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รายงานการวิจยั เรือง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยชุมชนมีส่ว นร่วมในพืนทีจัง หวัด ลําปาง มีว ัตถุ ประสงค์ด ังต่อไปนี 1. เพือศึก ษา
สภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนที
จังหวัดลําปาง 2. เพือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งโดยชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในพืนทีจัง หวัด ลํา ปาง งานวิจ ัย นี เป็ น งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) และปริมาณ (Quantitative Research ) โดยผูว้ จิ ยั เลือกพืนทีบ้านแม่แจ๋ม อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง เนืองจากเป็ นหมู่บ้านทีมีศกั ยภาพสามารถเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟพันธุอ์ า
ราบิก้า แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส ต้นโสม สมุนไพร สาหร่าย และได้รบั การ
สนับสนุ นจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรูด้ า้ นการเกษตร เนืองจากอากาศทีหนาวเย็นและมีความเหมาะสม
ต่อการปลูกพืชฤดูหนาว
จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเทียวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง
โดยพบว่ามีเส้นทางทีอํานวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทียวได้ และมีป้ายบอกทางตาม
เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเทียว ทังนี ชุมชนยังได้มรี างวัลทีสร้างชือเสียงให้กบั ชุมชม สามารถนํามาพัฒนาเป็ น
สิงดึง ดูดใจทางการท่องเทียว รวมถึงผลิตภัณฑ์ข องชุมชนทีสามารถพัฒนาเป็ นของฝากของทีระลึก และ
กิจกรรมทางการท่องเทียวทีน่าสนใจ
สําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมจากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตร ผลการศึกษาทําให้สามารถพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนที
จัง หวัดลําปาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
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Abstract

The purposes of this study, entitled “The Development of Participatory Communities’ AgroTourism 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.
Keywords: The Development of Participatory Communities’ Agro-Tourism Strategies, The
Philosophy of Sufficiency Economy

บทนํา

สถานการณ์การเปลียนแปลงทีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลียนแปลงทังภายใน
และภายนอกประเทศทีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ ผ ลกระทบได้ย าก แม้ว่ าในภาพรวมสังคมไทยมี
ภูมคิ มุ้ กันเพิมขึน และมีภูมคิ มุ้ กันทีแข็งแกร่งแตกต่างกันไปทังในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่
ก็ยงั ไม่เพียงพอทีจะรองรับสถานการณ์การเปลียนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องนํา
ภูมคิ มุ้ กันทีมีอยู่พร้อมทังสร้างภูมคิ มุ้ กันในประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เสริ ม สร้ า งทุ น ที มี อ ยู่ ข องประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง ทั งทุ น ทางสั ง คม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทังสร้างสมดุลการพัฒนาในทุก
มิติและขับเคลือนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ ชัี ดเจนยิงขึนในทุกระดับ เพือให้การพัฒนาและบริหารประเทศ
เป็ นไปบนทางสายกลาง เชือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทังคน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม
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และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่าง
มิติทางวัตถุกบั จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึงตนเองกับการแข่งขันในเวที
โลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมคิ ุม้ กัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสียงให้
เพีย งพอพร้อ มรับ ผลกระทบจาการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ ทังนี การขับ เคลือน
กระบวนการพัฒนาทุกขันตอนต้องใช้ “ความรอบรู”้ ในการพัฒนาด้านต่ าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็ นไป
ตามลํ าดับ และสอดคล้องกับ วิถีชีวิตของสัง คมไทย รวมทังเสริมสร้า งศีล ธรรมและสํา นึ ก ใน “คุ ณ ธรรม”
จริย ธรรมในการปฏิบัติห น้ าทีและดํา เนิ นชีวิต ด้วย “ความเพีย ร” จะเป็ นภู มิคุ้มกัน ทีดีให้พ ร้อ มเผชิญ การ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ รวมทังใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพือเตรียมพร้อมให้ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอนาคตได้อย่างยังยืน1 ซึงแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
หมายถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเทียวทีเสริม สร้ า งความรู้ ด้ า นการเกษตรควบคู่ ก ับ การพัก ผ่ อ นและความบัน เทิง
นักท่องเทียวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวติ เกษตร ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการเกษตรทีหลากหลาย เพือสร้างทักษะแลกเปลียนความรูด้ า้ นเกษตรและได้รบั ความบันเทิงใน
รูปแบบต่างๆ รวมทังสามารถซือหาผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับสูภ่ ูมลิ าํ เนา2 ซึงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ.
) : ภาคเหนือตอนบน มี จัง หวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่ านได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ไว้ ประเด็น3 ดังนี ) ยุทธศาสตร์
การวิจยั ที การวิจยั เพือสนับสนุ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรูแ้ ก้ไขปั ญหาสังคมภาคเหนือ )
การวิจยั เพือสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่นําโขงและ
อินโดจีน ) ยุทธศาสตร์การวิจยั ที การวิจยั เพือสนับสนุ นการดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและยังยืนของภาคเหนือ ) ยุทธศาสตร์การวิจยั ที การวิจยั เพือสนับสนุ นการใช้ภูมปิ ั ญหาและ
วิทยากรสูก่ ารพึงตนเอง และการจัดการพืนทีเมือง ชนบท พืนทีสูงและชายแดนภาคเหนือ และ ) ยุทธศาสตร์
การวิจยั ที การวิจยั เพือพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็ นภูมคิ ุม้ กันและสร้างความมันคงของท้องถินและ
จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดลําปางมีแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ทําการศึกษาบริบทและศักยภาพของ
จัง หวัด ตามกระบวนการจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์แ ละได้กํา หนดวิสยั จัง หวัด “นครแห่ ง เซรามิก และหัต ถ
อุตสาหกรรม สูเ่ กษตรสร้างสรรค์ ท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถลี ําปางเชือมโยงสูป่ ระตูอาเซียน”
เกษตรสร้างสรรค์ เป็ นการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดลําปาง ทังกระบวนการผลิต การบํารุงรักษา การลดใช้
สารเคมี การนํ าผลผลิต ไปสู่ผู้บ ริโ ภค ภาคการค้า โดยเน้ นความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานก่อ ให้เกิด
คุณภาพชีวติ ทีดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และทําให้เกิดศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยังยืน และการท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์ เป็ นการท่องเทียวในทุกมิติ โดยเน้นการบูรณาการ การพัฒนา การ
อนุ รกั ษ์และส่งเสริมให้ใช้ทุนทรัพยากรของจังหวัดให้มปี ระสิทธิภาพให้เกิดความมันคง ยังยืน คงอยู่กบั จังหวัด
ลําปางอย่างต่อเนือง และจะส่งผลให้การท่องเทียว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตและ
1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที สิ บเอ็ดพ.ศ. 2555-2559, (กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2555), หน้า 1.
2
สํานักพัฒนาการท่องเทียว. ประกาศสํานักงานพัฒนาการท่องเทียวเรืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที ยวเชิ งเกษตร ลงวันที 27 เมษายน
. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : www.tourism.go.th. [5 มิถุนายน 2558].
3
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การวิ จยั พ.ศ.
: ภาคเหนื อ, (กรุงเทพมหานคร:
), หน้า 1-6.
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ความมันคงและเน้นการบริหารจัดการภาครัฐ เพือหนุ นเสริมศักยภาพการให้บริการประชาชนให้บรรลุตาม
ความต้องการในการพัฒนาจังหวัด4
จากข้อมูลดังกล่ าว ทําให้มคี วามจําเป็ นในการพัฒนายุท ธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนที เพือแก้ไขพืนทีทียังขาดองค์ความรูแ้ ละ
กระบวนการทางการท่องเทียวเชิงเกษตรทีดีและเป็ นรูปธรรม ซึงเป็ นปั ญหาสําคัญทีภาครัฐจะต้องเข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ ดัง นั น การวิจ ัย ครังนี มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท ีจะศึก ษาเกียวกับ ศึก ษาความต้ อ งการและลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมของการท่องเทียวเชิงเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนที
จัง หวัดลําปาง ศึกษาลักษณะกิจกรรมการท่องเทียวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที
เหมาะสมในพืนทีจังหวัดลําปาง และพัฒนารูปแบบการท่องเทียวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง โดยจะเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพืนทีให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่สตอเบอรี ไร่กาแฟ ไร่ชา สวนสวนลําไย และสวนอาโวคาโด สวน
เกษตรผสมผสาน และการปลูกข้าว เป็ นต้น ถือว่าอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในพืนที อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง และหากได้รบั โอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในพืนทีจะช่วยให้มรี ายได้กระจายสู่
ชุมชนเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึงกิจกรรมการท่องเทียวเชิงเกษตรสามารถเป็ นกลไกหนึงในการ
รองรับสินค้าทางการเกษตรได้เป็ นอย่างดี รวมถึงเอกลักษณ์และวีถชี วี ติ ของชุม จึงเป็ นสิงทีน่าศึกษาถึงแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทังการเผยแพร่ภูมปิ ั ญญาท้องถินและควรค่าแก่การสร้างนวัตกรรมทางการ
ท่องเทียวเชิงเกษตร รวมทังการนํ าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเป็ นเครืองมือการสร้าง
รูปแบบร่วมกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเทียวเชิงเกษตรให้ยงยื
ั นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาสภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
. เพือศึก ษาการพัฒนายุท ธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

. กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
. ข้าราชการในหน่ วยงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวและการเกษตร จํานวน ๒ คนได้แก่
ตัวแทนจากสํานักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลําปาง และตัวแทนจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปาน ผูใ้ ห้
ข้อมูลกลุ่มนีซึงเป็ นผูท้ มีี ความรูแ้ ละมีสว่ นเกียวข้องในเรืองของยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตร
. ผูน้ ําท้องถิน จํานวน คน ได้แก่ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ปราชญ์ชาวบ้าน ในอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผู้ให้ขอ้ มูลหลักสองกลุ่มนี ได้แก่ ข้าราชการฯ และผูน้ ํา
ท้องถิน ซึงเป็ นผูท้ มีี ความรูแ้ ละมีสว่ นเกียวข้องในเรืองของยุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตร

4

สํานักงานจังหวัดลําปาง, แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557-2560). [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
www.Lampang.go.th. [5 มิถุนายน 2558].
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. ประชาชนในชุมชน จํานวน คน ได้แก่ ประชาชนในพืนทีอําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง ทีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ
. ผู้ประกอบการ จํานวน คน ได้แ ก่ ผู้ประกอบการในพืนทีอําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง ทีทําการเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเทียว ทีพัก ร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี ซึงเป็ นผู้ทมีี ความรู้
เกียวกับสภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตรในพืนที
. นักท่องเทียว จํานวน คน ได้แก่ นักท่องเทียวทีเข้ามาเทียวในพืนที อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
. ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการท่องเทียว จํานวน 7 คน
. การสร้างเครืองมือการวิ จยั
. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)
เครืองมือ ทีใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ นการสัม ภาษณ์ แ บบมีโ ครงสร้า ง (Structure
Interview) ซึงเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ใช้วธิ กี ารกําหนดหัวข้อคําถามสําหรับการสนทนา
และสามารถสัมภาษณ์ในเชิงลึกได้ทนั ทีเมือพบข้อมูลทีน่าสนใจและตรงกับประเด็นทีกําลังศึกษา และใช้วธิ กี าร
ระดมสมองเพือนํ าไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ก ารท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ขันตอนการสร้างเครืองมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2. สํารวจพืนทีเป้ าหมายเพือสังเกตข้อมูลต่างๆ
3. ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธกี ารสัมภาษณ์
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดประเด็นไว้อย่างกว้าง ๆ
5. สร้างความคุน้ เคยกับผูส้ มั ภาษณ์ เพือขออนุ ญาตและขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั
โดยชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธกี ารรวบรวมข้อมูล รวมทังกําหนดวันเวลาเก็บข้อมูล
6. ลงมือเก็บข้อมูลทีสร้างขึน ได้แก่ กรอบการสัมภาษณ์ และใช้เครืองบันทึกภาพและ
เสียงใช้ในการบันทึกข้อมูล
7. นําข้อมูลทีได้จากการวิจยั มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทังนํามาปรึกษา
อาจารย์ทปรึ
ี กษาของผูว้ จิ ยั เพือรับคําแนะนําชีแจงให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั
8. นํ าข้อมูลทีสมบูรณ์ทงหมดมาเรี
ั
ยบเรียงเป็ นหมวดหมู่แล้วนํ าไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
. แบบประเมิ นศักยภาพแหล่งท่องเที ยวเชิ งเกษตร
โดยได้นําคู่มอื การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เพือสามารถยกระดับ
คุณภาพของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร อันประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ได้แก่
. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
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. ศัก ยภาพการดึง ดูดในของแหล่ ง ท่ องเทียว แบบบัน ทึก การสัง เกต (Observation
Form) ผูศ้ กึ ษาจะใช้วธิ กี ารสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมในทุกๆ ด้านทีเกียวข้องกับประเด็นทีศึกษา
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร โดย
ใช้แบบประเมินเป็ นเครืองมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร ซึงประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลัก และ ตัวชีวัด และแต่ละองค์ประกอบหลักได้ถูกกําหนดให้มคี วามสําคัญเท่ากัน หรือ
คิดเป็ น ร้อยละ เท่ากัน ตามตาราง ดังต่อไปนี
องค์ประกอบหลัก
. ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
. ศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเทียว
รวม

เกษตร

คะแนนเต็ม

ตารางที แสดงคะแนนองค์ประกอบหลักในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิง

เกณฑ์การประเมิ นศักยภาพของแหล่งท่องเทียวเชิ งเกษตรปลอดภัย
การแปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
ของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร สามารถแบ่งออกเป็ น ระดับ ดังนี
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยียม มีคะแนนรวม ตังแต่ คะแนนขึนไป
. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง - คะแนน
. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวม อยู่ระหว่าง - คะแนน
* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ตํากว่า คะแนนลงมา
. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และได้ใช้วธิ กี ารสังเกต และการ
สนทนากลุ่ม โดยผู้วจิ ยั จะสนทนากับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลัก และกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นทีกําลัง
ศึกษาและบันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน โดยมีรายละเอียดดังนี
. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เป็ นเครืองมือทีเก็บข้อมูลโดยตรง
จากกลุ่ ม ผู้ใ ห้ข ้อมูลหลัก ใช้วิธีก ารกําหนดหัวข้อสํา หรับสัม ภาษณ์ พูด คุ ย กันกับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล และสามารถ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้ทนั ทีเมือพบข้อมูลทีน่าสนใจและตรงประเด็นทีกําลังศึกษา โดยมี
แนวคําถามให้ผสู้ มั ภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นด้วย
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. แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เป็ นการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเทียวเชิงเกษตร โดยได้นําคู่มอื การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร5 ทังนี ในการวัด
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรเพือให้สามารถพัฒนาไปสูแ่ หล่งท่องเทียวเชิงเกษตรได้นนั ควรมี
แนวทางการ เพือสามารถยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร อันประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ ) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร ) ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเทียวเชิงเกษตร ) ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร และ ) ศักยภาพการดึงดูดใน
ของแหล่งท่องเทียว แบบบันทึกการสังเกต (Observation Form) ผูศ้ กึ ษาจะใช้วธิ กี ารสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในทุกๆ ด้านทีเกียวข้องกับประเด็นทีศึกษาและนําผลการบันทึกไว้เพือประโยชน์ในการตังคําถามเพิมเติม
หรือในกรณีทต้ี องการข้อมูลในเชิงลึกนอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์
. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูศ้ กึ ษาจะใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มสนทนาเพือประโยชน์ในการ
พัฒ นายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พืนทีจังหวัดลําปาง
. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ทีได้มาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ และทําการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content
Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) ใช้วธิ ตี คี วามสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณ์ทมองเห็
ี
น เช่น สภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตร การทํามาหากิน ความเป็ นอยู่ในสังคม
ฯลฯ และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ โดยแยกเป็ นประเด็นทีค้นพบออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ซึงจะ
ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง

ผลการศึกษา
. ด้านสภาพการณ์ การท่ องเที ยวเชิ งเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตําบลแจ้ซอ้ น อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
ลําปาง มีอาณาเขตติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
นับถือศาสนาคริสต์ และนับถือผี ประกอบอาชีพหลัก ด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟ
พันธุอ์ าราบิกา้ แมคคาดีเมีย (Macadamia) ลูกพลับ บ๊วย ชา เสาวรส ต้นโสม สมุนไพร สาหร่าย ฯ และได้รบั
การสนับสนุ นจากโครงการหลวงเข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตร เนืองจากอากาศทีหนาวเย็นและมีความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืชฤดูหนาว โดยผลผลิตทางการเกษตรทีปลูกมากทีสุด คือ กาแฟอาราบิก้าและใบชา
พบเอกลักษณ์อกี อย่างหนึงของบ้านแม่แจ๋ม คือชาวบ้านมีจติ ใจทีเป็ นเจ้าบ้านทีดี มีทพั
ี กแบบโฮมสเตย์ทได้
ี รบั
มาตรฐาน สําหรับนักท่องเทียวทีมาพัก จะได้รบั การต้อนรับดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จะได้เรียนรูว้ ถิ ี
5

สํานักพัฒนาแหล่งท่องเทียว กรมการท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียว. ประกาศสํานักงานพัฒนาการท่องเที ยว
เรืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทียวเชิ งเกษตร. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : www.tourism.go.th, [ มิถุนายน
2559]. หน้า – .

142
ชีวติ ในหลายๆ แง่มุม ทังวิถชี วี ติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และเส้นทางท่องเทียวเชิงเกษตร
การปลูกพืชเมืองหนาว
จากการศึกษาในด้านสภาพบริบททางการท่องเทียวเชิงเกษตร โดยพิจารณาถึงด้านการเข้าถึง
โดยพบว่ามีเส้นทางทีอํานวยความสะดวกให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทียวได้ และมีป้ายบอกทางตาม
เส้นทางเข้าถึงแหล่ ง ท่อ งเทียว ภายในชุ ม ชนยัง พบร้านค้าสะดวกซือทีสามารถอํ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเทียวได้ ทังนี ชุมชนยังได้มรี างวัลทีสร้างชือเสียงให้กบั ชุมชม สามารถนํ ามาพัฒนาเป็ นสิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเทียวได้ ในสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทียวพบทรัพยากรทางการท่องเทียวทางธรรมชาติท ี
เป็ นอาชีพของชุมชน ทีสามารถนํามาสร้างเป็ นแหล่งท่องเทียว และกิจกรรมทางการท่องเทียวได้ นอกจากนี
ทางชุมชน ยังได้มกี ารจัดประชุมเพือหารือด้านการจัดการท่องเทียว ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางชุมชนอีก
ด้วย นอกจากนี ยังได้พบด้านเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว พบถนนสองช่องทางและบางช่วงพบบริเวณ
ไหล่ทางค่อนข้างแคบเป็ นบางช่วง นักท่องเทียวจึงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวัง ด้านสิงอํานวยความสะดวก
พบร้านค้าจําหน่ ายสินค้า ป้ ายบอกทาง และป้ ายสือความหมายในชุ ชน สําหรับด้านสภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเทียว และทรัพ ยากรทางการท่ อ งเทียวในชุ ม ชน ทีสามารถนํ า มาพัฒ นาเพือสร้างกิจ กรรมทางการ
ท่องเทียวและแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจภายในชุมชนได้รางวัลของชุมชนทีเคยได้รบั รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนทีสามารถพัฒนาเป็ นของฝากของทีระลึก และกิจกรรมทางการท่องเทียวทีน่าสนใจ และด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชนพบการดําเนินงานด้านการท่องเทียว โดยจัดให้มกี ารประชุมหารือ เพือการจัดการวางแผนการ
ท่องเทียว
ทังนี ในการประเมินเพือให้เห็นถึงศักยภาพทางการเกษตร ในด้านศักยภาพการบริหารจัดการของ
แหล่ง ท่องเทียวเชิง เกษตร ด้า น ศักยภาพการรองรับ ของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร ด้า นศัก ยภาพการ
ให้บริการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร และด้านศักยภาพการดึงดูดในของแหล่งท่องเทียว โดยพบผลการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตําบลแจ้ซอ้ น อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง ในภาพรวม สําหรับการประเมินทัง ชุด คะแนนเต็ม
คะแนน ได้ 504 คะแนน ศักยภาพการ
บริหารจัดการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
คะแนนด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเทียวเชิง
เกษตร
คะแนน ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร
คะแนน ด้านศักยภาพ
การดึงดูดในของแหล่งท่องเทียว
คะแนน
. การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที ยวเชิ งเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
จากการศึกษาด้านสภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง โดยการประเมินศักยภาพและการสัมภาษณ์ในชุมชน สามารถนํา
ข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และนํ าไปสู่ พัฒนายุทธศาสตร์การ
ท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง ซึงจาก
การดําเนินการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและความสนใจในการจัดการท่องเทียวชุมชน
ของตนให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรเนืองจากในชุ มชนมีท รัพยากรธรรมชาติทค่ี อนข้องอุ ดมสมบูรณ์
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร วิถีชวี ติ ประจําวันล้วนเกียวข้องกับการเกษตร และทุก
บ้านสามารถเป็ นปราชญ์ชาวบ้านหรือไกด์ทอ้ งถินได้ พบความหลากหลายของพืชพรรณทางการเกษตร มีการ
นําผลผลิตการทางเกษตรส่งออกขายในท้องตลาด ชุมชนแห่งนียังเป็ นเป็ นพืนทีแหล่งการเพาะปลูกเกษตร
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พืนทีสูง และได้รบั การสนับสนุ นจากโครงการหลวง และโครงการพัฒนาป่ าไม้ตามแนวพระราชดําริดอยล้าน
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรและศึกษาเรียนรูท้ างการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการศึกษาถึงวิถชี วี ติ ของ
ชุมชนทีมีความหลากหลายชาติพนั ธุท์ อยู
ี ่ร่วมกัน
ทังนี จากผลการศึกษาทําให้สามารถพัฒนายุท ธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือในการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัด
ลําปาง และยุทธศาสตร์การพัฒ นาสิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร์ท ี ยุท ธศาสตร์ความร่ วมมือในการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง มีเป้ าประสงค์เพือสร้างความร่วมมือระหว่างคน
ในชุมชน ร่วมกันดําเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเทียวเพือให้เกิดการพัฒนาการท่องเทียวเชิง
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําความโดดเด่นทางด้านทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิง
เกษตร เป็ นจุดดึงดูดทางการท่องเทียว ทําให้เกิดการอนุ รกั ษ์และตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเทียวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง มีเป้ าประสงค์ เพือสร้างความ
ร่วมมือของคนในชุมชนในการเพิมประสิทธิภาพสิงอํานวยความสะดวกให้มมี าตรฐาน และพัฒนากฎระเบียบที
สามารถสามารถปฏิบตั ริ ่วมกันได้

อภิ ปรายผลการศึกษา

ภาคเหนื อตอนบน มี จังหวัด ประกอบด้วย เชีย งใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา แพร่ และน่ านได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ประเด็น ดังนี ) ยุ ทธศาสตร์การวิจยั ที การวิจยั เพือ
สนับสนุ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรูแ้ ก้ไขปั ญหาสังคมภาคเหนือ ) การวิจยั เพือสนับสนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภาคเหนือสู่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่นําโขงและอินโดจีน ) ยุทธศาสตร์
การวิจยั ที การวิจยั เพือสนับสนุ นการดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืนของ
ภาคเหนือ ) ยุทธศาสตร์การวิจยั ที การวิจยั เพือสนับสนุ นการใช้ภูมปิ ั ญหาและวิทยากรสูก่ ารพึงตนเอง และ
การจัดการพืนทีเมือง ชนบท พืนทีสูงและชายแดนภาคเหนือ และ ) ยุทธศาสตร์การวิจยั ที การวิจยั เพือ
พัฒนาระบบและกลไกบริห ารเป็ นภูมิคุ้มกันและสร้างความมันคงของท้องถินและจังหวัดภาคเหนื อ ทังนี
จังหวัดลําปางมีแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. 255๗-2560)6 ได้ทําการศึกษาบริบทและศักยภาพของจังหวัดตาม
กระบวนการจัดทําแผนยุท ธศาสตร์และได้กําหนดวิสยั จังหวัด “นครแห่งเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม สู่
เกษตรสร้า งสรรค์ ท่ องเทียวเชิง อนุ ร ัก ษ์ สืบสานวัฒ นธรรมวิถีลํา ปางเชือมโยงสู่ประตู อ าเซีย น” เกษตร
สร้างสรรค์ เป็ นการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด ลําปาง ทังกระบวนการผลิต การบํารุงรักษา การลดใช้
สารเคมี การนํ าผลผลิต ไปสู่ผู้บ ริโ ภค ภาคการค้า โดยเน้ นความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานก่อ ให้เกิด
คุณภาพชีวติ ทีดี สร้างรายได้ และอยู่ในสังคมอย่างผาสุก และทําให้เกิดศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

6

สํานักงานจังหวัดลําปาง. แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง (พ.ศ.
www.Lampang.go.th. [ มิถุนายน 2558].

-

). [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
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อย่างยังยืน ซึงสอดคล้องกับ อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (2546)7
กล่าวว่า สภาพการณ์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พืนทีจังหวัดลําปาง และศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งโดยชุ มชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง เพือแก้ไ ขพืนทีทียังขาดองค์ค วามรู้และกระบวนการ
ทางการท่อ งเทียวเชิง เกษตรทีดีและเป็ น รูป ธรรม ซึงเป็ น ปั ญ หาสํา คัญ ทีภาครัฐจะต้ องเข้า มาช่ ว ยเหลือ
ตลอดจนช่วยให้ชุมชนมีรายได้กระจายสูช่ ุมชนเป็ นผลดีต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึงกิจกรรมการท่องเทียวเชิง
เกษตรสามารถเป็ นกลไกหนึงในการรองรับสินค้าทางการเกษตรได้เป็ นอย่างดี
การศึกษาในครังนี เป็ นการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ซึงสอดคล้องกับ กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีชีแนะ
แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางทีควรจะเป็ น โดยมีพนฐานมาจากชี
ื
วติ ดังเดิมของสังคมไทย เป็ น
ปรัชญาทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทังอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เป็ นปรัชญาทีมองโลกเชิงระบบ
มีลกั ษณะพลวัตร เป็ นปรัชญามุ่งทังระยะสันและระยะยาวโดยเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิก ฤตในแต่ ละ
ช่วงเวลาเพือความมันคงและความยังยืนของการพัฒนา8 ทังนี ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง9 ยังได้กล่าวถึง
จุดเน้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างความสมดุล มันคง และความยังยืนระยะยาว ซึง
สอดคล้องกับ ราเมศร์ พรหมชาติ (2545)10 กล่าวว่า ในการทีจะปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการเปลียนแปลงได้
หลักสําคัญในการเตรียมความพร้อมนี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่มองเพียงแค่การแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าหรือการเอาตัวรอดได้ในระยะสันๆ หรือการแก้ปัญหาใหญ่แต่ตวั เองเอาตัวรอดได้ แต่ไปสร้างความ
เสียหายให้กบั ภาคส่วนอืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรืองของการมองการณ์ โลก การเห็น
ประโยชน์สว่ นรวมเป็ นทีตังและการมีชวี ติ ทีดีร่วมกันในระยะยาว
จากข้อความข้างต้นได้สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจัง หวัดลําปาง ทีได้ร่างยุทธศาสตร์การ
ท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท ี ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัดลําปาง อันเป็ นการสร้างความร่วมมือระหว่างคนใน
ชุมชน ร่วมกันดําเนินงาน ประชุม วางแผนพัฒนาการท่องเทียวเพือให้เกิดการพัฒนาการท่องเทียวเชิงเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําความโดดเด่นทางด้านทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงเกษตร
เป็ นจุดดึงดูดทางการท่องเทียว ซึงลอดคล้องกับกนกอร รัตนอุดมสวัสดิ (2545)11 ยังกล่าวว่า ทําให้เกิดการ
7

อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสัน รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี. การพัฒนาการท่องเทียวเชิ งเกษตร:
กรณี ศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2546), หน้า 110.
8
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที 8 (พ.ศ. 2545-2550). กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี. 2547.
9
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง. ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการบริ หารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2551. หน้า - .
10
ราเมศร์ พรหมชาติ, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งเกษตร : กรณี ศึกษาบ้านโป่ ง
ตําบลป่ าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545), หน้า 89.
11
กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื นฟูแหล่งท่องเทียวสามเหลียมทองคํา อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชี ยงราย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2545), หน้า 102.
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อนุ รกั ษ์และตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ ยุท ธศาสตร์ท ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิงอํานวยความสะดวก
ทางการท่องเทียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพืนทีจังหวัด
ลําปาง และยังสอดคล้องกับ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ (2544)12 กล่าวว่า สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนใน
การเพิมประสิทธิภาพสิงอํานวยความสะดวกให้มมี าตรฐาน และพัฒนากฎระเบียบทีสามารถสามารถปฏิบตั ิ
ร่วมกันได้

ข้อเสนอแนะ

. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ในครังนี
. ผู้นํา ชุ ม ชมควรดํา เนิ น การจัด ประชุ ม เพือการวางแผน ร่ างแนวทางการพัฒ นาการ
ท่ องเทียวเชิง เกษตร โดยจัด ให้มีห ลายภาคส่ว นในการระดมความคิด เห็น อาทิ ผู้ประกอบการ ชุ ม ชน
หน่ วยงานภาครับ เป็ นต้น
. ผู้นําชุมชนสามารถนํ ายุทธศาสตร์ทได้
ี จากศึกษาวิจยั ในครังนีไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการดําเนินงานต่อไปได้
. หน่ วยงานภาครัฐ สามารถส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตรของชุมชนได้ โดยสามารถนํา
ยุทธศาสตร์ทได้
ี จากการศึกษา ไปปรับประยุกต์ เพือเป็ นทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
. การศึกษาเส้นทางสือความหมายทางการท่องเทียวเชิงเกษตร เพือนํ ามาสร้างแผนที
ทางการท่องเทียวของชุมชนได้
. ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต เพือการวางแผนทางด้านการท่องเทียวเชิงเกษตร
ของชุมชน
. การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเทียว เพือรองรับการท่องเทียว
เชิงเกษตรในพืนที
. การพัฒนารูปแบบการท่องเทียวเชิงเกษตรทีเหมาะสมของ ในพืนทีจังหวัดลําปาง
. แนวทางการพัฒนาการเชือมโยงแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรในพืนทีจังหวัดลําปาง
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