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บทคัดย่อ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพ่ือ
ศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่บ้านแม่แจ๋ม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มี
ศักยภาพสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน
ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า แมคคาดี
เมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส  ต้นโสม สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รับการสนับสนุน
จากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตร เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสม
ต่อการปลูกพืชฤดูหนาว  

จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง 
โดยพบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมีป้ายบอก
ทางตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถ
น ามาพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณ์์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นของ
ฝากของที่ระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

ส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมจากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการศึกษาท าให้
สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 2 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
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Abstract 
 

 The purposes of this study, entitled “The Development of Participatory 
Communities’ Agro-Tourism Strategies Based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy in Lampang Province”, aimed to investigate the situations and the 
development of the participatory communities’ agro-tourism based on the 
philosophy of sufficiency economy in Lampang Province. This study focused on both 
the qualitative and quantitative researches. For research methodology, Mae Chaem 
village, Muang Pan District, Lampang Province was used as the targeted area, which 
was covered with different agro-tourism sites with emphasis on the philosophy of 
sufficiency economy. In addition, planting crops with its good climates such as 
Arabica coffee, macadamia, persimmons, peaches, teas, passion fruits, ginsengs, 
herbs, weeds, etc. was mostly found in terms of the villagers’ main occupation and 
the royal project’s academic trainings were supported.     

According to the accessibility of agro-tourism contexts, it showed that not 
only were tourist routes with its tourist signs facilitated, but also the villagers’ awards 
were guaranteed for such a village’s tourist attractions. Local products were mainly 
used as souvenirs, and interesting tourism activities were also provided for tourists’ 
travelling purposes.      

 Regarding to the investigation of agro-tourism situations, it showed that the 
participatory communities’ agro-tourism based on the philosophy of sufficiency 
economy was divided into two major strategies: 1) Strategies for agro-tourism 
cooperation based on the philosophy of sufficiency economy in Lampang Province, 
and 2) Strategies for the development of agro-tourism facilities based on on the 
philosophy of sufficiency economy in Lampang Province.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือจาก
หลากหลายส่วนงาน ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้โอกาสในการท างานวิจัยเล่มนี้ พระราชธรรมา
ลังการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปางทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งการด าเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น และขอกราบ
นมัสการขอบคุณ ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ อาจารย์กฤต พันธุ์ปัญญา และคุณหรัญยกรณ์ แสงหาญ             
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการออกแบบโครงร่างในการสัมภาษณ์ และเป็นผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยเสมอมา และผู้แต่งเอกสารต าราที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ 
ตลอดจนคนในชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ทุก
ท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเพ่ืองานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศกุศลผลบุญที่จะเกิดจากองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ จงส่งผลให้ผู้ที่กล่าวนาม
มาข้างต้นนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน  
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจน ผู้ที่สนใจที่จะศึกษารายละเอียดต่อไป 
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บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่า
ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง 
“มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคน
ในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ
พร้อมรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 
เป็นไปตามล าดับ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน1  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร
ควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับสู่ภูมิล าเนา2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-

                                                           
        1 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับท่ีสิบเอ็ดพ.ศ. 2555-2559, (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2555), หน้า 1  
        2 ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 255๗. สืบค้น จากเว็บไซด ์www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 255๘ 

http://www.tourism.go.th/
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2559): ภาคเหนือตอนบน  มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น3 ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ 2) การ
วิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และอินโดจีน 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนของภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจั ยเพ่ือสนับสนุน
การใช้ภูมิปัญหาและวิทยากรสู่การพ่ึงตนเอง และการจัดการพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่สูงและชายแดน
ภาคเหนือ และ 5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน
และสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ 
 จังหวัดล าปางมีแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 255๗-2560) ได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และได้ก าหนดวิสัยจังหวัด “นครแห่งเซรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปางเชื่อมโยงสู่
ประตูอาเซียน” เกษตรสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดล าปาง ทั้งกระบวนการผลิต 
การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมี การน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดยเน้นความปลอดภัย 
คุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และท าให้เกิด
ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเที่ยวใน
ทุกมิติ โดยเน้นการบูรณาการ การพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมให้ใช้ทุนทรัพยากรของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน คงอยู่กับจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงและเน้นการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพการให้บริการประชาชนให้บรรลุตามความต้องการในการ
พัฒนาจังหวัด4  
 จากสถิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง 5 ปีย้อนหลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า 
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดล าปางมีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น และอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวก็เพ่ิมขึ้นตามล าดับ5 ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

390,984 411,641 437,615 466,040 485,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของ 1707.23 1800.93 1849.20 1938.97 2010.95 

                                                           
        3 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. 2555-2559 : ภาคเหนือ, 
(กรุงเทพมหานคร: 2554),  หน้า 1-6 
        4 ส านักงานจังหวัดล าปาง, แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 255๗-256๐) สืบค้นจากเว็บไซต์
www.Lampang.go.th เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘ 

5 ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง, พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว, สืบค้นจากเว็ปไซต์ 
http://lampang.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&catid=116&id=154, เมื่อ
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

http://www.lampang.go.th/
http://lampang.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&catid=116&id=154
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นักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

48847 45260 46267 47739 49750 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

2301.82 2359.06 2387.80 2482.88 2678.40 

 
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่ยังขาดองค์
ความรู้และกระบวนการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐ
จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความต้องการ
และลักษณะสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง ศึกษาลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่สตอเบอรี่ ไร่กาแฟ ไร่ชา สวน
สวนล าไย และสวนอาโวคาโด สวนเกษตรผสมผสาน และการปลูกข้าว เป็นต้น ถือว่าอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมของชาวบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง และหากได้รับโอกาสในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จะช่วยให้มีรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรองรับสินค้าทางการเกษตรได้เป็นอย่าง
ดี รวมถึงเอกลักษณ์และวีถีชีวิตของชุม จึงเป็นสิ่งที่น่ าศึกษาถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
รวมทั้งการน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือการสร้างรูปแบบร่วมกับ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป   
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๓.1 ขอบเขตในด้านเนื้อหา 
๑) สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยมีเนื้อหาสาระของการศึกษาโดยน าศักยภาพของการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวมาประกอบในการวิเคราะห์ ได้แก่ ๑) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ๒) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ๓) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ๔) มาตรการดูแลรักษาคุณค่าทาง
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ธรรมชาติ ๕) การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และ ๖) การจัดการ ตลอดจนการประเมินเพ่ือให้เห็นถึง
ศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน 
ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 

๒) การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา 

๑.๓.๒ ขอบเขตในด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร 

1. ประชากร สามารถแบ่งออกได้ ๕ ประเภท ได้แก่ ข้าราชการในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตร ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว   
 

๒) กลุ่มตัวอยา่ง 
๑. ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตร จ านวน 

๒ คนได้แก่ ตัวแทนจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง และตัวแทนจากส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน  

๒. ผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ในอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

๓. ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

๔. ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ที่ท าการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ  

๕. นักท่องเที่ยว จ านวน ๓๐ คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

 
3) ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ 

ซึ่งผู้วิจัยได้เลือก อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นอ าเภอที่ มีเป็นแหล่งท า
การเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น ชา กาแฟ สตอเบอรี่ เสาวรส ลิ้นจี่ และผักปลอดสารพิษต่างๆ 
ตลอดจนยังคงมีวิถีชีวิตของความเป็นชนบท และความหลากหลายทางกายภาพ  

 
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑.๔ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

เพ่ือชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในการศึกษาหาความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ท้องถิ่นภายใต้ความรับผิดชอบและจิตส านึกต่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง มาพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ดีกว่าเดิม และก าหนดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันก าหนด
ขึ้น โดยน าปัญหาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง มาก าหนดวิธีการปฏิบัติที่คิด
ว่าดีที่สุดตามหลักวิชาการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอ าเภอ
เมืองปานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์ SWOT ๒) 
วิสัยทัศน์ ๓) ภารกิจ ๔) วัตถปุระสงค์ และ ๕) โครงการ/กิจกรรม 

ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ศักยภาพ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๓) ด้านความพร้อมที่พักส าหรับบริหาร
นักท่องเที่ยว ๔) ด้านความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ๕) ด้านการก าหนดจ านวน
นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ และ ๖) ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเองใน
ระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนโดยลดความเสี่ยงกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัย 

๑) ความพอประมาณ (Moderation) ที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ 
ของการกระท า 

๒) ความมีเหตุผล (Reasonableness) การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัย และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตลอดจน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

๓) การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-Immunity System) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มิใช่แต่จะค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น แต่
จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ภายใต้ข้อจ ากัดของความรู้ที่มีอยู่ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจาย
รายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
การควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามกรอบ
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และลักษณะแห่งการท่องเที่ยวในทุกระดับ ระดับนโยบาย ระดับแผนงานหรือโครงการ ระดับปฏิบัติ 
และระดับการประเมินผล   
 
๑.๕ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

๑. ข้อมูลจากสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง สามารถน ามาข้อมูลที่ได้น ามาประกอบในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความเขา้ใจแล้วน าไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่ายตามหลักการปฏิบัติทางวิชาการ 

๒. ผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามรถน าข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
สามารถน าไปเป็นแบบอย่างกับในพ้ืนที่ใกล้เคียงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น  
 



บทที่ ๒ 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๒.๒ แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวความคิด 

 
๒.๑ แนวคิดทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๒.๑.๑. ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร

ควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับสู่ภูมิล าเนา6  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร7 หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือ
ชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่ง
นั้น 

จากความหมายการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หมายถึง “การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือชมการเกษตรที่ผสมผสานกลมกลืนกับ
ธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงามในชนบท อันเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็น อีกทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านเกษตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ในชนบทที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรจาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และค่าบริการท่องเที่ยว โดยใช้

                                           
6 ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 2553. สืบค้นจากเว็บไซด์ www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 255๘ 

7 ร าไพพรรณ  แก้วสรุิยะ, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร. (กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2544), หน้า 12. 
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ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นชนบทให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยแก้ปัญหาแรงงานที่ว่างงานใน
ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เกษตรกรรมนั้น 
อันเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกษตรกรสามารถสร้างขึ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ 
และจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่อยากรู้ อยากเห็น  อยากเข้าชม อยากเข้าชิมผลิตผลทางการเกษตร” 
 

๒.๑.๒ รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
มีผู้รู้ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้มี 10 รูปแบบ8 ดังต่อไปนี้ คือ 
๑) รูปแบบการท านา โดยเฉพาะที่ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยว 

เช่นการใช้กระบือหรือโคไถนา การเก็บเกี่ยวและการนวดโดยใช้แรงงานคนและการประกอบอาชีพ
เสริมได้แก่ การเพาะเห็ด ยกยอ ตกปลา เป็นต้น วัฒนธรรมการท าเกษตรแบบนี้เป็นวงจรชีวิตที่
สามารถพบเห็นได้ในบริเวณจังหวัดอยุธยาและอ่างทอง 

๒) รูปแบบการท าเกษตรผสมผสาน ได้แก่การปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับผลไม้
และขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือท านาควบคู่กันไป สามารถท าผักสลัด ขายผลไม้ ปิ้งปลา หรือกุ้งขายให้กับ
นักท่องเที่ยวได ้

๓) รูปแบบสวนผลไม้ ซึ่งไม้ผลของไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ได้แก่ มะม่วง ส้ม
โอ ชมพู่ พบปลูกกันมากบริเวณจังหวัดนครปฐม ส่วนเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง พบปลูกกันมาก
บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ส าหรับล าไย ลิ้นจี่ พบปลูกกันมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
และลองกองก็ปลูกกันมากที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสามารถจัดเทศกาลชมผลไม้ของแต่ละจังหวัดได้ โดย
จัดกรรมวิธีการเก็บที่หลากหลาย 

๔) รูปแบบไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่สวนกล้วยไม้ที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรีแปลง
กุหลาบที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดตาก เชียงใหม่ และสวนไม้ดอกไม้ประดับที่เชียงใหม่ นครปฐม 
เชียงราย และนครราชสีมา เป็นต้น 

๕) รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา ซึ่งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในหลายจังหวัด เช่น สวนชา สวนเมี่ยง ที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การเกษตรบนที่ราบสูงในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย 
และแม่ฮ่องสอน 

๖) รูปแบบการศึกษาและศูนย์วิจัยทดลองของหน่วยงานการาชการต่างๆ ได้แก่ 
ศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์
การศึกษาพัฒนาพิกุลทองในจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาหน่วยงานราชการต่างๆ เช่นการประมง กรม
ปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

๗) โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริ ได้แก่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ 
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงดอยอ่างขาง และโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นต้น 

                                           
8 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, การศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา

และจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism). (กรุงเทพมหานคร: ฝุายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา, 
2542). 
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๘) รูปแบบชุมชนเกษตรกร ได้แก่ชุมชนประมง ชุมชนชาวสวนยาง ชุมชนชาวเขา 
สหกรณ์นิคมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าไปด้วย 

๙) รูปแบบสวนเกษตรหรือฟาร์มของเอกชน ได้แก่สวนสามพรานในจังหวัดนครปฐม 
ไร่มีเงินในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไร่บุญรอดในจังหวัดเชียงราย ฟาร์มแม่สาและฟาร์มผีเสื้อแม่สาในจังหวัด
เชียงใหม่ ฟาร์มจระเข้ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 

๑๐) รูปแบบตลาดการเกษตร ได้แก่ตลาดด าเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรี ตลาดไทสี่
มุมเมืองทีจ่ังหวัดปทุมธานี ตลอดจนตลาดผลไม้ในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

 
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกษตร กรมวิชาการเกษตร9 ได้กล่าวถึงรูปแบบของ

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ว่ามี 6 รูปแบบ คือ 
๑) การแสดงสินค้าหรือสาธิตแปลงสาธิตพันธุ์พืชสวยงาม และหลากหลาย ได้แก่ 

กล้วยไม้ ดอกไม้ พืชผักในท้องถิ่นและจากต่างประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชชนิด
ต่างๆ เช่นพันธุ์กล้วยไม้ พันธุ์พริก พันธุ์มะเขือ เป็นการรวมพันธุ์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก การแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ทางการเกษตร เช่นการปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต การเลี้ยงไหม การเลี้ยงผึ้ง การไถนา การเก็บเกี่ยว 
การซ้อมข้าวหรือต าข้าว การเก็บเกี่ยวพืชผลและแปรรูป การแสดงงานฝีมือหรือหัตถกรรมต่างๆ การ
แสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องไม้และวิถีการเกษตรของไทยในอดีต 

๒) ให้นักท่องเที่ยวร่วมท ากิจกรรมระยะสั้นในการเข้าชมสวนเกษตร ได้แก่ สวนไม้
ดอก สวนพืชผัก สวนสมุนไพร สวนผลไม้สด โดยให้นักท่องเที่ยวเก็บผลผลิตกินเองจากต้นในสวน 
หรือการซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บเอง ท าให้ได้เห็นความสวยงาม ความแปลกตา และบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติ อีกทั้งได้ท ากิจกรรมพ้ืนบ้านระยะสั้นร่วมกับชาวบ้าน เช่นขี่ควาย นั่งเกวียน ไถนา กรีดยาง 
ยกยอ พายเรือ ทอดแห เป็นต้น 

๓) ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน เพ่ือศึกษาและสัมผัสกับการใช้ชีวิตของชาว
เกษตรในชนบทโดยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวกสะอาด 

๔) การอบรมให้ความรู้การเกษตรแผนใหม่และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติเกี่ยวกับการท าการเกษตรในสมัยใหม่ เช่นการปลูกและดูแลรักษาพืชการแปรรูป
และเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ส าหรับการ
ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ ภูมิปัญญาของชาวบ้านในหมู่บ้านชนบท เช่นศึกษาแมลงที่เป็นประโยชน์ 
พืชผักพ้ืนเมืองที่กินได้ การเก็บเห็ดในปุา การท าข้าวเม่า การท าขนมจีน การท าน้ าตาลจากมะพร้าว
และตลาดโตนด การเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกระ การนวดแผนโบราณและการอบสมุนไพร การเผาข้าว
หลาม เป็นต้น 

                                           
9 เดชา  โต้งสูงเนิน,  การบริหารจดัการท่องเท่ียวเกษตร กรณีศึกษาบ้านม่วงค า ต าบลโป่งแยง อ าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม.่ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543. 
หน้า 25. 
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๕) จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าอาหารเกษตรแปร
รูปที่หลากหลายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองของเกษตรกร ของใช้และของที่
ระลึกต่างๆ ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้สด ต้นพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูก
เอง อาหารที่ผลิตและเตรียมในพ้ืนที่แบบง่ายๆ แต่สะอาด เช่น ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดคั่ว ถั่วต้ม เผือก
ต้ม มันต้ม อ้อยเคี้ยว ผลไม้สด อาหารส าเร็จบรรจุถุงหรือกล่อง น้ าผัก น้ าผลไม้ต่างๆ เป็นต้น 

๖) ให้ลู่ทางด้านธุรกิจการเกษตร ในช่วงธุรกิจอ่ืนๆ ประสบปัญหาเนื่องจากเศรษฐกิจ
ตกต่ า เช่นในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาเพ่ือหาลู่ทางในการท าธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร  เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วและเป็นธุรกิจที่ยังก้าวหน้าไปได้ โดยจัดให้
นักท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวธุรกิจเกษตรได้สัมผัสพบเห็นดูกิจกรรมของเกษตรกรแล้วอาจจะเกิด
แนวคิดในการท าธุรกิจโดยร่วมลงทุนกับเกษตรกร เช่นรวมกับเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือแปรรูปเพ่ือ
ส่งออกหรือจ าหน่ายภายในประเทศ หรือร่วมกันผลิตและจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งการ
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้นอกจากจะเอ้ือผลประโยชน์อย่างสูงให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นหนทางหนึ่งที่
จะช่วยเหลือภาคเอกชนจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย10 ได้กล่าวถึงรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่ามี  3 

รูปแบบ คือ 
1) แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรประเภทเทศกาลหรือปรากฏการณ์หมายถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีการจัดเทศกาลหรือมหกรรมทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจ เช่นงานทุเรียนโลก งานวัน
เงาะโรงเรียน เทศกาลหม่อนไหม หรือปรากฏการณ์ทางการเกษตรที่น่าสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เช่น ทุ่งทานตะวัน โดยการส่งเสริมการเกษตรจะจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเทศกาลด้าน
การเกษตรต่างๆ เป็นต้น 

2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประเภทรายบุคคลหรือรายกิจกรรม หมายถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนที่เกษตรของเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะที่ประสบความส าเร็จในการ
เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปช่วยสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและการจัดการให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการจัดพ้ืนที่และวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดบู๊ต
วางสินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรหมายถึง เป็นการ
ด าเนินการร่วมกันในลักษณะของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้ าน ซึ่งจะมีทั้งประเภทพักค้างใน
หมู่บ้านได้และประเภทไปเช้าเย็นกลับ โดยในแต่ละหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรจะมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น 
เช่นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านกระดาษสา หมู่บ้านปลูกแห้ว เป็นต้น และจะมีการพัฒนา
กิจกรรมอ่ืนๆที่น่าสนใจขึ้นมาประกอบด้วย หมู่บ้านท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว คือมีลานจอดรถ มีที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่จ าหน่ายพืชผลเกษตร สินค้า
เกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน สถานที่แสดงเกี่ยวกับการเกษตรและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

                                           
10 อ้างอิงแล้ว,  การบริหารจัดการท่องเท่ียวเกษตร กรณีศึกษาบ้านม่วงค า ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาการจดัการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543, หน้า 25. 
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ส าหรับพ้ืนที่การเกษตรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านแต่ละรายนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม
หรือร่วมกิจกรรมได้ ส่วนผลผลิตของเกษตรกรเหล่านี้จะน าไปรวมจ าหน่ายที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปพัฒนาและจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเหล่านี้ปีละ 20 แห่ง รวม 2 ปี 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 40 แห่ง 

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่า มี 7 รูปแบบ11 คือ 
1) การท านา (Rice Cultivation) เป็นการปลูกข้าวที่คนไทยใช้เป็นอาหารหลัก

ตั้งแต่ โบราณจึงมีการท านาเป็นอาชีพหลัก โดยมีการท านาปลูกข้าวหลายอย่าง เช่นการท านาปี การ
ท านาปรัง การท านาหว่านน้ าตม การท านาขั้นบันได นอกจากนี้ยังมิพิพิธภัณฑ์ข้าวที่ให้ความรู้เรื่อง
ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว วัฒนธรรมการกินข้าวไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าชมการท านาและกิจกรรมเกี่ยวกับข้าว เพ่ือเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี 

2) การท าสวนครัวสวนผัก (Vegetables) เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวทุกประเภท
รวมถึงการท าไร่ผัก ไร่ถั่ว ไร่ข้าวฟุาง ไร่พริกไทย เป็นต้น เพ่ือเอาไว้รับประทานในครอบครัวและยัง
ขายให้กับผู้บริโภคที่ต้องการ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนครัวสวนผักและซื้อพืชผัก
สวนครัวไปปรุงอาหาร 

3) การท าสวนไม้ตัดดอก (Cutting Flower) เป็นการท าสวนดอกไม้เพ่ือตัดดอกไว้
ใช้ในพิธีทางศาสนาและชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นยังสามารถน าไปขายให้กับผู้ที่ต้องการได้ด้วยสวน
ไม้ตัดดอกได้แก่สวนกุหลาย ฟาร์มกล้วยไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ไม้กระถามทุกประเภท 
รวมถึงไร่ทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวขมสวนไม้ตัดดอกและซื้อดอกไม้ได้ 
สวนไม้ดอกที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวกันมากได้แก่ สวนกุหลาย และทุ่งทานตะวัน เนื่องจากมีความ
สวยงามของดอกไม้ให้ชื่นชมและยังสามารถถ่ายภาพเก็บความประทับใจ โดยไม่เบียดเหยียบลงใน
แปลง เพราะจะท าให้ต้นไม้หักได้ และไม่ควรแนบใบหน้าถ่ายคู่กับดอกไม้ เพราจะท าให้ดอกไม้เฉาได้ 

4) การท าสวนผลไม้ (Horticulture) เป็นการท าสวนผลไม้ทุกประเภท รวมถึงการ
ท าสวนยางพารา สวนไผ่ สวนปาล์มน้ ามัน ส าหรับประเทศไทยนับเป็นแดนสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน 
(Paradise of Tropical Fruits) ที่มีผลไม้มากกว่า 200 ชนิดสลับกันออกตลอดปีซึ่งผลไม้เหล่านี้จะ
ให้คุณค่าเป็นทั้งอาหารเสริมและสมุนไพรต่อมนุษย์อีกด้วย ยิ่งในปัจจุบันเกษตรกรไทยมีความสามารถ
พิเศษ รู้จักวิธีการท าแผนใหม่ มีการวางแผนการขายอย่างดี สามารถบ ารุงให้ผลไม้ออกนอกฤดู ท าให้
มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี 

5) การท าสวนสมุนไพร (Herbs) เป็นการปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เพ่ือใช้เป็น
อาหารเสริมและใช้เป็นเครื่องดื่ม เครื่องส าอาง และใช้เป็นยารักษาโรคในวงการแพทย์แผนไทยซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนสมุนไพร และศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอันจะท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 

6) การท าฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farming) เป็นการเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจนานาชนิด เช่นการเลี้ยงไหม การท าฟาร์มผึ้ง การท าฟาร์มปลาทั้งปลาสวยงาม ปลาน้ าจืด 

                                           
11 อ้างอิงแล้ว, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร. (กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544), 

หน้า 12 



12 
 

ปลาน้ ากร่อย การท าฟาร์มมุก การเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม หอยตะโกรม ฟาร์มจระเข้ 
บางแห่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปุาหายาก เช่นฟาร์มนกยูง ฟาร์มไก่ฟูา ฟาร์มกวาง รวมถึงสวนงูของ
สภากาชาดไทยด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟาร์มปศุสัตว์ เพ่ือชื่นชมความสวยงามและซื้อไป
ปรุงเป็นอาหารได ้

7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Agricultural Product Festival) เป็น
การจัดงานเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตผลทางการเกษตร เมื่อถึงฤดูที่พืชผลเหล่านั้นออกชุก เช่น 
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานเทศกาลลิ้นจี่ งานเทศกาลล าไย งานเทศกาลกินปลา เป็นต้น ซึ่ง
นักท่องเทีย่วสามารถร่วมงานเทศกาลดังกล่าว เพ่ือลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได ้

การให้บริการจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ไทยมีอยู่ทั่วประเทศ ในช่วงที่ท้องถิ่นนั้นมีผลไม้ออกชุกท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวที่ธุรกิจน าเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจัดรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือไปชมวิถี
ชีวิตของเกษตรกรแต่ละสาขา ได้รู้ถึงวิธีปลูก การบ ารุงรักษา การตัดเก็บ และการจัดส่งผลไม้ดอกไม้
และผลิตภัณฑ์ในสวนในไร่ไปขายทั้งในและประเทศและต่างประเทศทั่วโลก รายการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรนี้สามารถจัดน าชมได้ทั้งสวนเกษตรที่เป็นของหน่วยงานราชการ โครงการศึกษาเกษตรแผน
ใหม่ตามพระราชด าริ และสวนเอกชนที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นยินดีอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วย ก่อนเดินทางควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อให้มีการเตรียมตัวในการจัดบริการอ านวย
ความสะดวกอย่างพร้อมเพรียง 

อนึ่งรายการน าเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tour) นี้มิใช่เพียงแต่เป็นรายการเที่ยวสวน
ผลไม้อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงสวนไม้ตัดดอก ไม้ดอกไม้ประดับ สวนสมุนไพร รวมถึงวนเกษตร ไร่นา
สวนผสม บ่อกุ้ง ฟาร์มปลา และฟาร์มโคนมด้วย อันเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาวิทยาการและ
เทคนิควิธีการต่างๆ แล้วน าไปพัฒนาพ้ืนที่เกษตรของตน หรือเดินทางเข้าไปสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมในชุมชน พักแรมและบริโภคอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร 
และท ากิจกรรมทางการเกษตรร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นที่มาของโฮมสเตย์ (Home Stay) หรือฟาร์มส
เตย์ (Farm Stay) ทางเลือกใหม่ของที่พักแรม 

ส าหรับรูปแบบการจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12 ได้
กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการการจัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของธุรกิจน าเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยว่ามี
หลายรูปแบบได้แก่ 

(1) การจัดน าเที่ยวชมสวนผลไม้ (Fruit Tour) 
(2) การจัดน าเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ (Flower Garden Tour) 
(3) การจัดน าเที่ยวสวนสมุนไพร (Medicinal Herb Garden Tour) 
(4) การจัดน าเที่ยวเทศกาลงานวันเกษตรของจังหวัดต่างๆ (Agricultural Festival 

Tour) 

                                           
12 อ้างอิงแล้ว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตร. วันท่ี 27 เมษายน 255๗, สืบค้น จากเว็บไซด์ www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘. 
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(5) การจัดน าเที่ยวการท าการเกษตรทั่วๆ ไป (General Agricultural Farming 
Tour) 

ส าหรับรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่งมักใช้เวลาน าชมต่างกัน บางแห่งใช้
เวลาน้อยเพียง 1.30 ชั่วโมง หรือบางแห่งนานถึง 2.30 ชั่วโมง บางแห่งมีรายการแวะรับประทาน
อาหารในสวนด้วย ซึ่งควรแนะน าให้เจ้าของสวนบริการอาหารตามแบบท้องถิ่น บริการอาหารกลางวัน
หรือของว่างแบบบุฟเฟุหรืออาหารกล่องก็แล้วแต่สะดวก รายการอาหารควรเป็นอาหารต ารับชาวสวน
นี่แหละ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบรรยากาศพ้ืนถิ่น สิ่งที่ต้องค านึงถึงในรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ก็คือการบริการอาหารและชิมผลไม้ในสวนจะ ต้องมีระบบก าจัดขยะสดหรือขยะเปี ยกในส่วนที่เป็น
เปลือกผลไม้ด้วย หากไม่เช่นนั้นแล้วย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดมีแมลงวันชุกชุม ตัวอย่างรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

จากนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีโครงการปีท่องเที่ยว
ไทย พ.ศ. 2541 – 2542 และประกอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
จัด โครงการท่องเที่ยวเกษตรปีท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2541 – 2542 ขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นชนบทให้เกิดประโยชน์ และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา
แรงงานที่ว่างงานจากการเลิกจ้างของสถานประกอบการในเมือง ที่เดินทางกลับชนบท นอกจากนี้ยัง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้โดยมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้13   

1. แหล่งท่องเที่ยวเกษตรประเภทเทศกาลหรือปรากฏการณ์ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
การจัดเทศกาลหรือมหกรรมทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น งานทุเรียนโลก งานวันเงาะโ รงเรียน 
เทศกาลหม่อนไหม หรือปรากฏการณ์ทางการเกษตรที่น่าสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ทุ่งดอก
ทานตะวันบาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเทศกาลด้าน
การเกษตรต่าง ๆ  

2. แหล่งท่องเที่ยวเกษตรประเภทรายบุคคลหรือรายกิจกรรม คือ แหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นพ้ืนที่เกษตรของเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะที่ประสบความส าเร็จในการเพาะปลูกหรือ
เลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการจัดพื้นที่และวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยว การจัดบูทวางสินค้าแปรรูปและ
สินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการในปี 2541 จ านวน 
100 ราย และในปี 2542 จ านวน 100 ราย 

3. แหล่งท่องเที่ยวเกษตรประเภทชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร คือ เป็นการ
ด าเนินกรร่วมกันในลักษณะขอสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน ซึ่งจะมีทั้งประเภทพักค้างในหมู่บ้าน
ได้และประเภทไปเช้าเย็นกลับ ในแต่ละหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น เช่น 

                                           
13 นงเยาว์  ใจห้อ, ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเรื่องศักยภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนา- ห้วยฮ่องไคร้

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร, สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544. 



14 
 

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านกระดาษสา หมู่บ้านปลูก เป็นต้น และจะมีการพัฒนากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจขึ้นมาประกอบด้วย หมู่บ้านท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
คือ มีลานจอดรถ ที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่จ าหน่ายพืชผลเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป 
สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน สถานที่แสดงเกี่ยวกับการเกษตรและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านส่วนที่เป็นพ้ืนที่
การเกษตรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะน าไปรวมจ าหน่ายที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปพัฒนาและจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเหล่านี้ปีละ 20 แห่ งรวมปี 2 เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 40 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตรนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคือ กรมส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่ม
เกษตรกร ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวข้องด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว เพ่ือสอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าเปูาหมาย คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสนใจการท่องเที่ยวเกษตร 

ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 14 ที่จะให้บริการ
นักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริการนักท่องเที่ ยวหลาย ๆ 
กิจกรรม แล้วแต่สภาพของจุดท่องเที่ยวเกษตรแต่ละแห่ง ได้แก่ 

1. การแสดงสินค้าหรือสาธิต แปลงสาธิตพันธุ์พืชสวยงาม และหลากหลาย เช่น 
กล้วยไม้ดอกไม้ พืชผักในท้องถิ่นและจากต่างประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ แปลงรวบรวมพันธุ์ชนิดต่าง ๆ 
เช่น พันธุ์กล้วยไม้ พันธุ์พริก พันธุ์มะเขือ เป็นการรวมพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งโลก การแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเกษตร เช่น การปลูกดูแลรักษาการเก็บเก่ียวผลผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต การเลี้ยงไหม การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงครั่ง การแสดงประเพณี
วัฒนธรรมด้านการเกษตรในอดีตที่ผ่านมา เช่น การตกกล้า การไถนา การด านา การเก็บเกี่ยว การ
ซ้อมข้าว หรือต าข้าว การเก็บเกี่ยวพืชผลและแปรรูปการแสดงงานฝีมือหรือหัตถกรรมต่าง ๆ การ
แสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องไม้และวิถีการเกษตรของไทยในอดีต 

2. ให้นักท่องเที่ยวร่วมท ากิจกรรมระยะสั้น การเข้าชมสวนเกษตร เช่น สวนไม้ดอก 
สวนพืชผัก สวนสมุนไพร สวนไม้ผล โดยนักท่องเที่ยวอาจเก็บผลผลิตกินเองจากต้นในสวน หรือการ
ซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บเองได้มีทั้งความสวยงามความแปลกตา และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ท า
กิจกรรมพ้ืนบ้านระยะสั้นร่วมกับชาวบ้าน เช่น ขี่ควาย นั่งเกวียน ไถนา กรีดยาง ยกยอ พายเรือ 
ทอดแห 

3. ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้านเพ่ือศึกษาและ
สัมผัสกับการใช้ชีวิตของชาวชนบทเกษตรโดยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวก 
สะอาด 

4. การอบรมให้ความรู้การเกษตรแผนใหม่และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ฝึกหัดปฏิบัติเกี่ยวกับการท าการเกษตรในสมัยใหม่ เช่น การปลูกและดูแลรักษาพืช การแปรรูปและ
เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีประกาศนียบัตรให้ฝึกหัดปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้ ภูมิ

                                           
14 กรมวิชาการเกษตร, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้านเกษตร ปี 2550. (กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ

เกษตร, 2550), หน้า 24. 
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ปัญญาของชาวบ้านในหมู่บ้านชนบท เช่น ศึกษาแมลงที่เป็นประโยชน์ พืชผักพ้ืนเมืองที่กินได้ การเก็บ
เห็ดในปุา การท าข้าวเม่า การท าขนมจีน การท าน้ าตาลจากมะพร้าวและตาลโตนด การเก็บเกี่ยวข้าว
ด้วยแกระ การนวดแผนโบราณและการอบสมุนไพร การเผาข้าวหลาม ฯลฯ 

5. จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าอาหารเกษตรแปรรูปที่หลากหลาย 
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของเกษตรกร ของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ ผักสด 
ผลไม้สด ดอกไม้สด ต้นพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูกเอง อาหารที่ผลิต
และเตรียมในพ้ืนที่แบบง่าย ๆ แต่สะอาด เช่นข้าวโพดต้ม ข้าวโพดคั่ว ถั่วต้ม เผือกต้ม มันต้ม อ้อย
เคี้ยว ผลไม้สด อาหารส าเร็จบรรจุถุงหรือกล่อง น้ าผัก น้ าผลไม้ ต่าง ๆ  

6. ให้ลู่ทางด้านธุรกิจเกษตร ในช่วงที่ธุรกิจอ่ืน ๆ ประสบปัญหาเนื่องจากเศรษฐกิจ
ตกต่ า เช่น ในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาเพ่ือหาลู่ทางในการท าธุรกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วและเป็นธุรกิจที่ยังก้าวหน้าไปได้ 
ให้นักท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวธุรกิจเกษตร ได้สัมผัสพบเห็นดูกิจกรรมของเกษตรกรแล้วอาจจะเกิด
แนวคิดในการท าธุรกิจโดยร่วมลงทุนกับเกษตรกร เช่น รวมกับเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือแปรรูปเพ่ือ
ส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศหรือร่วมกันผลิต และจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ การ
ท่องเที่ยว ในลักษณะนี้นอกจากจะเอ้ือผลประโยชน์อย่างสูงให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นหนทางหนึ่งที่
จะช่วยเหลือภาคเอกชน จากธุรกิจอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแนวทางการบริหาร
จัดการของการท่องเที่ยวเกษตร ควรประกอบด้วย 

1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ก าหนดให้มีจุดที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใน
ชุมชน(Visiting Center) เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวจะเข้าชมกิจกรรมการเกษตรในแหล่ง
ชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นเอ้ืออ านวยในการให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ก่อนและ
หลังดูงานในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความสะดวกและ
ความพร้อมส าหรับการให้บริการนักท่องเที่ยว มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ได้แก่ สถานที่จอดรถ จอด
เรือ สถานที่พักผ่อน สถานที่แสดงกิจกรรมการเกษตร สถานที่จ าหน่ายสินค้า สถานที่จ าหน่าย
เครื่องดื่ม ห้องสุขา ส่วนแสดงวิชาการในด้านการเกษตร เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การท านาข้าว  

2. การพัฒนาจุดบริการนักท่องเที่ยว เป็นการปรับพัฒนาบริเวณศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามรายละเอียดในข้อ 1 

3. การประชุมชี้แจง จัดประชุมชี้แจงการด าเนินการ โครงการท่องเที่ยวเกษตร แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบริษัทน าเที่ยวผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์และเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ รูปแบบ การด าเนินงานโครงการ ตลอดจนผลตอบแทนที่เกษตรกรจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมด าเนินธุรกิจ การให้บริการนักท่องเที่ยว 

4. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยวแก่เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมด าเนินธุรกิจ และบริการภายใน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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5. การจัดการและบริหารโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพจึงก าหนดให้มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ คณะกรรมการและหน่วยปฏิบัติการที่
รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 

๕.1 จัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการการท่องเที่ยวเกษตร” เพ่ือก าหนดแนวทาง
และควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ๕.2 แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยวเกษตร” เพ่ือก าหนด
แนวทางและควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
   ๕.3 แต่งตั้ง “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการท่องเที่ยวเกษตรระดับภาค” 
จากส านักงานส่งเสริมการเกษตรภาคทั้ง 6 ภาค เพ่ือติดตามงานและประสานงานการท่องเที่ยว
เกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ๕.4 แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยวเกษตรในระดับ
จังหวัด” 

6. การจัดการและการให้บริการของกลุ่มเกษตรกร ให้ค าแนะน าและดูแลช่วยเหลือ
เกษตรในการวางรูปแบบการบริหารงานภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยจัดตั้งคณะกรรมการของ
กลุ่มและแบ่งภารกิจ ในการท างาน และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชม 

7. การจัดการระบบรวบรวมและกระจายสินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายภายใน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้แก่ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป หัตถกรรม ของที่ระลึก ซึ่ง
จ าเป็นต้องจัดระบบการวางจ าหน่าย เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายน่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยว จึง
จ าเป็นจะต้องจัดให้มีคณะท างานก าหนดประเภทสินค้ารวมทั้งการจัดการในการน าสินค้าออกวาง
พร้อมจ าหน่ายตลอดเวลา 

8. การจัดการและการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร การด าเนินการของกลุ่ม
เกษตรกร ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มสมาชิกในด้านต่างๆ 
ได้แก่ 
   8.1 จัดท าเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเกษตร 
   8.2 จัดท าปูายโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมตามแหล่งท่องเที่ยว
เกษตร 
   8.3 เชิญผู้แทนจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ไปทัศนศึกษาดูงาน ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวเกษตร 
   8.4 ประสานงานกันหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
บริษัทน าเที่ยว โรงแรม การรถไฟ สายการบินต่าง ๆ ให้ค าแนะน า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตร 
   8.5 ประสานงานกับบริษัทน าเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในการน า
นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของบริษัท เข้าชมในแหล่งท่องเที่ยวเกษตร 

9. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ 
   9.1 จัดท าเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเกษตร 
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   9.2 จัดท าปูายโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมตามแหล่งท่องเที่ยว
เกษตร 
   9.3 เชิญผู้แทนจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ไปทัศนศึกษาดูงาน ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวเกษตร 
   9.4 ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
บริษัทน าเที่ยว โรงแรม การรถไฟ สายการบินต่าง ๆ ให้ช่วยแนะน า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของบริษัทเข้าชมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

10. การติดตามและรายงานผล ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคให้ศูนย์อ านวยการโครงการท่องเที่ยวเกษตร ออกติดตามการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอและการ
ปรับปรุงแก้ไขทุกเดือนพร้อมทั้งจัดท ารายการสรุปผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกป ี
 

๒.๑.๓ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สามารถจ าแนกที่ส าคัญได้ 3 ส่วนคือ ทรัพยากรกรท่องเที่ยวการเกษตร ตลาดการ

ท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว กล่าวคือ 
1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร ทรัพยากรการเกษตร หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้

ในการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ดิน น้ า ตลอดจนพันธ์พืช-พันธ์สัตว์และเกิด
การจัดการโดยมนุษย์ ให้ก่อเกิดผลผลิตทางการเกษตร เพ่ืออุปโภคบริโภค ซึ่งในที่นี้อาจเรียก
ทรัพยากรท่องเที่ยวการเกษตรนี้โดยให้ความหมายคือ แหล่งเกษตรกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
แหล่งเกษตรกรรม โดยครอบคลุมบทบาทของพ้ืนที่กระบวนการ และกิจกรรมการเกษตร ซึ่งสามารถ
คัดเลือกน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ 

2) ตลาดการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะเป็นตลาดที่ให้ความส าคัญกับการ
ท่องเที่ยวเฉพาะเรื่องมากขึ้น นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะ
ด้าน เช่น การศึกษาวิถีชีวิต การศึกษาวัฒนธรรม โบราณสถานวัตถุเฉพาะด้าน จึงท าให้มีความชัดเจน
ในด้านการจัดการการตลาดมากขึ้น 

3) บริการการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การ
บริการน าเที่ยว จะต้องเกี่ยวกับการเกษตร – ชนบท ตัวอย่างบริการที่ชัดเจน คือ ที่พักตามบ้าน
(Homestay) และท่ีพักตามสวนเกษตรต่าง ๆ (Farmstay) 

ในแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวหลาย ๆ 
กิจกรรมแล้วแต่สภาพของการจัดท่องเที่ยวเกษตรแต่ละแห่ง ได้แก่ 

 
ประเภทการแสดงสินค้าหรือสาธิต 

- แปลงสาธิตพันธุ์พืชสวยงาม และหลากหลาย เช่น กล้วยไม้ ดอกไม้ พืชผัก 
และผลไม้ในท้องถิ่นและจากต่างประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

- แปลงรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น พันธุ์กล้วยไม้ พันธุ์พริก พันธุ์มะเขือ 
เป็นการรวมพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก 
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- การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร เช่น การปลูกดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวกับผลผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต การ
เลี้ยงไหม การเลี้ยงผึ้ง เป็นต้น 

- การแสดงประเพณีวัฒนธรรมด้านการเกษตรในอดีตที่ผ่านมา เช่น การตก
กล้า การไถนา การด านา การเก็บเก่ียว การซ้อมข้าว หรือด าข้าว การเก็บเกี่ยวพืชผักและแปรรูป การ
แสดงฝีมือหรือหัตถกรรมต่าง ๆ  

- การแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิถีทางการเกษตรของไทยในอดีต 
 

ประเภทให้นักท่องเที่ยวร่วมท ากิจกรรมระยะสั้น 
 - การเข้าชมสวนเกษตร เช่น สวนไม้ดอก สวนพืชผัก สวนสมุนไพร สวนไม้ผัก 
โดยนักท่องเที่ยวอาจเก็บผลผลิตกินเองจากต้นในสวน หรือการซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บเองได้ มีทั้ง
ความสวยงามความแปลกตาและบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 
 - ท ากิจกรรมพ้ืนบ้านระยะสั้นร่วมกับชาวบ้าน เช่น ขี่ควาย นั่งเกวียน ไถนา 
กรีดยาง ยกยอ พายเรือ ทอดแห 
 

ประเภทให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน 
 - นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้านเพ่ือศึกษาและสัมผัสกับการใช้ชีวิตของชาว
ชนบทเกษตร โดยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่อบอุ่น ปลอดภัย สะดวก สะอาด 
 

ประเภทการอบรมให้ความรู้การเกษตรแผนใหม่และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน 

- ฝึกหัดปฏิบัติเกี่ยวกับการท าการเกษตรในสมัยใหม่ เช่น การปลูกและดูแล
รักษาพืช การแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีประกาศนียบัตรให้ 

- ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านชนบท เช่น ศึกษาแมลงที่
เป็นประโยชน์ พืชผักพ้ืนเมืองที่กินได้ การเก็บเห็ดในปุา การท าข้าวเม่า การท าขนมจีน กรท าน้ าตาล
จากมะพร้าวและตาลโตนด การเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกระ การนวดแผนโบราณและการอบสมุนไพร กร
เผาข้าวหลาม ฯลฯ 
 

ประเภทจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร 
- สินค้าอาหารเกษตรแปรรูปที่หลากหลายของกลุ่มบ้านเกษตรกร 
- สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของเกษตรกร 
- ของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ  
- ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้สด 
- ต้นพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูกเอง 



19 
 

- อาหารที่ผลิตและเตรียมในพ้ืนที่แบบง่าย ๆ แต่สะอาด เช่น ข้าวโพดต้ม 
ข้าวโพดคั่ว ถั่วต้ม เผือกต้ม มันต้ม อ้อยเคี้ยว ผลไม้สด อาหารบรรจุถุงหรือกล่อง น้ าผัก น้ าผลไม้ ต่าง 
ๆ  

 
ประเภทให้ลู่ทางด้านธุรกิจเกษตร 
ในช่วงที่ธุรกิจอ่ืนประสบปัญหาเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ า เช่นในปัจจุบันจะมี

นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาเพ่ือหาลู่ทางในการท าธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนรวดเร็วและเป็นธุรกิจที่ยังก้าวหน้าไปได้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวในเชิง
ท่องเที่ยวธุรกิจเกษตรได้สัมผัสพบเห็นดูกิจกรรมของเกษตรกรแล้วอาจจะเกิดแนวคิดในการท าธุรกิจ
โดยร่วมลงทุนกับเกษตรกร เช่น ร่วมกับเกษตรกรท าการผลิตเพ่ือแปรรูป เพ่ือส่งออกและจ าหน่าย
ภายในประเทศ หรือร่วมกันผลิตและจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ การท่องเที่ยวลักษณะนี้นอกจาก
จะเอ้ืออ านวยผลประโยชน์อย่างสูงให้กับเกษตรแล้วยังเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือภาคเอกชนจาก
ธุรกิจอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการให้เกษตรกรมีการ
เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเชิงธุรกิจเพ่ือการนี้ด้วย 

ขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงเกษตร15 ไว้ดังนี้ 
1. ก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการโดย 

1.1 ประเมินทรัพยากรที่สามารใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น 
 - สภาทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม ฤดูกาลที่มี 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ 
 - ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ประเพณี ฤดูกาลที่มี 
 - ใครเป็นผู้รับประโยชน์บ้าง 
1.2 ก าหนดกิจกรรมท่องเที่ยวต้องการ 

- จะต้องพัฒนาหรือไม่จะพัฒนาไปถึงระดับใด 
- จะจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อย

ที่สุด 
- ต้องการจะสื่ออะไรกับผู้มาเยือน 
- มีจุดสนใจอะไรเป็นจุดขาย และจะจัดท าเส้นทางเดินอย่างไร 

1.3 วางแผนกิจกรรมและประเภทของการท่องเที่ยวที่จะจัดบนพ้ืนที่ เช่น 
- ใครจะท าอะไรที่ไหนและอย่างไร 
- จะฝึกอบรมชาวบ้านหรือไม่ 
- จะจัดสื่อความหมายอะไรบ้าน 
- จะใช้สถานที่ใดเป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว  
- จะพัฒนาหัตถกรรมของที่ระลึกอะไร 

                                           
15 น าชัย ทนุผล, รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาธุรกจิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านโป่ง ต าบล

ป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโ่จ.้ เชียงใหม,่ 2543. 
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- จะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากท่ีไหน 
สื่อความหมาย นิทรรศการ รูปแบบแผนผังเส้นทางเดินแผ่นพับ ใบปลิว คู่มือการ

เดินทางในหมู่บ้าน ปูายสื่อความหมาย 
2. ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการและเงินกองทุน 

- ค่ามัคคุเทศก ์
- ค่าอาหาร/ที่พักแรม 
- ต้อนรับ/ขนส่ง 
- บรรยายสื่อความหมาย 

3. ร่วมงานกับบริษัทน าเที่ยว ควรเลือกบริษัทน าเที่ยวประเภทมุ่งผลก าไร แต่
พยายามจัดรูปแบบน าเที่ยวให้เกิดผลกระทบน้อย และจะบริจาคผลก าไรให้กับกิจกรรมอนุรักษ์ของ
ท้องถิ่น 

4. การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นโดย Creating Stakeholders ซึ่งอาจเป็น
ลักษณะ Individually or a part of organization ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อาจ
จัดตั้งเป็นกลุ่มหรือองค์กรบริหารของชาวบ้าน เพ่ือก าหนด 

- กิจกรรมประเภทการท่องเที่ยว 
- การบริการ อาหาร มัคคุเทศก์ การบริการต้อนรับให้ข้อมูล การแสดงโชว์ 

การจัดที่พักแรมแบบ Homestay การขายของที่ระลึก 
- Carrying Capacity ของชุมชนอย่างเหมาะสม 

 
๒.๒ แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๑ ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและ

พระราชด ารัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยได้ทรงชี้แนะแนวทางด ารงชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอมีกินและสงบสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราช
ด ารัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ถึงผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนให้พสก
นิกรระมัดระวัง ประหยัด และประคับประคองตนเองให้อยู่รอดและก้าวหน้า16  

ส าหรับพระบรมราโชวาทและพระราชด าริที่ส าคัญๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง17  มีรายละเอียดดังนี้คือ  

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้าง
พ้ืนฐานคือความพออยู่พอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน 

                                           
16 ศิรินา  ปวโรฬารวิทยา, ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจพอเพียง 100 นักธุรกิจชั้นน าในการ

ด าเนินธุรกิจเศรษฐกจิพอเพียง. (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซน็เตอร,์ 2553), หน้า 24. 
17 อ้างอิงแล้ว, เศรษฐศาสตร์ธรรมมิกราชา. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2550, หน้า 18-22. 
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โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พ้ืนฐานความมั่นคง พร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขึ้นสูงโดยล าดับต่อไป...”  

 
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่ 18 กรกฏาคม 2517 

 
“คนอ่ืนจะว่าอย่างก็ช่าวเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทย

เชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมี
ความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และท างานตั้ง
จิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่กินใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกิน นี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” 

 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517 
ณ ศาลาดุสิตาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

 
 สิ่งที่ส าคัญที่ต้องเน้นย้ าในที่นี้ก็คือ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยผ่านค า
ส าคัญ คือ พออยู่พอกิน มีที่มาจากประสบการณ์ของการปฏิบัติการที่เป็นจริงในสังคมไทยเราเอง โดย
ผ่านโครงการพระราชด าริทั้งหลาย ดังนั้น โครงการพระราชด าริทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนเป็นฐาน
ส าคัญของห้องทดลองขนาดใหญ่ (laboratory) ของการปฏิบัติการการพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมิใช่เป็นการพัฒนาที่เริ่มต้นจากแนวคิดที่มาจากหนังสือต าราหรือประสบการณ์การพัฒนาของ
ต่างประเทศ ทั้งนี้วิสัยทัศน์เรื่อง พออยู่พอกิน ถือเป็นเศรษฐกิจขั้นรากฐานเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุด ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือเป็นฐานและเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 
 พระอัจฉริยภาพเช่นนี้ในด้านหนึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดียิ่งถึงความเอา
พระราชหฤทัยใส่ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในอีกด้านหนึ่งก็คือ 
ความเข้าใจพระราชหฤทัยในขั้นตอนของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) โดยมี
รากฐานอยู่ที่ความพอเพียง (พออยู่พอกิน) ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญคือ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในเวลาต่อมาสิ่งนี้เกิดจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติการจริงและได้สรุป
ออกมาเป็นแนวคิดในท้ายที่สุดนั่งเอง 
 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ารัฐบาลโดยเฉพาะ ผู้น าประเทศและสังคมไทยจะไม่ได้
ให้ความส าคัญกับแนวคิดนี้ที่ปรากฏอยู่ตามพระราชด ารัสต่างกรรมต่างวาระของพระองค์ท่าน โดยยัง
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ถือเอาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาต่อไป และด้วยเหตุนี้เอง ยิ่ง
นานวันเข้า การพัฒนาประเทศก็ยิ่งห่างจาก “การพ่ึงพาตนเอง” มากขึ้นทุกขณะทุกมิติแล้ว ทุก ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นตลาดเพ่ือการส่งออก เงินทุน และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ฯลฯ จนในที่สุดเกิด
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในกลางปี พ.ศ. 2540 
 ควรระลึกด้วยว่า วิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตกของไทยในปี พ.ศ. 2540 และได้
ลุกลามไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและท่ีอ่ืน ๆ ในโลก แต่ในอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับเป็น
การพิสูจน์ยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านฯ ที่ได้ทรงเคยเตือนสติแก่ผู้น าประเทศมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2517 แล้ว แต่พระองค์ต้องทรงอดทนรอด้วยความอุตสาหะถึง 23 ปีที่จะได้มีโอกาสประกาศ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ถือได้ว่าเป็น ค าประกาศ (manifesto) เพ่ือวางรากฐานให้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนที่ทางความคิดในสังคมไทยอย่างมั่นคงสืบต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ต่อมาได้มีการบรรจุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้เอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลา
นนท์  
 อาจกล่าวได้ว่าในรอบสี่ปีทศวรรษของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยจนถึงวิกฤติ
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกในกลางปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดโอกาสให้กระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ
การกล่าวขวัญถึงมากที่สุด นับจากคนชั้นสูงสุดของสังคมถึงคนชั้นล่างสุดก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 
ณ ศาลาดุสิตาลัย ดูจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการให้สติแก่บรรดาผู้คนที่ก าลังตกอยู่ในท่ามกลาง
ทุกข์ภัยทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยการพยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และในขณะเดียวกัน 
พระองค์ก็ทรงใช้วิกฤตินี้เปิดทางให้กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ โดยได้
พระราชทานกระแสพระราชด ารัสบางตอนที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้คือ 
 “ท าไมวิกฤติการณ์เกิดขึ้นได้ เราเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ และเราก็ได้ชื่อว่า ก าลัง
ก้าวหน้าไปสู่เมืองที่เปิดมหาอ านาจทางการค้า ความจริง วิกฤติการณ์นี้เห็นมาแล้ว แต่ไม่รู้ตัวมา 40 
กว่าปี” 
 “การจะเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน” 
 “ถ้าเราท าแบบที่ไหนท าได้ แบบเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ได้ไม่ต้อง
เดือนร้อนอย่างทุกวันนี้” 
 “การแก้ไขวิกฤติการณ์...มันต้องถอยหลังเข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง 
แล้วต้องกลับไปท ากิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนัก... มีความจ าเป็นที่จะถอยหลังเพ่ือจะก้าวต่อไป” 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต ถือได้ว่ากระแสพระราชด ารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
นับเป็น การเปลี่ยนกระบวนทัศน์(paradigm shift) เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของไทยครั้งที่ส าคัญยิ่ง
ที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนับจากช่วงหลัง 
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 พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ได้รับการตอบสนอง 
อย่างดียิ่งจากประชาชนและช่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการการ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือแปรแนวพระราชด าริเป็นการกระท าท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ส าหรับในแวดวงวิชาการเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีการ
สนองตอบพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม การที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในเนื้อหาของกระแสพระราชด ารัสข้างต้นนั้น อาจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการทบทวน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบสี่ทศวรรษที่ผ่านมาประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
ด้านลบ อาทิความยากจนในประเทศ ความแตกต่างทางรายได้และทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น 
 และที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ในส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
พระองค์ท่านได้มีการพัฒนาแนวคิดนี้ไปอย่างมากและด้วยความเชื่อมั่นเมือเปรียบเทียบกับในปี พ.ศ. 
2517 ถึงขนาดมีข้อเสนอให้ระบบเศรษฐกิจไทยที่เป็นอยู่ “ถอยหลังเข้าคลอง” ซึ่งก็คือ การหันกลับ
ไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงเสียก่อน ด้วยการก้าวกระโดดถอยหลังครั้งยิ่งใหญ่ (A Great 
Leap Backward) อันจะเป็นหลักประกันส าหรับปูองกันการเกิดวิกฤติขึ้น 
 ในปีต่อมาวโรกาสเดียวกัน คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรัสถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า18  
 “ค าว่าพอเพียงมีความอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่
ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่ 20-24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 นี้ก็ 24 ปีใช่ไหม 
 วันนั้นได้พูดว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเองถ้าแตกละคนมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลา
นั้นก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนั้นจะไม่มี
พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ให้พอเพียงนี้ก็
หมายความว่ามีกินอยู่ไม่ฟุุมเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอแม้บางอย่างจะฟุุมเฟือย แต่ถ้าท าให้มี
ความสุขถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือ
ระบบพอเพียง 
 เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น 
Self-Sufficiency (พ่ึงตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้
กว้างขวางกว่า Self-Sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปของซื้อคนอ่ืนอยู่ได้
ด้วยตนเอง 
 บางคนแปลจากภาษาฝรั่งว่าให้ยืนบนขาตัวเอง ค าว่ายืนบนขาตัวเองนี้มีคนบาง
คนพูดว่าชอบกล ใครจะมายืนบนขาคนอ่ืน มายืนบนขาเราเราก็โกรธ แต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็ต้อง
เสียหลักหกล้มหรือล้มลง อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะเฟ่ืองไปหน่อย แต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืน

                                           
18 รงค์ ประพันธ์พงศ์, เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม.่ (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ,์ 2550), 

หน้า 25-28 
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บนขาของตัวเองหมายความว่าสองขาของเรานี่ยืนบนพ้ืนให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคน
อ่ืนมาใช้ส าหรับยืน แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดัง
นั้นเองคนเราถ้าพอในความเหมาะสมก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย 
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
เศรษฐกิจพอประมาณ ไม่สุดโด่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืนต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจากก็พอเพียงท า
อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง 
 ทางความคิดก็เหมือนกัน ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่ง 
และต้องการบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกก็ไม่สมควรท า ปฏิบัติ
อย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพอเพียงความพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัว ความเห็น
ของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียง อันไหนเข้า
เรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยไม่ไม่รู้เรื่องกันก็จะกลายเป็นการทะเลาะกัน เสียหาย
แก่ผู้ที่เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงได้ ซึ่งจะท าให้คนอ่ืนมาก
เดือดร้อน ฉะนั้นความพอเพียงนี้แปลว่า ความพอประมาณ และความมีเหตุผลที่พูดอย่างนี้ก็เพราะ
ต้องอธิบายค าว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้ว”  
 พระราชด ารัสข้างต้น พอสรุปค าว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง พอมีพอกิน ยิ่ง
ถ้าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ค าว่าพอเพียง ต่างจาก Self-Sufficiency (พ่ึงตนเอง) แต่เศรษฐกิจ
พอเพียงมีความหมายกว้างกว่า คือ ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน โดยอยู่ได้ด้วยตนเอง 
ความพอเพียงไม่เพียงแต่ทางกายเท่านั้น ยังหมายถึงพูดจาพอเพียง ท าอะไรพอเพียงความคิดพอเพียง
อีกด้วย 
 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น พระราชด ารัสวันที่ 4 ธันวาคม 2540 
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวจากข้อความบางตอนว่า 
“เศรษฐกิจแบบค้าขาย” ภาษาฝรั่งเขาเรียก Trade Economy ไม่ใช่แบบพอเพียงซึ่งฝรั่งเรียกว่า 
Self-Sufficiency Economy ถ้าเราท าแบบที่ไทยท าได้คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ไม่
ต้องเดือดร้อน 
 ถ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด 
แม้ไม่ถึงครึ่งอาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็สามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยบาง
คนใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าท าตั้งแต่บัดนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้” 
 ทั้งนี้จะข้อมูลเกี่ยวกับ Self-Sufficiency Economy หรือ Sufficiency 
Economy ดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาสังเคราะห์สรุปเป็นภาพองค์ประกอบ 5 ได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบที ่1: ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพ่ึงตนเองกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
   

 
 

2.๒.๒ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช

ด ารัสแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารง 
อยู่ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ19   

1. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันดีพอสมควรต่อกรมีผลกระทบใดๆ20  

2. กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นปรัชญาที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบมีลักษณะ
พลวัตร เป็นปรัชญามุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตในแต่ละ

                                           
19 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2545-2550) ส านักนายกรัฐมนตรี. กรงุเทพมหานคร : 2547, หน้า 33. 
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficient Economy) 

เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 
(Self-Sufficient Economy) 
หมายความว่าผลิตอะไรมี
พอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคน
อื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ให้ยืนอยู่
บนขาตัวเอง ไม่ต้องขอยืมขา
ของคนอ่ืนมาใช้ส าหรับยืน 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้ง
กว่าเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง เพราะ
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงพอมีพอกิน 
ยิ่งถ้าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ผลิต
อะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคน
อื่น โดยอยู่ได้ด้วยตนเอง ความ
พอเพียงไม่เพียงทางกายเท่านั้น ยงั
หมายถึง พูดจาแต่พอเพียงท าอะไร
พอเพียงความคิดพอเพียงอีกด้วย 
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ช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาและอาจกล่าวได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและวิเคราะห์
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง21  

3. คุณลักษณะ เป็นแนวทางด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น เป็น
ปรัชญาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน และระดับรัฐ แนวคิดทางสายกลางเป็นหัวใจส าคัญของปรัชญาที่น ามาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ ไม่ใช่การ
ปิดประเทศอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ไม่ใช่เปิดเสรีอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมของคนและสังคม
ในการเข้าสู่กลไกตลาด ไม่ใช่การอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือพ่ึงพิงภายนอกหรือคนอ่ืนทั้งหมดทางสายใน
ทีน่ี้ หมายถึงวิธีการ(Means) หรือการกระท าท่ีพอประมาณ บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน22   

4. ค านิยาม ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน 
ประกอบด้วย23   

4.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความพอดี ที่ไม่มากเกินไป
และไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ ของการกระท า 

 4.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ของความพอประมาณในมิติต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัย และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องตลอดจน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 4.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-Immunity System) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มิใช่แต่จะค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น แต่
จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
ภายใต้ข้อจ ากัดของความรู้ที่มีอยู่ 

5. เงื่อนไข มีดังนี้ 
    5.1 เงื่อนไขกรอบความรู้ (Knowledge) ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ 
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบ คือสามารถที่จะน าความรู้และหลักวิชาการต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณา
ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันประกอบการวางแผน ก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และ
ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการน าแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการต่างๆ เหล่านั้นไปใช้
ในทางปฏิบัติ 

                                           
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖-๓๗. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘-๓๙. 
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙-๔๑. 
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 5.2 เงื่อนไขคุณธรรม (Morality) จะต้องเสริมสร้างใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
จิตใจ/ปัญญา โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความรอบรู้ที่เหมาะสมและด้านการกระท า หรือแนวทางการด าเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน ความ
เพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ โดยเมื่อรวมเงื่อนไขทั้ง 2 ประการแล้วอาจเรียกได้ว่า ก่อให้เกิด
สติปัญญาในการด ารงชีวิต ซึ่งจากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นสามารถสรุปสาระส าคัญ
แสดงในภาพประกอบ 2 ดังนี้ 
 

ภาพประกอบที ่2: สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
 

 
 

6. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้จะท าให้เกิดทั้งวิถีการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับการต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี ส าหรับแนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิ ถีเศรษฐกิจ
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พอเพียง มีดังนี้24 คือ การจับประเด็นปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การก าหนดขอบเขต
เปูาหมายในการแก้ปัญหา การก าหนดแผนปฏิบัติ การด ารงความมุ่งหมาย การใช้ความอดทน อด
กลั้นและอดออม และการสรุปประเมินผล 

7.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจ านวนมาก งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดหมายเพ่ือ
วิเคราะห์ความหมายของแนวคิดหรือเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับชุมชนที่มีการปฏิบัติการแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งโดยมากจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม แต่ไม่ค่อยจะพิจารณามิติทางสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติเท่าใดนัก ผลจากการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขฐานะ
ทุนเพ่ือการผลิต ที่ส าคัญความรู้เรื่องระบบนิเวศในชุมชนและความสัมพันธ์มนุษย์กับระบบนิเวศแบบ
เกื้อกูลยืนยันว่าถ้าไม่ให้ความส าคัญแก่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงไม่
อาจเกิดข้ึนได้25   

 
๒.๒.3 จุดเน้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 มีดังนี ้
1) เน้นให้คนเข้าใจลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมว่า “ความเปลี่ยนแปลง” คือความ

จริงแท้ทางสังคมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจลักษณะของสังคม 
ดังนั้น คนในสังคมจึงต้องรู้จักมองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้อย่างเป็นระบบ ต้องไม่มอง
โลกอย่างหยุดนิ่งตายตัว ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้พลังพลวัตการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีตรรกะ
ของเหตุและผลที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

2) เน้นการสร้างความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือเมื่อมองโลกใน
เชิงพลวัตแล้วคนก็จะต้องหันกลับมาถามทบทวนตัวเองว่าจะเตรียมพร้อมตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรและประเทศชาติ ให้สามารถรองรับเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ประเด็นส าคัญกลับอยู่ที่ว่าจะ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสเหล่านั้นอย่างไร 

3) เน้นการสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว กล่าวคือ ในการที่
จะปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้หลักส าคัญในการเตรียมความพร้อมนี้ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดได้ในระยะ
สั้นๆ หรือการแก้ปัญหาใหญ่แต่ตัวเองเอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความเสียหายให้กับภาคส่วนอ่ืน หลัก

                                           
24 สุนัย  เศรษฐบุญสรา้ง, แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกจิพอเพียง : จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทาง

ทฤษฏีของเศรษฐกิจพอเพียง. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิวิถีสุข, 2549), หน้า 25-29. 
25 อภิชัย พันธเสน. สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกจิพอเพียง. (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549), หน้า 163 
26 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนยศ์ึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, 2551), หน้า 297-298. 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการมองการณ์โลก การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
และการมีชีวิตที่ดีร่วมกันในระยะยาว 

4) เน้นความพอดี พอประมาณ รู้จักตนเอง รู้จักบริบท ในการที่จะท าให้ สังคม 
ชุมชนองค์กรมีความสมดุลยั่งยืนระยะยาว คนในสังคมจะต้อง “รู้เรา รู้เขา” คือรู้จักตนเอง รู้จัก
รากเหง้าประวัติศาสตร์ รู้ศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และรู้จักวิเคราะห์
บริบท/สภาพแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนอย่างรอบด้าน รวมทั้งรู้จักท าความเข้าใจสังคม/ชุมชน/องค์กร
ของเราควรจะอยู่ ณ จุดใด สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ การท าอะไรที่สุดโต่งทั้งในทางบวกและทางลบ 
เช่น การท าอะไรที่เกินความสามารถ เกินศักยภาพและขัดรากเหง้าทางสังคม หรือการท าอะไรที่ต่ า
กว่าความสามารถ ศักยภาพและความเป็นจริงของตนเอง เป็นต้น 

5) เน้นการมีความรู้ และความมีคุณธรรม คนที่รู้จักตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมและ
รู้จักการประมาณตนเองนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีธรรมะอยู่ในจิตใจ เงื่อนไขส าคัญที่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่าเป็นหัวใจส าคัญก็คือ การที่คนในสังคม/ชุมชน/องค์กรจะต้องใช้
ชีวิตและท างานอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ การมีสติปัญญา และการหมั่นเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มากกว่าการใช้แต่อารมณ์ ความรู้สึกและอคติเดิมๆ ในการตัดสินใจ รวมทั้งคนในสังคม/
ชุมชน/องค์กรจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ เช่น มีความพากเพียร อุตสาหะ มีระเบียบวินัย 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีสัมมาอาชะ มีธรรมะในจิตใจ มีความสามัคคี เป็นต้น 

6) เน้นการพ่ึงตนเองการพ่ึงพิงอิงกัน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
เปูาประสงค์ส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือท าให้คน/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กร/
สังคมสามารถท่ีจะยืนหยัดบนขาของตนเอง “การพ่ึงตนเองได้” คือหัวใจส าคัญแต่การพ่ึงตนเองได้มิได้
หมายความว่าจะใช้ชีวิตแบบปัจเจกชนนิยม ตัวใครตัวมัน ตัดขาดความสัมพันธ์จากโลกภายนอก หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม “การพ่ึงตนเองแบบยั่งยืน” กล่าวคือการรู้จักสร้าง
ความสัมพันธ์ ร่วมมือช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ้อยที่ถอยอาศัยกับผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ส่งเสริมให้คนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน (Self-Interest) เป็นที่ตั้ง แต่ให้คุณค่า
อย่างยิ่งกับการสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมของคนให้รู้จักรับผิดชอบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
(Collective Interest) เพราะประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งที่จะสร้างความสงบ สันติและความผาสุกของ
ทุกคนในสังคมในระยะยาว 

 
๒.๒.4 ระดับเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดการตัดสินใจอยู่ที่ความสมดุลและความไม่ประมาทโดย
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยมีฐานความรู้และคุณธรรมเป็น
องค์ประกอบ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ระดับ27  ดังนี้  

                                           
27 ศิรินา  ปวโรฬารวิทยา, ปรชัญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจพอเพียง 100 นักธุรกิจชั้นน าในการ

ด าเนินธุรกิจเศรษฐกจิพอเพียง. (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซน็เตอร,์ 2553), หน้า 26. 
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1) เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน หมายถึงการด ารงชีวิตของบุคคล หรือกลุ่มคน
หรือชุมชนที่เล็กที่สุด เน้นการด ารงชีพด้วยการพ่ึงตนเอง รู้จักท างานให้เหมาะกับการด ารงชีพไม่โลภ 
และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การเปลี่ยนแปลง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเพ่ือให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าคือพ้ืนฐานของการท าธุรกิจอย่างมีความรู้และคุณธรรม 

3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับเครือข่าย คือ เศรษฐกิจในระดับมหภาค หรือเศรษฐกิจ
ของประเทศของจังหวัด ของอ าเภอ ฯลฯ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของกลุ่มคนขนาดใหญ่ และเน้นเศรษฐกิจ
ของคนส่วนมาก ซึ่งมีมาตรฐานการวัดที่แตกต่างกันแต่ละระดับ 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ทุกระดับซึ่งได้จัดแบ่งตามระดับของชุมชน
ออกเป็น 3 ระดับ28  ดังนี้ 

1) ระดับบุคคลและครอบครัว การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่ง
แก้ปัญหาเพ่ือสนองความเหมาะสมพ้ืนฐานของครอบครัว เช่น ส าหรับเกษตรกร มีการขายเพ่ือน ามา
เป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สามารถผลิตเองได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัว เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในที่สุดแต่ในระยะแรก อาจจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น รัฐบาล 
 ส าหรับการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กระท าได้ ดังนี้ 

1.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุุมเฟือยในการ
ด ารงชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชด ารัส ที่ว่า “...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟูุงเฟูอ ต้องประหยัดไปในทางที่
ถูกต้อง...” 
 1.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาด
แคลนในการด ารงชีพก็ตาม ดังพระราชด ารัส ที่ว่า “...ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ ชอบเป็นหลักส าคัญ...” 
 1.3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบ
อาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง ดังอดีต ดังพระราชด ารัส ที่ว่า “...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น 
หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท า
ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...” 
 1.4 ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวาย
ใฝุหาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอน
หนึ่งที่ว่า “...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง
เพ่ือที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือให้
มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...” 

                                           
28 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. 

(กรุงเทพมหานคร: ไฟรพซ,์ 2550), หน้า 93-94 
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 1.5 ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป สาเหตุของปัญหาและเกิด
วิกฤตในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการ โดยปราศจากละอายต่อ
แผ่นดินดังพระราโชวาท ที่ว่า “...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัวท าลายผู้อ่ืน พยายาม
ลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวเองอยู่เสมอ พยายามรักษาและ
เพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น...” 
 2) ระดับชุมชนและหน่วยงาน เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย เริ่มต้นจากความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานในระดับครอบครัวหรือ
หน่วยงานเป็นเบื้องต้น แล้วรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามความสามารถ 

3) ระดับชายหรือประเทศ เป็นการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้าส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น
บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญาเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ เน้นการแบ่งปัน และช่วยเหลือกัน 
 
 ๒.๒.5 ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 ดังนี้ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่เสาเข็ม 
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป” 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญดังนี ้
 5.1 เป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิตของแต่ละคน ให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตั้งตนได้ในทางเศรษฐกิจ อย่างในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ 
 5.2 เป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคม ท าให้สังคมมีความปกติสุข ไม่เบียดเบียนกัน มี
ความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่มีการขัดแย้ง แตกแยกความสามัคคี 
 5.3 เป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศชาติ ท าให้การบริหารประเทศ มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น มีการใช้อ านาจที่เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติมีความ
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
 
 

                                           
29 สมพร  เทพสิทธา, การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพมิพ์.2550), หน้า 
45-50. 
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๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน30 
 ๒.๓.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 การพัฒนากาท่องเที่ยวที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการก าเนินการจัดท าแผนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ตั้งแต่
การส ารวจเบื้องต้น การจัดท าแผนหลัก และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) ได้ให้ความส าคัญต่อการ
บริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นส่วนส าคัญให้การด าเนินการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวไปสู่
จุดมุ่งหมาย มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
โดยการเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าประชาชนสามารถ
ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถบริหารการ
จัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผลในโครงการพัฒนาของรัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องให้
ชุมชนท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ในการศึกษาแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดของการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงมาสู่ท้องถิ่น หรือเป็นความพยายามที่จะได้มีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนจากส่วนล่างขึ้นสู่ส่วนบน ทั้งนี้เพราะชุมชนท้องถิ่นคือผู้รู้ปัญหาและความต้องการของ
ตนเองดีกว่าผู้อ่ืน  หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอยู่ที่ความรู้ความเป็นอยู่ 
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือได้มีการเรียนรู้ร่วมกันและตัดสินใจร่วมกัน จึงมี
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอยู่หลายรูป 
แต่ที่นิยมกันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 
 รูปแบบที่ 1 การชักชวนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รูปแบบนี้รัฐบาลจะเป็นผู้วางนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง  ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าโครงการท่องเที่ยวเลย 
แต่จะถูกชักชวนจากรัฐบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนการด าเนินโครงการท่องเที่ยว 
 รูปแบบที่ 2 การให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองส าหรับ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งรูปแบบนี้รัฐบาลและตัวแทนขององค์กรชุมชนท้องถิ่นจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แม้ว่าในความเป็นจริงการริเริ่ม

                                           
30 สุริยา ส้มจันทร,์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบโดยองค์กรท้องถิ่นและกลุ่มผู้เลี้ยงปลา

ในกระชังชมุชน หมู่ 4 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์. (พิษณุโลก : ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2549). 
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โครงการท่องเที่ยวจะมาจากรัฐบาลกลางก็ตาม แต่องค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมตัดสินใจและ
เจรจาต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลได้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด ซึ่งผล
สุดท้ายของการเจรจาต่อรองนั้นรัฐบาลมักเป็นผู้ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเสียงขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือมิให้เกิดการขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบนี้องค์การชุมชน
ท้องถิ่นจะต้องมีศักยภาพสูงและมีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นตนเองให้
มากที่สุด 
 รูปแบบที่ 3 การให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วย
ตนเอง รูปแบบนี้ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว
ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง  นับเป็นรูปแบบของการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่พ่ึงตนเอง
อย่างแท้จริง โดยไม่อาศัยความคิดริเริ่มและชักจูงจากบุคคลภายนอกหรือรัฐบาลเลย ประชาชนหรือ
องค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ตลอดจนการติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสอย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
อย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง 

2) วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนับเป็นรูปแบบที่สร้างโอกาส
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม วิธีการท าให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถ
กระท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้คือ 
 วิธีการที่ 1 การร่วมประชุมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการร่วมถก
ปัญหาของการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นในเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 2 การให้ค าปรึกษาในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการให้
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ ยว
เพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในการ
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 วิธีการที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็น
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาส
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการวางแผนพัฒนาการการท่องเที่ยว 
 วิธีการที่ 4 การประสานงานร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็น
การให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าไปร่วมงานบริหารหรือการ
จัดการหรือร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาจากฝุายประชานชนในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 วิธีการที่ 5 การไต่สวนสาธารณะในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นการ
ไต่สวนข้อมูลจากประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
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 วิธีการที่ 6 การออกเสียงประชามติโดยตรงในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน  เป็นการตอบค าถามของรัฐบาลโดยให้ประชาชนทุกคนในสังคมออกความคิดเห็นโดยตรงต่อ
รัฐบาล และให้ทุกคนในสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแทนรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

๒.๓.๒ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นการให้โอกาสแก่สมาชิก

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดย
ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมในฐานะเจ้าหน้าที่หรือนักวางแผน มี
การเรียนรู้ร่วมกันและเข้าร่วมประชุมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องฝึกฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย เพ่ือให้
ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการวางแผนก ากับดูแล ควบคุมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น อันจะท าให้ชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความรัก  ความหวงแหน และสร้างจิตส านึกในการดูแลปกปูอง
รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทุกข้ันตอนดังต่อไปนี้คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาทางการท่องเที่ยวและ
สาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่นรวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ตั้งแต่ร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพ่ือให้
ได้แผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นได้ด้วย 
 ขั้นตอนที่ 3 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่อยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวตามขีดความสามารถ
ของตนเองหรืออาจร่วมลงทุนในรูปสหกรณ์ได้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจนบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 6 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล แผนงานหรือ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 
 การมีส่วนร่วมร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในทิศทางที่ถูกต้องควร
ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีความสามารถในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมควบคู่การเพ่ิมทักษะในการจัดการและประสานงาน
กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยเริ่มที่การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน การเตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว
และการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ถ้าหากชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมหรือมีอ านาจเพียงพอในการร่วม
ควบคุมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถจัดสรร
ผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ฉะนั้นการเข้ามีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องให้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันเป็นการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับ
ผลตอบแทนมรบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมได้ เช่นการให้ข้อมูลท้องถิ่นที่
ถูกต้อง  การให้บริการที่พัก อาหาร การขายสินค้าที่ระลึก การให้บริการมัคคุเทศก์ การรับจ้างใน
ธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ระดับท้องถิ่น การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ทิศทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องมุ่งสู่การร่วมมือในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามกรอบและลักษณะแห่งการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนในทุกระดับดังต่อไปนี้คือ 
 1) ระดับนโยบาย จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถิ่นรับทราบนโยบายการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 
 2) ระดับแผนงานหรือโครงการ จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าใจแผนงานหรือ
โครงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอย่างชัดเจน 
 3) ระดับปฏิบัติ จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าใจแผนปฏิบัติ แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จนสามารถให้ความร่วมมือและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยมีการแนะน าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าสมาชิก
ชุมชนท้องถิ่นทุกคนได้ด าเนินการอย่างถูกทิศทางแล้ว 
 4) ระดับการประเมินผล จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าใจในการติดตามผล
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จนสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (2546) ได้ศึกษา
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต พบว่า การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กระตุ้นให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และจะน าไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรท าให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้โดย
ชุมชนพิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่มนท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่แท้จริงที่นักท่องเที่ยวสามารถได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนบทที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวชายทะเลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต 

ราเมศร์ พรหมชาติ (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศึกษาบ้านโปุง ต าบลปุาไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบกว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
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ท่องเที่ยว และด้านการตลาดการท่องเที่ยวในระดับน้อย ในทุกขั้นตอน การศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ประชาชนที่มี
อายุและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง เกษตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ระดับการศึกษาและความแตกต่างในภูมิล าเนา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ์ (2545) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน มีความต้องการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เพ่ือช่วยกันค้นปัญหาและสาเหตุ การวางแผน แผนฟื้นฟู การด าเนินกิจกรรม การปฏิบัติงานฟ้ืนฟูและ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
ร้านค้าหรือสถานบริการ สื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและส่วนราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกันแก้ไขโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ของจังหวัดและท้องถิ่น 

วรพล วัฒนเหลืองอรุณ (2544) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยอีค่าง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
หมู่บ้านห้วยอีค่างเป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงสะกอที่มีความเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มีความเชื่อ พิธีกรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้ า เพ่ือการท าการเกษตรใน
แบบยังชีพ และเศรษฐกิจ ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบยั่งยืนได้ แต่ธุรกิจน าเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่วิน ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจในการ
เดินทางมาชมมากนัก เนื่องจากระบบของการบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็ง ขาด
งบประมาณ และขาดความเข้าใจในระบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนการศึกษาความพร้อมและ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาปัญหา 
และอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านห้วยอีค่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรระบบ
เหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาและอุปสรรคทางด้านบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

นภดล  นพรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่องกรมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบ่งยั่งยืน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 295 คน พอสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เช่น การค้นหาปัญหา การวางแผน การปฏิบัติกิจกรรม และการ
ติดตามประเมินผล และมีส่วนร่วมน้อยในการตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน พบว่า 1. 
ปัจจัยภายใน ประชาชนมีทัศนคคติที่ดีปานกลางต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตระหนักถึงประโยชน์ที่
ได้รับต่อส่วนรวมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของ
แหล่งท่องเที่ยวมากพอสมควรในระดับปานกลาง และ 2. ปัจจัยภายนอก ประชาชนได้รับข้อมูล



37 
 

ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และได้รับการชักชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ผู้น าหมู่บ้านในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่อนข้างมาก และมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในกาพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาก ได้แก่ 1. ขาดการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ดี 2. แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ 3. สิ่งแวดล้อมและ
สภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม และ 4. เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

สุพัฒนา หอมบุปผา และสุริยา ส้มจันทร์ (2551) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการทอผ้าพ้ืนเมือง
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าทอ
พ้ืนเมืองจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง กับนักเดินทางที่เข้ามาซื้อสินค้ากับกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่นเท่านั้น โดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 370 คน ผลการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ นักเดินทางมีความต้องการในการเลือก
ซื้อผ้าทอพ้ืนเมืองเกี่ยวกับตราสินค้า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับความเหมาะสมของตราสินค้า
กับการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการประกอบด้วยวัสดุอ่ืน 
ต้องติดแน่นคงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงานและไม่มีรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยืดติดเข้า
ด้วยกัน กรณีที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิมและไม่มีส่วนแหลมคม ได้ให้ความส าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนตราสินค้าควรมีสัญลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มทอผ้า ส่วนลักษณะทั่วไปต้อง
ประณีต มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงามมีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ไม่บิดเบี้ยวฉีกขาด และไม่มีรา
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงานนักท่องเที่ยวและด้านสี ต้องสม่ าเสมอ ไม่ด่าง หลุด หรือลอก และ
เมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือได้ให้ความส าคัญเท่าๆ กัน ในระดับมาก 

สุพรรณา หัศภาค (2545) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้
มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดปัจจัยไว้ 6 หมวด ประกอบด้วย 1.ด้านศิลปวัฒนธรรม 2.ด้าน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 3.ด้านการบริการและอัธยาศัยของชาวเชียงใหม่ 4.ด้านความปลอดภัย 5.
ด้านค่าใช้จ่ายที่ต่ า และ6.ปัจจัยอ่ืนๆ การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งข้อมูลปฐมภูมิได้มา
จากการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน  180 รายและกลุ่มผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวอีก 30 ราย ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมจากเอกสารของทางราชการ ผลการศึกษา 
พบว่า นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในทวีปยุโรป อายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ต่ ากว่า 20,000
เหรียญสหรัฐต่อปี โดยปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว  สูงสุดสาม
อันดับแรกได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และด้านการบริการและอัธยาศัย
ของชาวเชียงใหม่ ตามล าดับ และปัญหาที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพบเห็นมากที่สุดคือปัญหา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม รองลงมาคือปัญหาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ 

ภารตี ไกรสิทธิ์ (2548) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง
และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันประกอบไปด้วยสองสาขาย่อยคือ ที่พักและ
บริการน าเที่ยว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่พัก จ านวน 114 ราย และ
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อุตสาหกรรมบริการน าเที่ยวจ านวน 86 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินที่เสนอต่อส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณโดยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณใช้อัตราส่วนการกระจุกตัว(Concentration Ratio: CR) ในการศึกษาโครงสร้าง
ของอุตสาหกรรม ส่วนการศึกษาทางด้านผลการด าเนินงานจะศึกษาโดยใช้วิธีการหามูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรม และท าการวิเคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมโดยค านวณหาอัตราส่วนทางการเงินที่
ส าคัญ ได้แก่ มูลค่าเพ่ิมจากการผลิต ค่าจ้างต่อมูลค่าเพ่ิม ค่าเสื่อมราคาต่อมูลค่าเพ่ิม ดอกเบี้ยจ่ายต่อ
มูลค่าเพ่ิม ภาษีทางอ้อมต่อมูลค่าเพ่ิม ก าไรต่อมูลค่าเพ่ิม มูลค่าเพ่ิมต่อรายได้ มูลค่าเพ่ิมต่อสินทรัพย์
ถาวร มูลค่าเพ่ิมต่อสินทรัพย์ทั้งหมด มูลค่าเพ่ิมต่อเงินเดือนและค่าจ้างอัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนรายได้จากการขาย อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 
นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลองDEA หรือ Data 
Envelopment Analysis ซ่ึงเป็นแบบจ าลองทีส่ามารถค านวณค่าประสิทธิภาพซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-
1 โดยถ้าค่าประสิทธิภาพเข้าใกล้ 0 แสดงว่าหน่วยผลิตนั้นมีประสิทธิภาพต่ า และถ้าค่าประสิทธิภาพ
มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าหน่วยผลิต มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถอธิบายผลข้อมูลได้ในรูปร้อยละ 
ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของธุรกิจที่พักและบริการน าเที่ยวปี พ.ศ. 2545 ที่เสนอ
ต่อส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
โครงสร้างที่กระจุกตัวสูง กล่าวคือ มีการแข่งขันกันต่ าปัญหาด้านการเงินที่พบคือปัญหาด้านสภาพ
คล่อง ความสามารถในการท าก าไรและการช าระหนี้ในส่วนของผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า  
อุตสาหกรรมที่พัก มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 73.40 อุตสาหกรรมบริการน าเที่ยว
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 80.90 

กิตติธัช เตชะวีรากร (2553) ศึกษาเรื่อง “ธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงประมาณรายได้จาก
การท่องเที่ยวของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทั้งสองประเภท โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สองกลุ่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพรวมทั้งสิ้น  
400 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ยผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงาน
เอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-30,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาพักโดยเฉลี่ย 3-4 วัน รับ
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตและค าบอกเล่าจากเพ่ือน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่จะเลือกพักท่ีโรงแรม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,463 บาทต่อคน เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากตลาดวโรรส
มาที่สุด และเลือกสินค้าประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 637.21 บาทต่อคน ในการซื้อ
ของที่ระลึก และการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,571 
บาทต่อคน ทางด้านนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกพักที่โรงแรมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
3,009 บาทต่อคน เลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกจากตลาดวโรรสมาท่ีสุด และเลือกสินค้าประเภทเสื้อผ้ามาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 896 บาทต่อคนในการซื้อของที่ระลึก และการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยส่วน
ใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,158 บาทต่อคน และการบริการสุขภาพนั้นส่วนใหญ่
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นักท่องเที่ยวจะเลือกนวดแผนไทยโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 899 บาทต่อคน นอกจากนี้ผลการศึกษา 
พบว่า จากการประมาณรายได้จากธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว พบว่า ธุรกิจที่พักจะมีรายได้
ประมาณ 2,533 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจขายของที่ระลึก 789 ล้านบาท ธุรกิจขนส่ง 4,845 ล้านบาท 
และธุรกิจสปา 357 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 8,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.37 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
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๒.๕ กรอบแนวความคิด 
 

ภาพประกอบที่ ๓: กรอบแนวความคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
๑) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
๒) ด้านระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน  
๓) ด้านความพร้อมที่พักส าหรับบริหาร

นักท่องเที่ยว  
๔) ด้านความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการ

นักท่องเที่ยว  
๕) ด้านการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับขนาดพื้นท่ี  
๖) ด้านการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 

แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  
๑) ความพอประมาณ (Moderation)  
๒) ความมีเหตผุล (Reasonableness)  
๓) การมภีูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-

Immunity System) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. SWOT ๒. วิสัยทัศน์ ๓) ภารกจิ 

๔. ยุทธศาสตร์ ๕. เปูาหมาย ๗.โครงการ/กิจกรรม 

สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

กา ร พัฒนายุ ทธ ศ าสตร์ ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง 



บทที่ ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพ่ือศึกษา
สภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่ในการวิจัย 
๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๔ การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และปริมาณ 
(Quantitative Research) ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในบทนี้ผู้วิจัยน าเสนอการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก การเลือกพ้ืนที่ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๓.๒ พื้นที่ในการวิจัย 

การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นอ าเภอที่ มีเป็นแหล่งท าการเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น 
ชา กาแฟ สตอเบอรี่ เสาวรส ลิ้นจี่ และผักปลอดสารพิษต่างๆ ตลอดจนยังคงมีวิถีชีวิตของความเป็น
ชนบท และความหลากหลายทางกายภาพ 

 
๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

๓.๑.๑ ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตร จ านวน ๒ 
คน ได้แก่ ตัวแทนจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง และตัวแทนจากส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองปาน ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๓.๑.๒ ผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ในอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
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ผู้ให้ข้อมูลหลักสองกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้าราชการฯ และผู้น าท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๓.๑.๓ ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

๓.๑.๔ ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง ที่ท าการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 

๓.๑.๕ นักท่องเที่ยว จ านวน ๓0 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง 

๓.๑.6 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จ านวน  7 คน 
 

๓.๒ การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓.๒.๑ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการก าหนดหัวข้อค าถาม
ส าหรับการสนทนา และสามารถสัมภาษณ์ในเชิงลึกได้ทันทีเมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจและตรงกับ
ประเด็นที่ก าลังศึกษา และใช้วิธีการระดมสมองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ จังหวัดล าปาง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ส ารวจพื้นที่เป้าหมายเพ่ือสังเกตข้อมูลต่างๆ  
3. ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ 
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดประเด็นไว้อย่างกว้างๆ 
4. สร้างความคุ้นเคยกับผู้สัมภาษณ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการ

ศึกษาวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งก าหนดวันเวลาเก็บ
ข้อมูล 

5. ลงมือเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้น ได้แก่ กรอบการสัมภาษณ์ และใช้เครื่อง
บันทึกภาพและเสียงใช้ในการบันทึกข้อมูล 

6. น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้ง
น ามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้วิจัย เพ่ือรับค าแนะน าชี้แจงให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

7. น าข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่แล้วน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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๓.๒.๒ แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยได้น าคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือ

สามารถยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
4 . ศักยภาพการดึ งดูดในของแหล่ งท่องเที่ ยว  แบบบันทึกการสั ง เกต 

(Observation Form) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา 
 

๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และได้ใช้วิธีการ

สังเกต และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยจะสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และกระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่ก าลังศึกษาและบันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูล
โดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการก าหนดหัวข้อส าหรับสัมภาษณ์พูดคุยกันกับผู้ให้ข้อมูล และ
สามารถสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้ทันทีเมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจและตรงประเด็นที่
ก าลังศึกษา โดยมีแนวค าถามให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

๒. แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้น าคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร31 
ทั้งนี้ ในการวัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้นั้น ควรมีแนวทางการ เพ่ือสามารถยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อัน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

  1) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  2) ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  3) ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  4) ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว แบบบันทึกการสังเกต (Observation 

Form) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
และน าผลการบันทึกไว้เพ่ือประโยชน์ในการตั้งค าถามเพ่ิมเติม หรือในกรณีที่ต้องการข้อมูลในเชิงลึก
นอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์ 

                                           
31 ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว ประกาศส านักงานพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร. สืบค้นจากเว็บไซด์ www.tourism.go.th,  
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๙, หน้า 38 - 50 
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๓. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการจัดกลุ่มสนทนาเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งประกอบไปด้วย 
 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) ที่ได้มาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ และท าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) ใช้วิธี
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ และวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
แยกเป็นประเด็นที่ค้นพบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย
ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 34 ตัวชี้วัด และแต่ละองค์ประกอบหลักได้ถูกก าหนดให้มี
ความส าคัญเท่ากัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 เท่ากัน ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๑  แสดงคะแนนองค์ประกอบหลักในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 
 

องค์ประกอบหลัก คะแนนเต็ม 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  25 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
4.  ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 25 

รวม 100 
 

เกณฑ์การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย 
การแปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกณฑ์การประเมิน

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวม ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 71 - 80 คะแนน 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 61 - 70 คะแนน 
* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ต่ ากว่า 61 คะแนนลงมา 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง โดยมีเนื้อหาสาระของการศึกษาโดยน าศักยภาพของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาประกอบใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสภาพแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว มาตรการดูแลรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และ
ด้านการจัดการ รวมถึงการประเมินเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นอ าเภอที่เป็นแหล่งท า
การเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น ชา กาแฟ สตอเบอรี่ เสาวรส ลิ้นจี่ และผักปลอดสารพิษต่างๆ 
ตลอดจนยังคงมีวิถีชีวิตของความเป็นชนบท และความหลากหลายทางกายภาพ และจากการศึกษา 
สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง  
ในการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยมีเนื้อหาสาระของการศึกษาโดยน าศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาประกอบในการวิเคราะห์ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้าน
สิ่งอ านวยความ ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว มาตรการดูแลรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ การ
มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และการจัดการ  

 
ด้านข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของจังหวัดล าปาง มีอาณาเขตติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองล าปาง
ประมาณ 109 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านแม่แจ๋มท่ีตั้งอยู่ในท่ามกลางภูเขาล้อมรอบ (ใน
เขตพ้ืนที่อุทยานแจ้ซ้อน) มีลักษณะพ้ืนที่ราบสูง พ้ืนที่สูงห่างจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร มี
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 6–38 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
3 ชนเผ่า ได้แก่ คนพ้ืนเมือง เผ่ามูเซอ และเผาเย้า จ านวน 187 ครัวเรือน ประชากร ๔๙๖ คน  



๔๖ 
 

(ชาย ๒๕๙ คน หญิง ๒๓๗ คน) ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  
และนับถือผี ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า 
แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส  ต้นโสม สมุนไพร สาหร่ายฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นายสุวรรณ  มูลค าดี กล่าวว่า  

 
“ในชุมชนมีพืชเศรษฐกิจ มีทั้งกาแฟ แมคคาดีเมีย ลูก

พลับ บ๊วย ชา เสาวรส และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตร และตอนนี้มีโครงการหลวงได้เข้ามาให้ความรู้
เรื่องการเกษตร ชาวบ้านบางรายเริ่มปลูกกล้วยไม้ และผลไม้
เมืองหนาว”32 

 
ในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตร เนื่องจาก

อากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกมาก
ที่สุด คือ กาแฟอาราบิก้าและใบชา ช่วงหน้าร้อนจะมีผลผลิตเชอรี่และสารี่ ช่วงฤดูฝนจะมีผลผลิตลูก
พลับส่วนปลายฝนต้นหนาวจะเป็นกาแฟและแมคคาเดเมีย จากเดิมที่บ้านแม่แจ๋มปลูกใบเมี่ยงส าหรับ
ท าชาเท่านั้น แต่ด้วยภูมิประเทศที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 800 เมตร มีดินที่ดีและ
ภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี โครงการหลวงจึงแนะน าให้ปลูกต้นแมคคาเดเมีย ท าให้ปัจจุบันมีการ
ปลูกต้นแมคคาเดเมียที่ให้ผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์ ผลสีขาวครีมของแมคคาเดเมียมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว
สูงจึงช่วยลดคอเลสเตอรอล แถมยังสามารถสกัดน้ ามันเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส าอางได้ ช่วย
เพ่ิมความนุ่มชุ่มชื่นและความลื่นแก่ผิว เปลือกของเมล็ดยังสามารถน ามาเผาเป็นถ่ายช่วยดูดกลิ่นและ
จับอนุมูลอิสระได้ดีคุณภาพดีต่อสุขภาพคับต้นขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แมคคาเดเมียจะเป็นที่
ต้องการตลาดในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาทตามคุณภาพ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น
และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวท าให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบและกาแฟแห้ง ได้ปี
ละ 1 ครั้ง ผลผลิตเมล็ดกาแฟประมาณ 90 ตันต่อปี และผลผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี มีการ
ขยายพันธุ์กาแฟและมีโครงการภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพ่ิมข้ึน   

เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบ้านแม่แจ๋มคือชาวบ้านมีจิตใจที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีที่พักแบบ
โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาพัก จะได้รับการต้อนรับดูแลเปรียบเสมือนคนใน
ครอบครัว จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในหลาย ๆ แง่มุม ทั้งวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 
และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟ แมคคาเดเมีย ผักเมืองหนาว การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร และบรรยากาศชิมชา กาแฟ บ้านเล็กในป่าใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ 
กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านแม่แจ๋ม  กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย 
ทั้งการเก็บและการกะเทาะเปลือก เรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสาน ชิมไม้สดๆ จากสวนและกิจกรรม
ประกอบอาหารและรับประทานอาหารท้องถิ่น ดื่มกาแฟสด และชาหอม ๆ จากแหล่งปลูก เลือกซื้อ

                                           
32 นายสุวรรณ  มลูค าด,ี  อายุ 65 ปี, อาชีพ  ท าไร่ท าสวน ที่พัก ร้านของฝากของที่ระลึก, สัมภาษณ์เมือ่

วันท่ี 1๗ สิงหาคม 2560       



๔๗ 
 

ของฝากทั้งแมคคาเดเมีย กาแฟสด ผลไม้และผ้าทอจากชนเผ่ามูเซอ จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดความต้องการที่จะปรับสภาพชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างจุดเด่นให้กับชุมชน เช่น การจัดเทศกาลดอกกาแฟบานที่บ้านแม่แจ๋ม  การ
ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดล าปาง โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่แจ๋ม โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟ พันธุ์อาราบิก้า 70% 
ของพ้ืนที่ ปลูกแมคคาเดเมีย 20% ของพ้ืนที่ ปลูกพืชอ่ืน ๆ ลูกไหน เสาวรส อาโวคาโด ลูกพลับ ลูก
ท้อ สเตอเบอรี่ และโครงการหลวง เช่น เห็ดหอม คะน้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ าตก วิว
ทิวทัศน์ทะเลหมอกในฤดูหนาว กิจกรรมประเพณีชนเผ่า ลาหู่ มูเซอ และเย้า ชิมอาหารถิ่นชุมชนบ้าน
แม่แจ๋ม กับสูตร น้ าพริกแมคคาเดเมีย และผักจิ้มท่ีปลูกในชุมชน   

ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีหลายรูปแบบ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรบ้านแม่แจ๋ม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการหลวงและศูนย์ศิลปาชีพ ที่ให้ชุมชนในพ้ืนที่สูงท าการเกษตรแบบยั่งยืน รับผิดชอบต่อ
สังคม ไม่ท าลายป่าไม้ รักษาระบบนิเวศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างรายได้
เพ่ิมเติมจากการประกอบเกษตรกรรมหลัก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในชุมชนบ้านแม่แจ๋ม จึง
เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวชมสวนกาแฟ สวนแมคคาเดเมีย สวนพืชเมืองหนาวตามฤดูกาล 
เช่น สวนสตอเบอรี่ สวนผักเมืองหนาว และร้านกาแฟในบรรยากาศชุมชน ที่พักแบบสัมผัสชุมชน
โฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์จากการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ ความเป็นมิตร บรรยากาศ
แบบชนบท การต้อนรับแบบวิถีชาวบ้าน สินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น 
อาหารเฉพาะถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ไปกับการท่องเที่ยวเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ นายสุธรรม  ธรรมปันโย กล่าวว่า 

 
“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนบ้านแม่แจ๋ม 

สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยมีโปรแกรม
การท่องเที่ยวชมบรรยากาศชุมชน ที่พักแบบสัมผัสชุมชนโฮมส
เตย์ นักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์จากการเดินทางมา
ท่องเที่ยว ความเป็น สินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
อาหารเฉพาะถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ไปกับการท่องเที่ยว”33 

 
ในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึง ด้านการเข้าถึง โดย

พบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมีป้ายบอกทาง
ตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชนยังพบร้านค้าสะดวกซื้อที่สามารถอ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถน ามาพัฒนาเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้ ในสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพบทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

                                           
33 นายสุธรรม  ธรรมปันโย, อายุ 58 ป,ี อาชีพ ท าสวนเกษตร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1๔ สิงหาคม 2560 



๔๘ 
 

ทางธรรมชาติที่เป็นอาชีพของชุมชน ที่สามารถน ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้มีการจัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดการท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมทางชุมชนอีกด้วย 

ด้านเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบถนนสองช่องทางและบางช่วงพบบริเวณไหล่
ทางค่อนข้างแคบเป็นบางช่วง นักท่องเที่ยวจึงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวัง  
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อ
ความหมายในชมุชน 

 
ภาพประกอบที่ ๔ : เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๕ : เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



๔๙ 
 

ภาพประกอบที่ ๖ : เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๗ : ป้ายบอกเส้นทางในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 
 

 
ภาพประกอบที่ ๘ : ป้ายบอกเส้นทางในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๙:  ร้านค้าในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๑ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๐: เส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางเข้าไปในสวนผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชน ที่

สามารถน ามาพัฒนาเพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายใน
ชุมชนได้ 

 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ได้พบทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ ดังนี้ 

- ไร่กาแฟ ไร่ชา 
- ไร่แมคคาเดเมีย 
- พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล เช่น ลูกพลับ  อะโวคาโด้ 
- แปลงผักต่าง ๆ เช่น ผักกาดขาวปลี  เบบี้ฮ่องเต้ ตามมาตรฐานโครงการหลวง 
- ศูนย์พระราชด าริดอยล้าน  ชมทะเลหมอกฤดูหนาว 
- พ่ีพักโฮมเสตย์ 
- ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า สวยกาแฟ  
- ล าธาร น้ าตกขาอ่อน 
- เดินป่าธรรมชาติ 
- สวนผลไม้ สวนเหมี้ยงชา 
- ลูกไหน สวนเสาวรส  สตอเบอรี่ ลูกท้อ 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๑: ล าธารที่ไหนผ่านในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๑๒: ผลไม้ที่ชุมชนปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๓: สวนเผือกในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๑๔: ไร่แมคคาเดเมียและลูกพลับในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๕๔ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๕: เมล็ดแมคคาเดเมียที่เก็บได้ในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบที่ ๑๖: ชาวบ้านก าลังกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียเพ่ือน าไปบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์

ในการจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๗: ชาวบ้านก าลังคัดเมล็ดแมคคาเดเมียเพ่ือน าไปบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านรางวัลของชุมชนที่เคยได้รับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็น
ของฝากของท่ีระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ 

 
ภาพประกอบที่ ๑๘: รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๖ 
 

ภาพประกอบที่ ๑๙: รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒๐: รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ภาพประกอบที่ ๒๑: รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการ
ประชุมหารือ เพื่อการจัดการวางแผนการท่องเที่ยว 

 
ภาพประกอบที่ ๒๒: ชาวบ้านก าลังรวมตัวกันประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๘ 
 

 
ภาพประกอบที่ ๒๓: ชาวบ้านก าลังรวมตัวกันประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ ในการประเมินเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหาร

จัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 : ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถอยู่ได้
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
2. การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
3. การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
4. การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
5. การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ 
6. การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 
7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9. การส่งเสริมการขาย เพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
10. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 



๕๙ 
 

องค์ประกอบที่ 2 : ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง ความ
พร้อมในการจัดหาบริการขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เดินทางสะดวกและปลอดภัย 
2. ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
3. ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
4. ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว 
5. การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ 
6. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 
7. การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว 

 
องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
9 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว 
2. มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 
3. ร้านของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก 
4. ความหลากหลายของกิจกรรมในการท่องเที่ยว 
5. การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 
6. การให้บริการด้านยานพาหนะเยี่ยมชมส าหรับนักท่องเที่ยว  
7. การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  
8. การให้บริการการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  
9. การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  

 
องค์ประกอบที่ 4 : ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ 
2. ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปัญญา 
3. สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 
4. ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท 
5. การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
6. ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
7. ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 
8. การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตร 

 



๖๐ 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย
ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 34 ตัวชี้วัด และแต่ละองค์ประกอบหลักได้ถูกก าหนดให้มี
ความส าคัญเท่ากัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 เท่ากัน ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒ แสดงคะแนนองค์ประกอบหลักในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 
 

องค์ประกอบหลัก คะแนนเต็ม 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  25 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
4.  ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 25 

รวม 100 
 

เกณฑ์การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย 
การแปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกณฑ์การประเมิน

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวม ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 71 - 80 คะแนน 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 61 - 70 คะแนน 
* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ต่ ากว่า 61 คะแนนลงมา 

 
จากส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว34 ซึ่งให้

ความหมายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร
ควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิต
ทางการเกษตรที่ได้มาจากชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จึงเป็นการท่องเที่ยวที่น าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน 
อันเป็นเครื่องมือส าคัญในการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

โดยการวัดในครั้งนี้ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 7 คน ประเมิน
ศักยภาพ เพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่แหล่ง

                                           
34 ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร, สืบคน้จากเว็บไซต ์www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 25๖๐, หน้า 38 - 50 



๖๑ 
 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริการและความปลอดภัย 
เพ่ือสามารถยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ4) ศักยภาพการ
ดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถแสดงผลการประเมิน ทั้ง 7 ชุด ได้ ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

ในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้ท าการประเมินทั้งหมด 7 ชุด ชุดละ 100 คะแนน รวมทั้งสิ้น 
700 คะแนน ทั้งนี้ สามารถอธิบายผลการประเมินในแต่ละชุด ได้ดังต่อไปนี้ 

 
ชุดที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 1 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น  65  คะแนน อยู่ในระดับดี   
 

 
 
โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 15 คะแนน พบความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน 
ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งได้พบระดับคะแนน
เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  3 
คะแนนรองลงมา ด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายเพ่ือ
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๖๒ 
 

สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 2 คะแนน 
ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว การก าหนดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.5 
คะแนน ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
และทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน และการยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ 0 
คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ นางแพรวพรรณ  ธรรมปันโย กล่าวว่า 

 
“คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมช่วยกันบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยประสานงานให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดได้มาให้ความรู้และติดต่อเครือข่าย
ที่ตนเองรู้จักเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน”35 

 
ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 

16.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่า ด้านความพร้อมด้านที่พักส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 4 คะแนน ด้านการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน
เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ความพร้อม
ด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว
2 คะแนน และการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ 1.5 คะแนน ซึ่งสอดคล้อง
กับ นายหรัญยกรณ์ แสงหาญ กล่าวว่า  

 
“ทางส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ล าปางได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการรับรองของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน โดยการประเมินแหล่งรับรอง เช่น 
โฮมสเตย์ บ้านพัก ที่คนในชุมชนหรือผู้ประกอบการสร้างขึ้น 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน และให้นักท่องเที่ยวมีความม่ันใจ”36 

 
ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้  

13 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง

                                           
35 นางแพรวพรรณ  ธรรมปันโย อายุ 28 ปี อาชีพ  ท าไร่การเกษตร  ท าการเกษตรผสมผสาน สมัภาษณ์

เมื่อวันท่ี 1๔ สิงหาคม 2560   
36 นายหรัญยกรณ์ แสงหาญ อายุ 4๓ ปี อาชีพ นักวิชาการส าหนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั

ล าปาง สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 1๓ สิงหาคม 2560   
 



๖๓ 
 

ท่องเที่ยว พบว่า ด้านความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 3 คะแนน ด้านการต้อนรับ
และสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 
ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยว การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 1.5 คะแนน ด้านการให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และ
ด้านการให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ นายเอกอรรถพล  พ้น
พาล กล่าวว่า  

       
“ในชุมชนได้ร่วมกันค้นหากิจกรรมที่ มี ใน

ชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวในพื้นที่  เช่น 
กิจกรรมเดินชมสวนและเก็บผลไม้ เป็นต้น”37 

 
ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 

20.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่า
ด้านสภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
เชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท 3 คะแนน การได้รับรางวัล ใบรับรองหรือใบ
ประกาศเกียรติคุณ 2 คะแนน ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ความ
โดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับ
เกษตรกร 1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 1 
 

                                           
37 นายเอกอรรถพล  พ้นพาล อายุ 37 ปี อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว รสีอรท์ ไร่ภูมสิิทธ์ิ สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 1๓ 

สิงหาคม 2560      

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 3 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  1.5 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  1.5 



๖๔ 
 

1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  0 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1.5 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 

คะแนนรวม   15 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  2 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  1.5 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  2 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   16.5 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   13 



๖๕ 
 

 
ชุดที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 2 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 67.50  คะแนน  อยู่ในระดับดี 
 

 

 
 

 โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 
คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 17.50 คะแนน  โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
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4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  1.5 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  1.5 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  1.5 

คะแนนรวม   20.5 
คะแนนรวมทั้งหมด   65 



๖๖ 
 

ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 คะแนน รองลงมาด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตร 2 คะแนน การก าหนด
แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว
การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ และการบ ารุงรักษาระบบสาธารณู ปโภคและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน  

ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้  
13.50 คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้านความพร้อมด้านที่พักส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 4 คะแนน เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  2 คะแนน การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 
1.5 คะแนน และการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ 0 คะแนน 

ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
14.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายใน
แหล่งท่องเที่ยว พบว่าด้านความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว 
การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่
ระลึก การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และ
การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน 

ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 22  
คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้าน
สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมโยง
ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
3 คะแนน การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ 2 คะแนน ความโดดเด่นด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ และการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร 
1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
 
 
 



๖๗ 
 

ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 2 
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 3 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  1.5 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 

คะแนนรวม   17.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  2 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  0 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  2 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 

คะแนนรวม   13.5 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 



๖๘ 
 

 
ชุดที่ 3 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 3 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 75 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   14.5 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  1.5 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  1.5 

คะแนนรวม   22 
คะแนนรวมทั้งหมด   67.5 



๖๙ 
 

 
 
 โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 20.50 คะแนน  โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการก าหนดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 3 คะแนน รองลงมาด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 2 คะแนน โครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ และการบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน  

ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 15 
คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้านความพร้อมด้านที่พักส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 4 คะแนน ด้านเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 2 คะแนน การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาด
พ้ืนที่ และการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 1.5 คะแนน 

ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
16 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่าด้านการต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การให้บริการ
มัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก การ
ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และการให้บริการ
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน  

ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
23.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่า
ด้านสภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ความ
โดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ประเภท ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3  คะแนน การได้รับรางวัล 
ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ 2 คะแนน และการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับ
เกษตรกร 1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 3 
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 1.5 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  3 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  3 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   20.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
 



๗๑ 
 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  2 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  1.5 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  2 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 

คะแนนรวม   15 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   16 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  3 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  1.5 

คะแนนรวม   23.5 
คะแนนรวมทั้งหมด   75 



๗๒ 
 

ชุดที่ 4 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล
แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 4 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 74  คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก 
 

 
 
โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 17.50 คะแนน  โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 3 
คะแนน รองลงมาด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการขาย การเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 2 คะแนน การก าหนดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว การยอมรับและความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบ กาบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 คะแนน  

ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
18.50 คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้านความพร้อมด้านที่พักส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 4 คะแนน การ
ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 
คะแนน และการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ 1.5 คะแนน  
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ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
14.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายใน
แหล่งท่องเที่ยว พบว่าด้านความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว 
การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่
ระลึก การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และ
การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน  

 ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
23.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่า
ด้านสภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
เชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร 3 คะแนน การได้รับรางวัล ใบรับรอง 
หรือใบประกาศเกียรติคุณ 2 คะแนน และความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้
เฉพาะ 1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 4 
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 3 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  1.5 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  3 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  3 



๗๔ 
 

คะแนนรวม   17.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  2 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  1.5 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  4 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   18.5 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   14.5 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  1.5 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 



๗๕ 
 

 
ชุดที่ 5 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซอ้น อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 

จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 5 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 72.50  คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก 

 

 
 
โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 11.50 คะแนน  โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตร การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 2 คะแนน รองลงมาด้านการก าหนดแผนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว
การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 1 คะแนน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 0 คะแนน  
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4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  3 

คะแนนรวม   23.5 
คะแนนรวมทั้งหมด   74 
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ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
18.50 คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้าน เส้นทางการเดินทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 4 คะแนน การก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความพร้อม
ด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 
2 คะแนน และการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ 1.5 คะแนน  

ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
17.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายใน
แหล่งท่องเที่ยว พบว่าด้านการต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว ความหลากหลาย
ของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การ
ให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับ
นักท่องเที่ยว ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และ
การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน  

 ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
25 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้าน 
สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ความโดด
เด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ประเภท  ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท า
กิจกรรมกับเกษตรกร 3 คะแนน และการได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ 2 
คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 5 
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 0 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  1.5 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 



๗๗ 
 

1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 

คะแนนรวม   11.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  4 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  1.5 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  2 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   18.5 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   17.5 
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ชุดที่ 6 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 6 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 76  คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

 
 
 โดยพบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น 17.50 คะแนน  โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
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4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  3 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  3 

คะแนนรวม   25 
คะแนนรวมทั้งหมด   72.5 
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ท่องเที่ยว การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 3 คะแนน รองลงมาด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริม
การขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 2 คะแนน การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว การยอมรับและความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบ การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 คะแนน  

ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
20.50 คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
มีความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้านเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 4 คะแนน การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน ความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 คะแนน
การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ 1.5 คะแนน  

 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
14.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายใน
แหล่งท่องเที่ยว พบว่าด้านความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว 
การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่
ระลึก การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 1 คะแนน และ
การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน  

 ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
23.50 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่า
ด้าน สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
เชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร 3 คะแนน การได้รับรางวัล ใบรับรอง 
หรือใบประกาศเกียรติคุณ 2 คะแนน และความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้
เฉพาะ 1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 6 
 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 3 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  3 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   17.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  4 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  2 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  1.5 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  4 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   20.5 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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ชุดที่ 7 ผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบล

แจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ชุดที่ 7 พบคะแนนรวมทั้งสิ้น 74.50  คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  3 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   14.5 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  1.5 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  3 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  3 

คะแนนรวม   23.5 
คะแนนรวมทั้งหมด   76 
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พบศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน  

ได้คะแนนจากการประเมินทั้งสิ้น  17.50 คะแนน โดยได้พิจารณาจากความสามารถในการ
ด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
ได้พบระดับคะแนนเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 3 คะแนน รองลงมาด้านการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริม
การขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 2 คะแนน การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
1.5 คะแนน การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว การยอมรับและความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบ การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 1 คะแนน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 คะแนน  

ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 22 
คะแนน โดยพิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้านความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  4 คะแนน ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 
คะแนน การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านอาหาร
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 คะแนน  

 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
13 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่าด้านการให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 3 คะแนน การต้อนรับและสร้าง
ความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านขาย
ของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว การ
ให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
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1.5 คะแนน การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 คะแนน และการให้บริการ
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 คะแนน 

 ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ 
22 คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พบว่าด้าน
สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว 4 คะแนน ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความโดดเด่น
และหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร 3 
คะแนน การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 คะแนน ความโดดเด่นด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  และความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ประเภท  1.5 คะแนน โดยสามารถแสดงข้อมูล ได้ตามรางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๙ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดที่ 7 

 
การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 3 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  3 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  1 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  2 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  0 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  1 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   17.5 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
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รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  2 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  4 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  4 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  2 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  3 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  4 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  3 

คะแนนรวม   22 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1.5 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  1.5 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  1.5 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  1 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  1.5 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0 

คะแนนรวม   13 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  1.5 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  1.5 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  2 
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  3 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  4 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  3 

คะแนนรวม   22 



๘๕ 
 

 
ตารางที่ ๑๐ ภาพรวมของผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน             

บ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  
 

องค์ประกอบหลัก คะแนนเต็ม 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  117 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 124 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 103 
4.  ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 160 

รวม 504 
  
  เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายประเด็น พบรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในภาพรวม
ส าหรับการประเมินท้ัง 7 ชุด คะแนนเต็ม 700 คะแนน 
 

คะแนนรวมทั้งหมด   74.5 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 16.50 

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ  15.00 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  7.00 
1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว  13.50 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ  6.00 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  14.00 
1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7.50 
1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว  7.00 
1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  14.00 
1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  16.50 

คะแนนรวม   117.00 



๘๖ 
 

2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  18.00 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  16.00 
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  28.00 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  14.00 
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่  10.50 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว  20.00 
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว  18.00 

คะแนนรวม   124.00 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว  13.50 
3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  10.50 
3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก  10.50 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว  19.50 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  12.00 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว  7.00 
3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว  19.50 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้  10.50 
3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  0.00 

คะแนนรวม   103.00 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
หมายเหตุ พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

รายละเอียด  คะแนนที่ได้ 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ  13.50 
4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  21.00 
4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  28.00 
4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท  19.50 
4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ  14.00 



๘๗ 
 

 
4.2 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณ์ใน
ชุมชน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งจากการด าเนินการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
และความสนใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากใน
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้องอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร วิถีชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร และทุกบ้านสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ไกด์ท้องถิ่นได้ พบความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตร มีการน าผลผลิตการทางเกษตร
ส่งออกขายในท้องตลาด ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเป็นพ้ืนที่แหล่งการเพาะปลูกเกษตรพ้ืนที่สูง และได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการหลวง และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริดอยล้าน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการศึกษาถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ในด้าน จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในชุมชน ดังต่อไปนี้ 

 
ด้านจุดแข็ง 

- ชุมชนมีกฎระเบียบที่ชุดเจนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ชุมชนได้สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ไว้ 
- มีด้านวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ 
- มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
- มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และ

หลากหลาย ชาติพันธุ์ 
- มีพืชผลที่มีในพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะพ้ืนที่ 
- ลักษณะของภูมิประเทศที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาว ได้ราคาสูง 
 

ด้านจุดอ่อน 
- ขาดผู้น าในการวางแผนงานที่ชัดเจน 

4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  19.50 
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  28.00 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร  16.50 

คะแนนรวม   160 
คะแนนรวมทั้งหมด    



๘๘ 
 

- ด้านสังคม/ชุมชน  คนในชุมชนขาดความสามัคคี มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน
อยู่ หรือแบ่งกลุ่มกันอย่างไม่ลงตัว 

- ความชัดเจนในการจัดสรรผลประโยชน์ 
- กลุ่มนายทุนต่างถิ่นเริ่มเข้ามาในพ้ืนที่ และคนในพ้ืนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 
- ชุมชนขาดความรู้หลักการด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ด้านสังคมและชุมชน ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ความสามัคคี การท างานเป็น 
- ชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีสูง เส้นทางการเดินทางค่อนข้างอันตราย มีต้นไม้ล้มทับถนน

ในช่วงฤดูฝน การก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ การเมืองในชุมชนยังไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างลงตัว
เนื่องจากมีหลายชนเผ่า การบุกรุกป่าจากคนนอกพ้ืนที่ และการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

- มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   
 

ด้านโอกาส 
- มีหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น โครงการหลวง  

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โครงการพระราชด าริดอยล้าน สนับสนุนการสร้างอาชีพและให้คนกับป่าอยู่
กันอย่างอาศัยกัน ปลูกป่าสร้างเศรษฐกิจ มีรายได้มั่นคง เป็นพ้ืนที่ราบสูงเหมาะแก่แก่กรเพาะปลูก
เมืองหนาว สภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี 

- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โครงการพระราชด าริดอยล้าน ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ลงพ้ืนที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าในในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคง 
รองรับการบริการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดของคนในชุมชนให้ลดต้นทุน สร้างรายได้ได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
ด้านอุปสรรค 

- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้ขาดการต่อเนื่องในหารบริหารจัดการ 
- ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในด้านเอกสารสิทธิ์ที่ท ากินและ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
- การประสานการท างานระหว่างหน่วยงาน และชุมชน ยังขาดความต่อเนื่อง ท า

ให้เกิดการพัฒนาไม่ต่อเนื่องล่าช้า ขาดโอกาส และตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   
พ่อค้าตนกลางต่างถิ่นมาตัดราคาในการซื้อผลิตผล ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน การก าจัดขยะใน
ชุมชนยังไม่เป็นระบบ ระบบน้ าสะอาด น้ าดื่มไม่สามารถผลิตได้ในพ้ืนที่ กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง 
ท าให้ผลผลิตการเกษตรไม่สามารถส่งตามก าหนดการได้ การรวมกลุ่มกันในชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
 

จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณ์ใน



๘๙ 
 

ชุมชน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ท าให้สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 

เป้าประสงค์  
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน าความโดดเด่นทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว ท าให้เกิดการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ 
 

ตารางที่ ๑๒ ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 

แนวทางการพัฒนา ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะ

เร่งด่วน 
(1-2ปี) 

ระยะปาน
กลาง 

(3-5ปี) 

ระยะยาว 
(6-10ปี) 

การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน 
 การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุก

ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 ร่วมกันวางแผนการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการร่วมกันภายในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมที่
ท าให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
ชุมชนที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ 

 
 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
√ 

 



๙๐ 
 

แนวทางการพัฒนา ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะ

เร่งด่วน 
(1-2ปี) 

ระยะปาน
กลาง 

(3-5ปี) 

ระยะยาว 
(6-10ปี) 

การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ชุมชน ในธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และการขนส่ง เพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 
 ก าหนดข้อตกลงร่วมกันในด้านการให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 
 ก าหนดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางการ

ท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดข้ึน 
 
 พัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ

บริการท่องเที่ยวเที่ยวได้อย่างมืออาขีพ 
 
 พัฒนาผู้น าเที่ยวให้สามารถบริการนักท่องเที่ยว

อย่ า งมื ออาชี พ  และ ให้ ค ว ามปลอดภั ยแก่
นักท่องเที่ยวได้ 

 พัฒนาผู้ น า เที่ ย ว ให้ สามารถอธิบายวิ ธี ชี วิ ต 
ประเพณี เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของชุมชนได้  

 
 

 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
√ 

  

 
ยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 

เป้าประสงค์  
เพ่ือสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้มีมาตรฐาน และพัฒนากฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ 
 
ตารางที่ ๑๓ แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 
 
 

 



๙๑ 
 

แนวทางการพัฒนา ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะ

เร่งด่วน 
(1-2ปี) 

ระยะปาน
กลาง 

(3-5ปี) 

ระยะยาว 
(6-10ปี) 

การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
 
 พัฒนากฎระเบียบให้ปฏิบัติร่วมกันได้ 

 
 จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาของ

ต่างชาติที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 
อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

 
 
 จัด ให้ มี ระบบสารสนเทศที่ ทันสมัย  เ พ่ือให้

นักท่องเที่ยวได้สืบค้นข้อมูลของชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบาย 

 
 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาทิ ไฟฟ้า 

น้ าประปา ถนนทางเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น 
 
 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น การเปิดให้บริการระบบขนส่ง ที่
ให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง 

 
 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมในชุมชน 

ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ อาทิ ห้องน้ า 
ศาลา/ที่นั่งพักผ่อน เป็นต้น 

 
 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อาทิ จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ศูนย์ให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว 
จุดรับแจ้งเหตุ สถานที่จอดจอดของนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

 
 

 
√ 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

√ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 



๙๒ 
 

จากเนื้อหาข้อ 4.2 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง สามารถสรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ได้ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
ภาพประกอบที่ 24 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 

A L E I E 
Action 

การลงมอืปฏิบัต ิ
 

Learnning 
เกิดการเรียนรู ้

 

Experience 
เกิดประสบการณ์ 

 

Income 
เกิดรายได้ 

 

Enviroment 
เกิดความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม 
การมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

ระดับนโยบาย  ระดับแผนงานหรือ
โครงการ  

ระดับปฏิบัติ  ระดับการประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาทางการท่องเที่ยวและสาเหตุแห่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นรวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืนตั้งแต่ร่วม
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
เพื่อให้ได้แผนงานหรือโครงการพฒันาการท่องเที่ยวท่ีสามารถแก้ไขหรือลดปญัหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวตามขีดความสามารถของตนเองหรือ
อาจร่วมลงทุนในรูปสหกรณ์ได ้

ขั้นตอนที่ 5 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมท้ังมสีว่นร่วมในการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 6 
 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล แผนงานหรือโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวท่ีได้ร่วมกันจดัท าขึ้น 

 
 
 
 

พัฒนาอย่างสมดุล/ม่ันคง/ยั่งยืน/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 

น าไปสู่ 



บทที่ 5  
 

สรุปผลการศึกษา  
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง ตลอดจนการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก อาทิ ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว โดยมีเครื่องมือใน
การศึกษา อาทิ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินศักยภาพทาการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง  

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของจังหวัดล าปาง  มีอาณาเขตติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  และนับถือผี ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม 
เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา 
เสาวรส  ต้นโสม สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้าน
การเกษตร เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว โดยผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลูกมากที่สุด คือ กาแฟอาราบิก้าและใบชา พบเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบ้านแม่แจ๋ม 
คือชาวบ้านมีจิตใจที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
พัก จะได้รับการต้อนรับดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในหลาย ๆ แง่มุม ทั้ง
วิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชเมือง
หนาว  

จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการ
เข้าถึง โดยพบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมี
ป้ายบอกทางตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชนยังพบร้านค้าสะดวกซื้อที่สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถน ามา
พัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้  ในสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพบทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นอาชีพของชุมชน ที่สามารถน ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้มีการจัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดการ
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบด้านเส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว พบถนนสองช่องทางและบางช่วงพบบริเวณไหล่ทางค่อนข้างแคบเป็นบางช่วง นักท่องเที่ยว
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จึงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวัง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ป้ายบอกทาง 
และป้ายสื่อความหมายในชุชน ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว และทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจภายในชุมชนได้รางวัลของชุมชนที่เคยได้รับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็น
ของฝากของที่ระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบ
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประชุมหารือ เพ่ือการจัดการวางแผนการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ ในการประเมินเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพบผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้
ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ในภาพรวม ส าหรับการประเมินทั้ง 7 ชุด คะแนนเต็ม 700 
คะแนน ได้ 504 คะแนน ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 117 คะแนน
ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 124 คะแนน ด้านศักยภาพการให้บริการของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 103 คะแนน ด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 160 คะแนน 

 
5.1.2 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
  จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณ์ใน
ชุมชน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งจากการด าเนินการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
และความสนใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากใน
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้องอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร วิถีชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร และทุกบ้านสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ไกด์ท้องถิ่นได้ พบความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตร มีการน าผลผลิตการทางเกษตร
ส่งออกขายในท้องตลาด ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเป็นพ้ืนที่แหล่งการเพาะปลูกเกษตรพ้ืนที่สูง และได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการหลวง และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริดอยล้าน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการศึกษาถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาท าให้สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 



๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความโดดเด่นทางด้าน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการอนุรักษ์และ
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  มี
เป้าประสงค ์เพ่ือสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกให้
มีมาตรฐาน และพัฒนากฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติร่วมกันได ้

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ภาคเหนือตอนบน  มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ 2) การ
วิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และอินโดจีน 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนของภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การใช้ภูมิปัญหาและวิทยากรสู่การพ่ึงตนเอง และการจัดการพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่สูงและชายแดน
ภาคเหนือ และ 5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน
และสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ จังหวัดล าปางมีแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. 
255๗-2560)38 ได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และได้ก าหนดวิสัยจังหวัด “นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปางเชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน” เกษตรสร้างสรรค์ เป็น
การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดล าปาง ทั้งกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมี การ
น าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดยเน้นความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และท าให้เกิดศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี 
(2546)39 กล่าวว่า สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม

                                           
38 ส านักงานจังหวัดล าปาง. แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 255๗-256๐). สืบค้นจากเว็บไซด์

www.Lampang.go.th เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘ 
39 อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี, การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร: กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2546), 
หน้า 110. 
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่ยังขาด
องค์ความรู้และกระบวนการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่
ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยให้ชุมชนมีรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรองรับสินค้าทาง
การเกษตรได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ นภดล นพรัตน์ (2551)40 กล่าวว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เช่น การค้นหาปัญหา การวางแผน การปฏิบัติ
กิจกรรม และการติดตามประเมินผล และมีส่วนร่วมน้อยในการตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน พบว่า 1. ปัจจัยภายใน ประชาชนมีทัศนคคติที่ดีปานกลางต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อส่วนรวมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและตระหนักถึง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวมากพอสมควรในระดับปานกลาง และ 2. ปัจจัยภายนอก 
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และได้รับการชักชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้น าหมู่บ้านในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่อนข้างมาก และมี
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากการท่องเที่ยวและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในกาพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาก 
ได้แก่ 1. ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี 2. แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมไม่เหมาะสมกับ
สภาพของพ้ืนที่ 3. สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม และ 4. เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย เป็นปรัชญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็น
ปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบมีลักษณะพลวัตร เป็นปรัชญามุ่งท้ังระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นการรอด
พ้นจากภัยและวิกฤตในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา41 ซึ่งสอดคล้อง
กับภารตี ไกรสิทธิ์ (2548)42 กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโครงสร้างที่กระจุกตัวสูง กล่าวคือ 
มีการแข่งขันกันต่ าปัญหาด้านการเงินที่พบคือปัญหาด้านสภาพคล่อง ความสามารถในการท าก าไร
และการช าระหนี้ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง43 ยังได้กล่าวถึง จุดเน้นของหลักปรัชญาของ

                                           
40 นภดล  นพรัตน,์ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่
เชียงใหม,่ 2551, หน้า 90-96 

41  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2545-2550). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี. 2547.  

42 ภารต ีไกรสิทธ์ิ, การศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม,่ 2548. 

43 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนยศ์ึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์), 2551, หน้า 297-298 
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เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ ราเมศร์ 
พรหมชาติ (2545)44 กล่าวว่า ในการที่จะปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้หลักส าคัญ
ในการเตรียมความพร้อมนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดได้ในระยะสั้นๆ หรือการแก้ปัญหาใหญ่แต่ตัวเองเอาตัวรอดได้ แต่ ไป
สร้างความเสียหายให้กับภาคส่วนอ่ืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการมอง
การณ์โลก การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและการมีชีวิตที่ดีร่วมกันในระยะยาว  

จากข้อความข้างต้นได้สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ที่ได้ร่าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง อันเป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความโดดเด่น
ทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ สุพัฒนา 
หอมบุปผา และสุริยา ส้มจันทร์ (2551)45 กล่าวว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับความเหมาะสม
ของตราสินค้ากับการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอันดับหนึ่ง และสุพรรณา 
หัศภาค (2545)46 ยังกล่าวอีกว่า ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว 
สูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และด้านการบริการ
และอัธยาศัยของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกนกอร  รัตนอุดมสวัสดิ์ (2545)47 กล่าวว่า ท าให้เกิด
การอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยังสอดคล้องกับ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ (2544)48 กล่าวว่า สร้างความ
ร่วมมือของคนในชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน และพัฒนา
กฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติร่วมกันได้  

                                           
44 ราเมศร์ พรหมชาต,ิ การมสี่วนรว่มของชมุชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาบา้น

โป่ง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ (2545), หน้า 89. 

45 สุพัฒนา  หอมบุปผา และสรุิยา  ส้มจันทร,์ รูปแบบภมูิปัญญาการทอผ้าพ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสุโขทัย, ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2551. 

46 สุพรรณนา หัศภาค,  ปัจจัยท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

47 กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ,์ การมีส่วนร่วมของชมุชนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวสามเหลี่ยมทองค า 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545), หน้า 102. 

48 วรพล วัฒนเหลืองอรณุ, การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน: 
กรณีศึกษาบ้านห้วยอีค่าง ต าบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่. บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ (2544), หน้า 
135. 



๙๙ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 

 1)  ผู้น าชุมชมควรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือการวางแผน ร่างแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยจัดให้มีหลายภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น อาทิ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครับ เป็นต้น 
 2)  ผู้น าชุมชนสามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานต่อไปได ้
 3) หน่วยงานภาครัฐ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนได้ โดย
สามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษา ไปปรับประยุกต์ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาเส้นทางสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือน ามา
สร้างแผนที่ทางการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 
 2) การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือการวางแผนทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน 
 3) การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 
 4) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของ ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
 5) แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
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การพัฒนายุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

The Development of Participatory Communities’ Agro-Tourism 
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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพ่ือ
ศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และปริมาณ (Quantitative Research ) โดยผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่
บ้านแม่แจ๋ม อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพสามารถเป้นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนประกอบอาชีพหลัก ด้าน
เกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ 
บ๊วย ชา เสาวรส  ต้นโสม สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเข้ามาให้
ความรู้ด้านการเกษตร เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว  

จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง 
โดยพบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมีป้ายบอก
ทางตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถ
น ามาพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นของ
ฝากของที่ระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

ส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมจากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการศึกษาท าให้
สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 2 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก

                                                           
 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
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ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร,  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The purposes of this study, entitled “The Development of Participatory 
Communities’ Agro-Tourism Strategies Based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy in Lampang Province”, aimed to investigate the situations and the 
development of the participatory communities’ agro-tourism based on the 
philosophy of sufficiency economy in Lampang Province. This study focused on both 
the qualitative and quantitative researches. For research methodology, Mae Chaem 
village, Muang Pan District, Lampang Province was used as the targeted area, which 
was covered with different agro-tourism sites with emphasis on the philosophy of 
sufficiency economy. In addition, planting crops with its good climates such as 
Arabica coffee, macadamia, persimmons, peaches, teas, passion fruits, ginsengs, 
herbs, weeds, etc. was mostly found in terms of the villagers’ main occupation and 
the royal project’s academic trainings were supported.     

According to the accessibility of agro-tourism contexts, it showed that not 
only were tourist routes with its tourist signs facilitated, but also the villagers’ awards 
were guaranteed for such a village’s tourist attractions. Local products were mainly 
used as souvenirs, and interesting tourism activities were also provided for tourists’ 
travelling purposes.      

 Regarding to the investigation of agro-tourism situations, it showed that the 
participatory communities’ agro-tourism based on the philosophy of sufficiency 
economy was divided into two major strategies: 1) Strategies for agro-tourism 
cooperation based on the philosophy of sufficiency economy in Lampang Province, 
and 2) Strategies for the development of agro-tourism facilities based on on the 
philosophy of sufficiency economy in Lampang Province.    

Key words: The Development of Participatory Communities’ Agro-Tourism Strategies,  
The Philosophy of Sufficiency Economy  
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บทน า 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่า
ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง 
“มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคน
ในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ
พร้อมรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 
เป็นไปตามล าดับ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน1  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร
ควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับสู่ภูมิล าเนา2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-
2559) : ภาคเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น3 ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ 2) การ

                                                           

        1 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับท่ีสิบเอ็ดพ.ศ. 2555-2559, (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2555), หน้า 1.  
        2 ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 255๗. สืบค้น จากเว็บไซด ์www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 255๘ 
        3 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. 2555-2559 : ภาคเหนือ, 
(กรุงเทพมหานคร: 2554),  หน้า 1-6. 

http://www.tourism.go.th/
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วิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และอินโดจีน 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนของภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  4 การวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การใช้ภูมิปัญหาและวิทยากรสู่การพ่ึงตนเอง และการจัดการพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่สูงและชายแดน
ภาคเหนือ และ 5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน
และสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ 
 จงัหวัดล าปางมีแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 255๗-2560) ได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และได้ก าหนดวิสัยจังหวัด “นครแห่งเซรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปางเชื่อมโยงส่
ประตูอาเซียน” เกษตรสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดล าปาง ทั้งกระบวนการผลิต 
การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมี การน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดยเน้นความปลอดภัย 
คุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และท าให้เกิด
ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเที่ยวใน
ทุกมิติ โดยเน้นการบูรณาการ การพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมให้ใช้ทุนทรัพยากรของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน คงอยู่กับจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงและเน้นการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพการให้บริการประชาชนให้บรรลุตามความต้องการในการ
พัฒนาจังหวัด4  
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่  เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่ยังขาดองค์
ความรู้และกระบวนการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐ
จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความต้องการ
และลักษณะสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ศึกษาลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่สตอเบอรี่ ไร่กาแฟ ไร่ชา สวน
สวนล าไย  และสวนอาโวคาโด สวนเกษตรผสมผสาน และการปลูกข้าว เป็นต้น ถือว่าอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมของชาวบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง และหากได้รับโอกาสในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จะช่วยให้มีรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรองรับสินค้าทางการเกษตรได้เป็นอย่าง
ดี รวมถึงเอกลักษณ์และวีถีชีวิตของชุม จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                                                           

        4ส านักงานจังหวัดล าปาง, แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ. 255๗-256๐) สืบค้นจากเว็บไซด ์
www.Lampang.go.th เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘ 
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รวมทั้งการน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือการสร้างรูปแบบร่วมกับ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๑.๑ ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเกษตร จ านวน ๒ คน

ได้แก่ ตัวแทนจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง และตัวแทนจากส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองปาน ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

๑.๒ ผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ในอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

ผู้ให้ข้อมูลหลักสองกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้าราชการฯ และผู้น าท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๑.๓ ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

๑.๔ ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง ที่ท าการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 

๑.๕ นักท่องเที่ยว จ านวน ๓0 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง 

๑.๖ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว จ านวน  7 คน 
 

๒. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๒.๑ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 

Interview) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการก าหนดหัวข้อค าถามส าหรับการ
สนทนา และสามารถสัมภาษณ์ในเชิงลึกได้ทันทีเมื่อพบข้อมูลที่น่าสนใจและตรงกับประเด็นที่ก าลัง
ศึกษา และใช้วิธีการระดมสมองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ส ารวจพื้นที่เป้าหมายเพ่ือสังเกตข้อมูลต่างๆ  
3. ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ 
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดประเด็นไว้อย่างกว้างๆ 
4. สร้างความคุ้นเคยกับผู้สัมภาษณ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการศึกษาวิจัย 

โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งก าหนดวันเวลาเก็บข้อมูล 
5. ลงมือเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้น ได้แก่ กรอบการสัมภาษณ์ และใช้เครื่องบันทึกภาพและ

เสียงใช้ในการบันทึกข้อมูล 
6. น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทั้งน ามาปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้วิจัย เพ่ือรับค าแนะน าชี้แจงให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  

7. น าข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่แล้วน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

๒.๒ แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยได้น าคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสามารถ

ยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
4. ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว แบบบันทึกการสังเกต (Observation 

Form) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 
 

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และได้ใช้วิธีการ

สังเกต และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยจะสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และกระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่ก าลังศึกษาและบันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็น
เครื่องมือที่เก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการก าหนดหัวข้อส าหรับสัมภาษณ์พูดคุย
กันกับผู้ให้ข้อมูล และสามารถสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ได้ทันทีเมื่อพบข้อมูลที่
น่าสนใจและตรงประเด็นที่ก าลังศึกษา โดยมีแนวค าถามให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นด้วย 

๒. แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้น าคู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
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เชิงเกษตร5 ทั้งนี้ ในการวัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นั้น ควรมีแนวทางการ เพ่ือสามารถยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงเกษตร 2) ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) ศักยภาพการให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ4) ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว แบบบันทึกการ
สังเกต (Observation Form) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษาและน าผลการบันทึกไว้เพ่ือประโยชน์ในการตั้งค าถามเพ่ิมเติม หรือในกรณีที่
ต้องการข้อมูลในเชิงลึกนอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์ 

๓. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการจัดกลุ่ม
สนทนาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
 

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) ที่ได้มาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ และท าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) ใช้วิธี
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ และวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
แยกเป็นประเด็นที่ค้นพบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย
ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 34 ตัวชี้วัด และแต่ละองค์ประกอบหลักได้ถูกก าหนดให้มี
ความส าคัญเท่ากัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 เท่ากัน ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบหลัก คะแนนเต็ม 
1. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  25 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 25 
4.  ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 25 

รวม 100 
 

                                                           
5 ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว ประกาศส านักงานพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร. สืบค้นจากเว็บไซด์ www.tourism.go.th,  
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๙, หน้า 38 - 50 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๑  แสดงคะแนนองค์ประกอบหลักในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

 
เกณฑ์การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย 
การแปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกณฑ์การประเมิน

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวม ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 71 - 80 คะแนน 
3. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง 61 - 70 คะแนน 
* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ต่ ากว่า 61 คะแนนลงมา 

 
ผลการศึกษา 

๑. ด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง  

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดล าปาง  มีอาณาเขตติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และนับถือผี ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช
เมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส ต้นโสม 
สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตร 
เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว โดยผลผลิตทางการเกษตร
ที่ปลูกมากที่สุด คือ กาแฟอาราบิก้าและใบชา พบเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบ้านแม่แจ๋ม คือ
ชาวบ้านมีจิตใจที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาพัก 
จะได้รับการต้อนรับดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในหลาย ๆ แง่มุม ทั้งวิถี
ชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชเมือง
หนาว  

จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง 
โดยพบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมีป้ายบอก
ทางตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชนยังพบร้านค้าสะดวกซื้อที่สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถน ามาพัฒนา
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้  ในสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพบทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นอาชีพของชุมชน ที่สามารถน ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้มีการจัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดการท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบด้านเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
พบถนนสองช่องทางและบางช่วงพบบริเวณไหล่ทางค่อนข้างแคบเป็นบางช่วง นักท่องเที่ยวจึงอาจจะ
ต้องใช้ความระมัดระวัง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ป้ายบอกทาง และป้าย
สื่อความหมายในชุชน ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว และทรัพยากรทางการท่องเที่ยว



๑๑๔ 

ในชุมชน ที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ภายในชุมชนได้รางวัลของชุมชนที่เคยได้รับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นของฝาก
ของที่ระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประชุมหารือ เพ่ือการจัดการวางแผนการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ ในการประเมินเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพบผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้
ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ในภาพรวม ส าหรับการประเมินทั้ง 7 ชุด คะแนนเต็ม 700 
คะแนน ได้ 504 คะแนน ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 117 คะแนน
ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 124 คะแนน ด้านศักยภาพการให้บริการของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 103 คะแนน ด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 160 คะแนน 

 
๒. การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสั มภาษณ์ใน
ชุมชน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งจากการด าเนินการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
และความสนใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากใน
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้องอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร วิถีชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร และทุกบ้านสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ไกด์ท้องถิ่นได้ พบความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตร มีการน าผลผลิตการทางเกษตร
ส่งออกขายในท้องตลาด ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเป็นพ้ืนที่แหล่งการเพาะปลูกเกษตรพ้ืนที่สูง และได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการหลวง และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริดอยล้าน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการศึกษาถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาท าให้สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ื อให้เกิดการ



๑๑๕ 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความโดดเด่นทางด้าน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการอนุรักษ์และ
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีเป้าประสงค์  เพ่ือ
สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน และ
พัฒนากฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ภาคเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ 2) การวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอินโด
จีน 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนของภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การใช้ภูมิปัญหาและวิทยากรสู่การพ่ึงตนเอง และการจัดการพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่สูงและชายแดน
ภาคเหนือ และ 5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน
และสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ จังหวัดล าปางมีแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. 
255๗-2560)6 ได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และได้ก าหนดวิสัยจังหวัด “นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปางเชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน” เกษตรสร้างสรรค์ เป็น
การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดล าปาง ทั้งกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมี การ
น าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดยเน้นความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และท าให้เกิดศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (2546)7 
กล่าวว่า สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่ยังขาดองค์
ความรู้และกระบวนการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐ
จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยให้ชุมชนมีรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับ

                                                           
6 ส านักงานจังหวัดล าปาง. แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 255๗-256๐). สืบค้นจากเว็บไซด์

www.Lampang.go.th เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘ 
7 อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี, การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร: กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2546), 
หน้า 110. 



๑๑๖ 

ชุมชน ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรองรับสินค้าทางการเกษตรได้
เป็นอย่างดี  

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย เป็นปรัชญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็น
ปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบมีลักษณะพลวัตร เป็นปรัชญามุ่งท้ังระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นการรอด
พ้นจากภัยและวิกฤตในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา8 ทั้งนี้ ศูนย์
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง9 ยังได้กล่าวถึง จุดเน้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้าง
ความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ ราเมศร์ พรหมชาติ (2545)10 กล่าว
ว่า ในการที่จะปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้หลักส าคัญในการเตรียมความพร้อมนี้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดได้
ในระยะสั้นๆ หรือการแก้ปัญหาใหญ่แต่ตัวเองเอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความเสียหายให้กับภาคส่วน
อ่ืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการมองการณ์โลก การเห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งและการมีชีวิตที่ดีร่วมกันในระยะยาว  

จากข้อความข้างต้นได้สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ที่ได้ร่าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง อันเป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความโดดเด่น
ทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งลอดคล้องกับกนก
อร รัตนอุดมสวัสดิ์ (2545)11 ยังกล่าวว่า ท าให้เกิดการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยังสอดคล้องกับ 

                                                           
8  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2545-2550). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี. 2547.  
9 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง. ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร : ศูนยศ์ึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 2551. 
หน้า 297-298) 

10 ราเมศร์ พรหมชาต,ิ การมสี่วนรว่มของชมุชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาบา้น
โป่ง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ (2545), หน้า 89. 

11 กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ,์ การมีส่วนร่วมของชมุชนในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวสามเหลี่ยมทองค า 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545), หน้า 102. 



๑๑๗ 

วรพล วัฒนเหลืองอรุณ (2544)12 กล่าวว่า สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน และพัฒนากฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติ
ร่วมกันได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 
 ๑.๑  ผู้น าชุมชมควรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือการวางแผน ร่างแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดให้มีหลายภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น อาทิ ผู้ประกอบการ ชุมชน 
หน่วยงานภาครับ เป็นต้น 
 ๑.๒ ผู้น าชุมชนสามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานต่อไปได้ 
 ๑.๓ หน่วยงานภาครัฐ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนได้ โดยสามารถ
น ายุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษา ไปปรับประยุกต์ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้ 

๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๒.๑ การศึกษาเส้นทางสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือน ามาสร้างแผนที่

ทางการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 
๒.๒ การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือการวางแผนทางด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน 
๒.๓ การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ 
๒.๔ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของ ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
๒.๕ แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
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www.Lampang.go.th เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 255๘ 

ส านักงานจังหวัดล าปาง. แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 255๗-256๐). สืบค้นจากเว็บไซด์
www.Lampang.go.th เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 255๘ 

ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 255๗. สืบค้นจากเว็บไซด์ 
www.tourism.go.th  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 255๘ 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว ประกาศส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร. สืบค้นจาก
เว็บไซด์ www.tourism.go.th,  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 255๙. 

อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร: กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่, 2546 

http://www.lampang.go.th/
http://www.tourism.go.th/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ไปประยุกต์ในการ
เรียนการสอนในรายวิชา เช่น นโยบายสาธารณะและการวาแผน และ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนรายวิชาธรรมนิเวศ 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง ตลอดจน สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง อีกทั้ง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่  ให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน
ในชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงคุณค่า ของ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดล าปาง และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น สามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานต่อไปได้ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้ 
 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา -               
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง เพื่อการเรียนรู้กระบวนการในการท าวิจัยและวิธีการลง
พ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง 

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนายุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กจิกรรมที่วางแผนไว้ 

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๒ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงปรากฏการณ์สภาพการณ์
ท่องเที่ยว เชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง และสามารถน าข้อมูลที่
ศึกษาไปประกอบการท าแบบ
สัมภาษณ ์และแบบประเมิน
ศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและกรอบ
ของการด าเนินการวิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงสภาพการณ์และศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง 

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย และ
สภาพการณ์และศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง 

๓. การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง/
แบบประเมิน
ศักยภาพภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

ทราบถึงสภาพการณ์และศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง และการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้เกดิองค์ความรู้การ
พัฒนายุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

๔. ข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ 

๑) ควรศึกษาเส้นทางสื่อ
ความหมายทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือน ามาสร้างแผนที่
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 

ข้อที่ 2 ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่น า
ผลจากข้อเสนอแนะไปสู่
การพัฒนายุทธศาสตร์การ



๑๒๓ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

2) ควรศึกษาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อการวางแผน
ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของชุมชน 
3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในพ้ืนที่ 
4) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
เหมาะสมของ ในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
5) ควรศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง 2 ข้อคอื 
๑) สภาพการณ์และศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 
๒) การพัฒนายุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง 

ข้อ ๑ – 2 ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปางได้ 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
เอกสารเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ และ 

แบบประเมินมาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 
 

แบบสัมภาษณ์การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์         
ต าแหน่ง /หน้าที่           
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์         
 

๑. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

1.1 ท่านคิดว่าสถานที่ธรรมชาติและการเกษตรในชุมชน สามารถผลักดันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้หรือไม่ อย่างไร 

1.2 การเกษตรและสถานท่ีธรรมชาติในพ้ืนที่มีอะไรบ้าง 
1.๓ ท่านคิดว่าคนในชุมชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ถ้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ผลักดันให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.๔ ท่านคิดว่าจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงจะต้องท า อย่างไร 
1.๕ ท่านคิดว่าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีความจ าเป็นกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
 
๒. เพื่อศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 

2.1 ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดแข็งในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดอ่อนในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 



๑๒๖ 

2.3 ท่านคิดว่าชุมชน มีโอกาสในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

๒.๔ ท่านคิดว่าชุมชน มีอุปสรรคในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ 
เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้
เสีย ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

๒.๕ ท่านคิดว่าชุมชนยังต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างไรบ้าง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 

(ท่ีมา : จากส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว) 
1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
หมายเหตุ  พิจารณาจากความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  
 
1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีโครงสร้างการบริหารงานองค์กร 0 3  
- มีเอกสารก าหนดโครงสร้างการบริหารงานองค์กร 

แต่ไม่ได้สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ 
0.5 3  

- มีเอกสารก าหนดโครงสร้างการบริหารงานองค์กร ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคู่มือพนักงาน ป้ายแสดงผังโครงสร้างการ
บริหารงานองค์กรแสดงให้พนักงานทุกคนรับรู้และปฏิบัติตาม 

1 3  

1.2 การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีแผนผังแสดงเป็นรูปธรรม 0 3  
- มีแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน 0.5 3  
- มีแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจน และจัด
แสดงให้กับนักท่องเที่ยว 

1 3  

1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 0 2  
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และชุดเครื่องมือปฐม
พยาบาลพร้อมยาสามัญประจ าบ้าน (ไม่หมดอายุ) 

0.5 2  

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าแหล่ง
ท่องเที่ยวและมีชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมยาสามัญ
ประจ าบ้าน (ไม่หมดอายุ) 

1 2  
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1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการจัดการของเสีย 0 3  
- มีการก าจัดขยะแหละบ าบัดน้ าเสีย  ภายในแหล่งท่องเที่ยว 0.5 3  
- มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 1 3  
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ชุมชนไม่ยอมรับหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว 

0 2  

- ชุมชนยอมรับและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 0.5 2  
- ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

1 2  

1.6 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ 0 2  
- มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรระดับท้องถิ่น 0.5 2  
- มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระดับภาค/ประเทศ/นานา
ประเทศ 

1 2  

1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- การจัดการการท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 3  

- การจัดการการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.5 3  

- การจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

1 3  
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1.8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีแผนการบ ารุงรักษา 0 2  
- มีแผนการบ ารุงรักษา 0.5 2  
- มีการด าเนินงานตามแผนการบ ารุงรักษา 1 2  
1.9 การส่งเสริมการขาย  การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการส่งเสริมการขาย  การเพิ่มมูลค่า  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตร 

0 2  

- มีการส่งเสริมการขาย  การเพ่ิมมูลค่า  และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรระดับท้องถิ่น (OTOP) 

0.5 2  

- มีการส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรระดับประเทศ 

1 2  

1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีแผ่นพับหรือเอกสารแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 0 3  
- มีสื่อเพ่ือการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์มากกว่า 2 
ประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์  และ
เว็บไซต์ เป็นต้น 

0.5 3  

- มีสื่อเพ่ือการโฆษณา  และประชาสัมพันธ์มากกว่า 2 
ประเภท และมีเว็บไซต์ของตนเอง 

1 3  

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หมายเหตุ พิจารณาจาก ความพร้อมในการจัดหาบริการพ้ืนฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความส าคัญ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
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2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- การเดินทางเข้าถึงไม่สะดวก 0 4  
- การเดินทางเข้าถึงสะดวกบางช่วงฤดูกาล 0.5 4  
- การเดินทางเข้าถึงได้สะดวกทุกฤดูกาล 1 4  
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 0 4  
- มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 0.5 4  
- มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและอินเตอร์เน็ต 1 4  
2.3 ความพร้อมด้านที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 0 4  
- ไม่มีที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  แต่มีเครือข่ายบริการ
ที่พัก ภายนอกแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 

0.5 4  

- มีที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว 1 4  
2.4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีบริการอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว 0 4  
- มีบริการอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะที่มีการสั่งจอง
ล่วงหน้า 

0.5 4  

- มีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 1 4  
2.5 การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
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- ไม่มีการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 0 3  
- มีการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ในการรับรองของแหล่งท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพ
การรับรองของแหล่งท่องเที่ยว  และมีการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1 3  

2.6 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 0 4  
- มีบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอเฉพาะเมื่อมี
การติดต่อล่วงหน้า 

0.5 4  

- มีบุคลากรพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา 1 4  
2.7 การก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว 0 3  
- มีการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวได้
เฉพาะบางฤดูกาล 

0.5 3  

- มีการก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวได้
ตลอดปี 

1 3  

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หมายเหตุ  พิจารณาจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการบรรยาย  แนะน าสถานที่และกติกาการปฏิบัติตน 
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

0 3  
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- มีการบรรยายกิจกรรม แนะน าสถานที่ และกติกาปฏิบัติ
ตนส าหรับนักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีการฉายวีดีทัศน์ และบรรยายกิจกรรม แนะน าสถานที่ 
และกติกาการปฏิบัติตน ส าหรับนักท่องเที่ยวภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 3  

3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 0 3  
- มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมที่พูดได้เฉพาะภาษาไทยส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีมัคคุเทศก์หรือผู้น าชมที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 

1 3  

3.3 ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของท่ีระลึก 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึก
ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

0 3  

- มีร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึกภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของที่ระลึกภายใน
และบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว 

1 3  

3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับนักท่องเที่ยว 0 3  
- มีกิจกรรมเสริมส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้พักผ่อน 
หรือบันเทิงในแหล่งท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีกิจกรรมเสริมส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้พักผ่อน 
หรือบันเทิงในแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป 

1 3  

3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 
ค่าคะแนน

รวม 



๑๓๓ 

(A x B) 
- ไม่มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 0 3  
- มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
แผ่นพับเอกสาร บอร์ดหรือป้ายสื่อความหมาย 

0.5 3  

- มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ
มีการสาธิต วิธีการปฏิบัติ 

1 3  

3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการบริการด้านยานพาหนะน าชมสถานที่ 0 2  
- มีการบริการด้านยานพาหนะน าชมสถานที่ 0.5 2  
- มีการบริการด้านยานพาหนะน าชมสถานที่อย่างเหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1 2  

3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารส าหรับนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการให้บริการติดต่อสื่อสาร 0 3  
- มีการให้บริการติดต่อสื่อสาร เช่น ส่งจดหมาย โทรศัพท์ 
โทรสาร ภายในประเทศ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

0.5 3  

- มีการให้บริการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ 3 ประเภทข้ึนไป 1 3  
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

0 3  

- มีการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

0.5 3  

- มีสถานที่ให้บริการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว 

1 3  

3.9 การให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 



๑๓๔ 

- ไม่มีการจัดการให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 0 2  
- มีการจัดการให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น 
ห้องน้ า ทางลาดเอียงส าหรับพ้ืนที่ต่างระดับ อย่างน้อย 1 
ประเภท 

0.5 2  

- มีการจัดการให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น 
ห้องน้ า ทางลาดเอียงส าหรับพ้ืนที่ต่างระดับ มากกว่า 1 
ประเภท 

1 2  

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
หมายเหตุ  พิจารณาจากความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
 
4.1 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะที่โดดเด่น 0 3  
- มีเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะที่โดดเด่น
อย่างน้อย 1 ประเภท 

0.5 3  

- มีเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะที่โดดเด่น
ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป 

1 3  

4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0 3  

- ไม่มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ประเภท 

0.5 3  

- ไม่มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป 

1 3  

4.3 สภาพธรรมชาติที่มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ 0 4  



๑๓๕ 

- ไม่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ แต่มีการตกแต่ง
ภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ 

0.5 4  

- มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม และมีการตกแต่งภูมิทัศน์ให้
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

1 4  

4.4 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในบริเวณใกล้เคียงรัศมี 20 
กม. 

0 3  

- มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในบริเวณใกล้เคียง อย่างน้อย 1 
แห่ง 

0.5 3  

- มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่ 2 แห่ง
ขึ้นไป 

1 3  

4.5 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่เคยได้รับรางวัล 0 2  
- เคยได้รับ 1 รางวัล 0.5 2  
- เคยได้รับมากกว่า 1 รางวัล 1 2  
4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 0 3  
- มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อย่างน้อย 2-4 ประเภท 0.5 3  
- มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ตั้งแต่ 5 ประเภทข้ึนไป 1 3  
4.7 ความโดดเด่นและหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- มีกิจกรรมที่โดดเด่นเพียง 1 ประเภท 0 4  
- มีกิจกรรมที่โดดเด่น 2-4 ประเภท 0.5 4  
- มีกิจกรรมที่โดดเด่น ตั้งแต่ 5 ประเภทขึ้นไป 1 4  



๑๓๖ 

4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

(A) 
น้ าหนัก 

(B) 

ค่าคะแนน
รวม 

(A x B) 
- ไม่มีกิจกรรมที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร 0 3  
- มีกิจกรรมที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร 0.5 3  
- มีกิจกรรมที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ทั้งภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบ 

1 3  

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (IOC)) 

 
 



๑๓๗ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแต่ละรายการว่า มีความเหมาะสมเพียงใดโดย
ท าเครื่องหมาย √ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านข้อละ 1 ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
รายการ 

 

ผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์     
ต าแหน่ง /หน้าที่     
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์     
ศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
1. ท่านคิดว่าสถานที่ธรรมชาติและการเกษตรในชุมชน สามารถ
ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้หรือไม่ อย่างไร 

    

2. การเกษตรและสถานท่ีธรรมชาติในพ้ืนที่มีอะไรบ้าง     
3. ท่านคิดว่าคนในชุมชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ถ้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนผลักดันให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

    

4. ท่านคิดว่าจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า อย่างไร 
 

    

 
รายการ 

ผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1  
5. ท่านคิดว่าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีความจ าเป็นกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

    

ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
1. ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดแข็งในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนา     



๑๓๘ 

ยุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและ
ชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

2. ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดอ่อนในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและ
ชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

    

3. ท่านคิดว่าชุมชน มีโอกาสในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและ
ชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

    

4. ท่านคิดว่าชุมชน มีอุปสรรคในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและ
ชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

    

5. ท่านคิดว่าชุมชนยังต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างไรบ้าง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

 
 

ลงชื่อ................................................................... .... 
(....................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์การพัฒนายุทธศาสตร์ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน 

มีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง (IOC) 
 



๑๔๐ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแต่ละรายการว่า มีความเหมาะสมเพียงใดโดยท า
เครื่องหมาย √ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านข้อละ 1 ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
ต าแหน่ง /หน้าที่ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
ศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
๑. ท่านคิดว่าสถานที่ธรรมชาติและการเกษตรในชุมชน 
สามารถผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้หรือไม่ 
อย่างไร 

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 

๒. การเกษตรและสถานที่ธรรมชาติในพื้นที่มีอะไรบ้าง 0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 
๓. ท่านคิดว่าคนในชุมชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ถ้า
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผลักดันให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

๔. ท่านคิดว่าจะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องท า อย่างไร 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

๕. ท่านคิดว่าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีความจ าเป็น
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
1. ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดแข็งในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้
มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 



๑๔๑ 

2. ท่านคิดว่าชุมชน มีจุดอ่อนในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมือง
และผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและชุมชน และด้าน
เศรษฐกิจ 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

3. ท่านคิดว่าชุมชน มีโอกาสในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองและผู้
มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านคิดว่าชุมชน มีอุปสรรคในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมือง
และผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมและชุมชน และด้าน
เศรษฐกิจ 

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

5. ท่านคิดว่าชุมชนยังต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างไร
บ้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

 
 



๑๔๓ 

 

 
 
 
 



๑๔๔ 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพกิจกรรมการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 
 
 



๑๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เส้นทางท่ีใช้สัญจรในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป้ายบอกเส้นทางในชุมชน 

 
 



๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายบอกเส้นทางในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้านค้าในชุมชน 

 



๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เส้นทางท่ีชาวบ้านใช้เดินทางเข้าไปในสวนผลไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ล าธารที่ไหนผ่านในชุมชน 

 
 



๑๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลไมท้ี่ชุมชนปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนเผือกในชุมชน 
 
 



๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไร่แมคคาเดเมียและลูกพลับในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมล็ดแมคคาเดเมียที่เก็บได้ในชุมชน 
 
 



๑๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านก าลังกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียเพ่ือน าไปบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชาวบ้านก าลังคัดเมล็ดแมคคาเดเมียเพ่ือน าไปบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย 
 

 



๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 

 
 



๑๕๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รางวัลที่ชุมชนเคยได้รับ 
 

 



๑๕๕

ชาวบ้านก าลังรวมตัวกันประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฯ 

ชาวบ้านก าลังรวมตัวกันประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติผู้วิจัย 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล  ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 
วัน เดือน ปีเกิด  4 กันยายน 2530 
ที่อยู่ปัจจุบัน  2/1 หมู่ 4 ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
ที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ 
    นครล าปาง 
 พ.ศ. 2556  นักวิชาการพาณิชย์ ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา 
 
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน รด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร), มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พ.ศ. ๒๕๕๖  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พ.ศ. 2554  ศศ.บ. (วิจัยสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  พ.ศ. ๒๕๔๙  ธรรมศึกษา(ธม.) เอก  
  
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 

- ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 
- พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนว

พระพุทธศาสนา 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขัว ต าบลบ่อแฮ้ว 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธของพระนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร วิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปาง 

- การพัฒนาพ้ืนที่โบราณสถานและโบราณวัตถุเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนบ้านทุ่งม่านใต้ ต าบล
บ้านเป้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 



๑๕๘ 
 

 
 

 
บทความวิชาการ 

- ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้า
เกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

- Development of ancient sites and antiques for learning of ban thong man tai 
community, banpua sub-district, maung district, lampang province. Life, Power 
and Ethnics. The 1th International Conference on Ethnics in Asia August 20-21, 
2015. Eko-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok 

- The role of Lampang Buddhist College in preparing to enter the ASEAN 
community.  The 12Th Conference of the United Nation Day of Vesak. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 28-30 May 2015, Thailand 

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาน าธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธของพระนิสิตวิทยาลัย
สงฆ์นครล าปาง ชื่อวารสาร สงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ส านักพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- ผู้น าชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ชื่อวารสาร วารสาร
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 2557 ส านักพิมพ์ น้ าโท้งการพิมพ์ 

- ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ด้วยพุทธบูรณาการ ชื่อวารสาร พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจ
และสังคม ส านักพิทพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชื่อวารสารคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข ชื่อวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 2 
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 

- สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แยวพุทธ ชื่อวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2556 

- ผลกระทบของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ชื่อวารสาร หนังสือรวบรวมบทความ “ผู้หญิง วัฒนธรรม ท้องถิ่นชุมชน” ปีที่ 
12 เล่มที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 ส านักพิมพ์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที่ MCU RS 610๗๖๐๐๓๘ 
 
ชื่อโครงการ การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 
หัวหน้าโครงการ นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 622 ต าบลศาลา อ าเภอ
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่า
ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง 
“มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคน
ในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุล
ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ
พร้อมรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ 
เป็นไปตามล าดับ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือ
เตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน1  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร

                                                           

        1 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับท่ีสิบเอ็ดพ.ศ. 2555-2559, (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2555), หน้า 1.  



๑๖๐ 
 

 
 

ควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับสู่ภูมิล าเนา2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-
2559) : ภาคเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น3 ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนือ 2) การ
วิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และอินโดจีน 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนของภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การใช้ภูมิปัญหาและวิทยากรสู่การพ่ึงตนเอง และการจัดการพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่สูงและชายแดน
ภาคเหนือ และ 5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกัน
และสร้างความม่ันคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ 
 จังหวัดล าปางมีแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 255๗-2560) ได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของจังหวัดตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และได้ก าหนดวิสัยจังหวัด “นครแห่งเซรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีล าปางเชื่อมโยงส่
ประตูอาเซียน” เกษตรสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดล าปาง ทั้งกระบวนการผลิต 
การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมี การน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดยเน้นความปลอดภัย 
คุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และท าให้เกิด
ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการท่องเที่ยวใน
ทุกมิติ โดยเน้นการบูรณาการ การพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมให้ใช้ทุนทรัพยากรของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน คงอยู่กับจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงและเน้นการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพการให้บริการประชาชนให้บรรลุตามความต้องการในการ
พัฒนาจังหวัด4  
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขพ้ืนที่ที่ยังขาดองค์
ความรู้และกระบวนการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ภาครัฐ
จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาความต้องการ

                                                           

        2 ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว, ประกาศส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 255๗. สืบค้น จากเว็บไซด ์www.tourism.go.th  เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 255๘ 
        3 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. 2555-2559 : ภาคเหนือ, 
(กรุงเทพมหานคร: 2554),  หน้า 1-6. 
        4ส านักงานจังหวัดล าปาง, แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ. 255๗-256๐) สืบค้นจากเว็บไซด ์
www.Lampang.go.th เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 255๘ 

http://www.tourism.go.th/
http://www.lampang.go.th/


๑๖๑ 
 

 
 

และลักษณะสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ศึกษาลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่สตอเบอรี่ ไร่กาแฟ ไร่ชา สวน
สวนล าไย  และสวนอาโวคาโด สวนเกษตรผสมผสาน และการปลูกข้าว เป็นต้น ถือว่าอาชีพหลักและ
อาชีพเสริมของชาวบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง และหากได้รับโอกาสในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จะช่วยให้มีรายได้กระจายสู่ชุมชนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรองรับสินค้าทางการเกษตรได้เป็นอย่าง
ดี รวมถึงเอกลักษณ์และวีถีชีวิตของชุม จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
รวมทั้งการน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือการสร้างรูปแบบร่วมกับ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

 
ผลการวิจัย 

๑. ด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง  

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดล าปาง  มีอาณาเขตติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และนับถือผี ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช
เมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส ต้นโสม 
สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตร 
เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว โดยผลผลิตทางการเกษตร
ที่ปลูกมากที่สุด คือ กาแฟอาราบิก้าและใบชา พบเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของบ้านแม่แจ๋ม คือ
ชาวบ้านมีจิตใจที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาพัก 
จะได้รับการต้อนรับดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตในหลาย ๆ แง่มุม ทั้งวิถี
ชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชเมือง
หนาว  

จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง 
โดยพบว่ามีเส้นทางที่อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และมีป้ายบอก
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ทางตามเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชนยังพบร้านค้าสะดวกซื้อที่สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ชุมชนยังได้มีรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชม สามารถน ามาพัฒนา
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้  ในสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพบทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นอาชีพของชุมชน ที่สามารถน ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้มีการจัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดการท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบด้านเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
พบถนนสองช่องทางและบางช่วงพบบริเวณไหล่ทางค่อนข้างแคบเป็นบางช่วง นักท่องเที่ยวจึงอาจจะ
ต้องใช้ความระมัดระวัง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ป้ายบอกทาง และป้าย
สื่อความหมายในชุชน ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว และทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ในชุมชน ที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ภายในชุมชนได้รางวัลของชุมชนที่เคยได้รับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นของฝาก
ของที่ระลึก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประชุมหารือ เพ่ือการจัดการวางแผนการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ ในการประเมินเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้าน ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่อง เที่ยวเชิงเกษตร ด้าน
ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพบผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้
ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ในภาพรวม ส าหรับการประเมินทั้ง 7 ชุด คะแนนเต็ม 700 
คะแนน ได้ 504 คะแนน ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 117 คะแนน
ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 124 คะแนน ด้านศักยภาพการให้บริการของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 103 คะแนน ด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเที่ยว 160 คะแนน 

 
๒. การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
 จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณ์ใน
ชุมชน สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ซึ่งจากการด าเนินการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
และความสนใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากใน
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้องอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร วิถีชีวิตประจ าวันล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร และทุกบ้านสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ไกด์ท้องถิ่นได้ พบความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตร มีการน าผลผลิตการทางเกษตร
ส่งออกขายในท้องตลาด ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเป็นพ้ืนที่แหล่งการเพาะปลูกเกษตรพ้ืนที่สูง และได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการหลวง และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริดอยล้าน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการศึกษาถึงวิถีชีวิตของ
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ชุมชนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน  
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาท าให้สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างคนในชุมชน ร่วมกันด าเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่อ งเที่ยวเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความโดดเด่นทางด้าน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการอนุรักษ์และ
ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีเป้าประสงค์  เพ่ือ
สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน และ
พัฒนากฎระเบียบที่สามารถสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ไปประยุกต์ในการ
เรียนการสอนในรายวิชา เช่น นโยบายสาธารณะและการวาแผน และ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนรายวิชาธรรมนิเวศ 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง ตลอดจน สภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง อีกทั้ง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่  ให้ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน
ในชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดล าปาง และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น สามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานต่อไปได้ เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้ 
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๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา -               
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง เพื่อการเรียนรู้กระบวนการในการท าวิจัยและวิธีการลง
พ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง 

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนายุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง 
 
การประชาสัมพันธ์ 

- ก าลังด าเนินการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง TCI กลุ่มท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 


