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

24

บทความวิจัย (Research Article)
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ปที่ 5  ฉบับที่ 2 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละการไหลของ
ซัพพลายเชน [6]
1. การไหลของข อ มู ล และสารสนเทศ
(Information Flow)
2. การไหลของผลิตภัณฑและบริการ
(Primary Product Flow)
3. การไหลของกระแสเงิน
(Primary Cash Flow)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยว
เชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมาร
เก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม [8]
1. สิ่งที่จับตองได (Tangibles)
2. ความเชื่อถือได (Reliability)
3. การตอบสนองตอลูกคา
(Responsiveness)
4. การประกันคุณภาพ (Assurance)
5. ความเขาอกเขาใจ (Empathy

สวนประสมทางการตลาด [7]
1. ดานผลิตภัณฑ (Product)
2. ดานราคา (Price)
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
5. ดานบุคลากร (People)
6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical)
7. ดานกระบวนการ (Process)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบแนวทางการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ต
กลวยไม แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการใหบริการทองเที่ยงในลักษณะที่คลายคลึงกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวและใชบริการ
ใน ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. กลุ มตั วอย างและการสุ มตั วอย างที่ใ ชในวิจัยครั้ง นี้ คื อ การสุม ตัวอย างแบบตอบคําถาม จาก
จํานวนนักทองเที่ยวทีม่ าใชบริการ ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 ตัวอยาง[9] แตเพื่อ
ปองกั น ความไมสมบู รณ ผูวิจัย จึงกํ าหนดขนาดของกลุมตั วอย างในการวิจัยครั้งนี้เ ทากั บ 400 ตั วอยาง สุ ม
ตัวอยางแบบสะดวก (Conveninence Samping)[10]
3. เครื่ อ งมื อในการวิ จัย เครื่ องมื อเชิ ง ปริ ม าณ เป นแบบสอบถามที่ ผู วิจัย ได ดํ าเนิ นการสร า ง
แบบสอบถามดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา ของ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอ เปนแบบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวการจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน ของธุรกิจทองเที่ยวเชิง
เกษตร กรณี ศึกษา ซุ ปเปอร มารเ ก็ ตกลวยไมแ อรออร คิด ส อํ าเภอบางเลน จัง หวั ด นครปฐม จํ านวน 9 ข อ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale)
ตอนที่ 3 ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นส วนประสมทางการตลาด ของธุ ร กิ จท องเที่ ย วเชิ ง เกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 22 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale)
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมาร
เก็ตกลวยไมแอรออรคิ ดส อําเภอบางเลน จั งหวัดนครปฐม จํานวน 15 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) [11]
4. การตรวจคุณภาพเครื่องมือ ดานความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยการวิเคราะหคาดัชนียความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ลักษณะการ
พิจารณาขอคําถามที่ มีคาความสอดคลอง IOC ระหวาง 0.60 – 1.00 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการ
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามเทากับ 0.918 [12]
5. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูล
5.1 ดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม การจัดการโลจิสติกสและการไหลของ
ซัพ พลายเชน ป จจัย ส วนประสมทางการตลาดการท องเที่ ย วเชิ ง เกษตรและป จจั ย ความสํ าเร็ จ ของธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก ความถี่ รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 วิเ คราะหความสามารถในการทํ านายโดยใช สถิติ วิเ คราะห ผลการวิเ คราะห สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม
แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงรอยละ 58.0 อายุ ระหวาง 20 –
29 ป รอยละ 47.0 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 50.0 รายไดตอเดือนเปน10,000 – 19,999
บาท รอยละ 50.3
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2. ผลการวิเคราะห การจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน ของธุรกิจทองเที่ยวเชิง
เกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน ของธุรกิจ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน
ระดับความคิดเห็น
ของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอร
มารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัด
S.D.
การแปลผล
นครปฐม
1. การไหลของขอมูลและสารสนเทศ
4.02
0.71
มาก
2. การไหลของผลิตภัณฑและบริการ
4.04
0.69
มาก
3. การไหลของกระแสเงิน
3.98
0.71
มาก
เฉลี่ย
4.01
0.62
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา การจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน ของธุรกิจทองเที่ยวเชิง
เกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก ( = 4.08, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานการไหล
ของผลิ ตภั ณฑ และบริการ ( = 4.04, S.D.=0.69) ดานการไหลของข อมู ลและสารสนเทศ ( = 4.02,
S.D.=0.71) และดานการไหลของกระแสเงิน ( = 3.98, S.D.=0.71)
3. ผลการวิเคราะห สวนประสมทางการตลาด ของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอร
มารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาด ของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระดับความคิดเห็น
สวนประสมทางการตลาด ของธุรกิจทองเที่ยวเชิง
เกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออร
S.D.
การแปลผล
คิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. ดานผลิตภัณฑ
4.08
0.70
มาก
2. ดานราคา
4.06
0.71
มาก
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.06
0.67
มาก
4. ดานสงเสริมการตลาด
4.00
0.74
มาก
5. ดานบุคลากร
4.16
0.68
มาก
6. ดานลักษณะทางกายภาพ
4.13
0.73
มาก
7. ดานกระบวนการ
4.08
0.68
มาก
เฉลี่ย
4.08
0.54
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวา สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาซุปเปอร
มารเก็ตกลวยไมแอรออรคิ ดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.08,
S.D.=0.54) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานบุคลากร ( = 4.16, S.D.=0.68)
ดานลักษณะทางกายภาพ ( = 4.13, S.D.=0.73) ดานกระบวนการ ( = 4.08, S.D.=0.70) ดานผลิตภัณฑ
( = 4.08, S.D.=0.70) ด านช องทางการจัดจํ าหน าย ( = 4.06, S.D.=0.67) ด านราคา ( = 4.06,
S.D.=0.71) และดานการสงเสริมทางการตลาด ( = 4.00, S.D. 0.67)
4. ผลการวิเคราะห ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ต
กลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส
S.D.
การแปลผล
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. สิ่งที่จับตองได
4.08
0.69
มาก
2. ความเชื่อถือได
4.13
0.67
มาก
3. การตอบสนองตอลูกคา
4.12
0.66
มาก
4. การประกันคุณภาพ
4.08
0.69
มาก
5. ความเขาอกเขาใจ
4.13
0.67
มาก
เฉลี่ย
4.11
0.61
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาซุปเปอรมารเก็ต
กลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.11, S.D.=0.61)
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานความเชื่อถือได ( = 4.13, S.D.=0.67) ดาน
เขาอกเขาใจ ( = 4.13, S.D.=0.67) ดานการตอบสนองตอลูกคา ( = 4.12, S.D.=0.66) ดานสิ่งที่จับตอง
ได ( = 4.08, S.D.=0.69) และดานการประกันคุณภาพ ( = 4.08, S.D.=0.69)
5. ผลการวิ เ คราะห การถดถอยพหุ คู ณของป จจั ย ความสํ าเร็ จของธุ ร กิ จ ท องเที่ ย วเชิ ง เกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออร
Model
Sig.
คิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
B
SE
Beta
t
(Constant)
.565
.113
4.992
0.000**
ดานบุคลากร (X1)
.344
.035
.385
9.722
0.000**
ดานราคา (X2)
.116
.050
.134
2.340
0.020*
ดานสงเสริมการตลาด(X3)
.092
.035
.111
2.586
0.010*
ดานชองทางการจัดจําหนาย(X4)
.130
.044
.142
2.951
0.003*
ดานผลิตภัณฑ(X5)
.114
.047
.130
2.429
0.016*
ดานการไหลของผลิตภัณฑและบริการ(X6) .070
.034
.079
2.078
0.038*
a
2
R =.853
R = 0.724
SEest ± 0.323 F=175.668 Sig.=0.000**

R แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ R2 แทนคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ SEest แทนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการ
พยากรณ F แทนสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบคานัยสําคัญ R นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านโดยการวิ เ คราะห ค วามถดถอยพหุ คู ณ พบว า ป จจั ย
ความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดสอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ไดแก ดานบุคลากร(β = .344 ) รองลงมาดานผลิตภัณฑ(β = .144)ดานชองทางการจัด
จําหนาย(β = .130) ด านราคา(β = .116) ด านการสงเสริมการตลาด(β = .092) และดานการไหลของ
ผลิตภัณฑและบริการ(β = .070) ตามลําดับ
นอกจากนี้สมั ประสิทธิ์การพยากรณทั้ง 6 ปจจัย (R 2 = 0.724) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตั วแปรตามได ถึ ง ร อยละ 72.40 และสามารถอธิ บ ายป จจั ย ความสํ าเร็ จของธุ ร กิ จท องเที่ ย วเชิ ง เกษตร
กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. การจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชนของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา
ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อํ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานการไหลของผลิตภัฑณและบริการ ดานการ
ไหลของข อ มู ล และสารสนเทศ และด า นการไหลของกระแสเงิ น แตกต า งกั บ เถกิ ง ศั ก ดิ์ ชั ย ชาญ [13]
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ โลจิสติกสการทองเที่ยวในปจจุบัน อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมาพบวา นักทองเที่ยว
พอใจปานกลางตอองคประกอบโลจิสติกสการทองเที่ยว ในปจจุบันในภาพรวมในหลายดานสวนใหญพึงพอใจ
นอยถึงปานกลาง โดยการไหลการกายภาพไดรับความพอใจต่ําสุด
2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของซุปเปอรมาเก็ต กลวยไม แอรออคิ ดส อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก คือ
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ดานบุคลากรดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ราคา และดานการสง เสริมทางการตลาด สอดคลองกับ สอดคล องกับ เขมกร จินตานนท และคณะ [14]
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยว อําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
พบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม
และรายด านอยู ใ นระดั บ มาก ประกอบไปด วยด านบุ ค ลากร ด านราคา ด านลั กษณะทางกายภาพ ด า น
ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวน ตามลําดับ
3. ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออร
คิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก คือ ดานความเชื่อถือได ดานเขาอกเขาใจ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานสิ่งที่จับตองได และดาน
การประกันคุณภาพ สอดคลองกับ บุญสม รัศมีโชติ [15] ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยความสําเร็จที่สงผลตอ
ปจจัยแหง ความสํา เร็จของธุรกิจรานกาแฟ อิ นดี้ ในเขตภาคกลางตอนลางของประเทศไทย จากการศึกษา
พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาดานความนาเชื่อถือ ดานความเชื่อมั่น ดานสิ่งที่จับ
ตองได ดานการตอบสนองลูกคาและดานความเอาใจใส อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1.1 จากผลศึกษาการจัดการโลจิสติกสและการไหลของซัพพลายเชน ของธุรกิจทองเที่ยว
เชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไมแอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ดานการ
ไหลของกระแสเงิน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น สถานประกอบการควรมีการเตรียมความพรอมในลักษณะของ
การบริการเชิงรับ กลาวคือ มีการออกแบบรูปแบบการชําระเงินที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งรูปแบบ การ
ชําระเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต การชําระเงินผานระบบออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาผูมาใช
บริการ
1.2 จากผลการศึ กษาปจจั ยดานสวนประสมทางการตลาดของซุ ปเปอรม าเก็ ตกล วยไม
แอรออคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ดานการสงเสริมทางการตลาดคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น
สถานประกอบการควรมีการเตรียม การออกแบบกิจกรรมการสงเสริมการตลาดควรจะคลอบคลุมทั้ง 4 วิธี
ไดแก 1. การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) 2. การโฆษณา (Advertising) 3. การสงเสริมการขาย
(Sales Promotions) และ4.การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เพื่อเปน
การสรางประสบการณที่แปลกใหมและหลากหลายใหกับลูกคา
1.3 ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ซุปเปอรมารเก็ตกลวยไม
แอรออรคิดส อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ดานการประกันคุณภาพการบริการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดังนั้น สถานประกอบการ ควรมีการสรางมาตรฐานการใหบริการ พนักงานที่ใหบริการตองมีรูเกี่ยวกับขอมูล
ของสินคาและที่ถูกตองแมนยํา มีมาตรฐานการใหบริการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเมื่อเกิดปญหา
สามารถตรวจสอบสินคา ผานชองทางตางๆได เชน ระบบออนไลน และทางโทรศัพท
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน ปจจัยเครื่องมือสื่อสารองคกรแบบบูรณาการ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อทราบถึงประเด็นปญหหาและอุปสรรค
2.2 ควรศึกษาวิจัย คุณภาพเพิ่ม เติ ม เพิ่ม เป นการเติม เต็ ม ปจจัย ความสํ าเร็จของธุ รกิ จ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบอื่น อาจจะทําใหไดขอสรุปใหมที่มีประโยชน
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