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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  งานวิจัยนี้เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ข้อมูลปฐมภูมิ

รวบรวมจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ที่สมัครใจในการร่วมเวที

เสวนาปฏิบัติการ  กระบวนการ SWOT  และการ Focus Group เป็นกลวิธีในการ

ค้นหาบริบทและศักยภาพ ของการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนและน าไปสู่

แนวทางการแก้ไขปัญหาของการด าเนินงาน  ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  มี 2  ประเภท คือ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อาศัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของ

การศึกษาเรียนรู้     ในการบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้

ด าเนินงานอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร

จัดการด้านการผลิตและการบริหาร   แต่ศักยภาพที่ท าได้ต่ ามากคือ  การบริหาร

จัดการด้านการเงิน พิจารณาจากก าไรสุทธิที่ขาดทุน ถึงปีละ 58,830 บาท ทั้งนี้

เป็นผลมาจากความไม่มีศักยภาพของประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาที่มตี้นทุนที่สูงมาก    
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ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับชุมชนในการผลิตสื่อการศึกษาใน

รูปแบบวีดีทัศน์ ได้ถึง 5 ชุมชน จนเกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม   

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

Abstract:  

 This research aims to study guidelines to develop the technology for 

agro-tourism education in Chiang Mai. It is the qualitative research and support 

by quantitative analysis.  Primary data was collected from 5 groups of 

communities who were willing to join with this project. SWOT analysis and focus 

group were used to study contexts and their potentiality for doing business which 

leads to the ways to solve the problems of their operation.   Two kinds of agro-

tourism of depending on local wisdom and field trip study were found.  These 

community groups had potentiality in organizational, production and server 

management, but least potentiality in financial management.  The business was 

lot 58,830 baht a year because of high cost media production.   Therefore, 

educational technology video production by their own communities was 

suggested via the participatory research process.   

Keyword: Educational Technology, Agro-Tourism Education 

 

บทน า 

 สภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยเทือกเขาอันเป็น  

ภูมิประเทศที่สวยงามประกอบกับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งทุกปี

ในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุม ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มี

อากาศหนาวเย็นสบาย จึงมีผู้ต้องการมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในฤดูหนาวเป็น

อย่างมาก ผู้ประกอบการมีการสร้างบ้านพักตากอากาศ หรือรีสอร์ทต่าง ๆ 
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กิจการอสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นและส่งผลให้พื้นที่การเกษตรกรรมในเมืองลดลง 

จนต้องขยายที่ท ากินไปในเขตภูเขา บุกรุกเข้าไปในเขตป่าไม้ จนเป็นปัญหาส าคัญ

ในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

อุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงงานหัตถกรรมที่เคย

เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วย    

เช่น การแกะสลัก  การจัดท าเครื่องปั้นดินเผา จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวน

มาก สภาพปัจจุบัน มีการริเริ่มที่จะซื้อหาวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น ๆ รอบข้างมาก

ขึ้น   แม้กระนั้นก็ตาม เชียงใหม่  ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 

ภูเขาสูง ป่าไม้ และสายน้ า จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นดินแดนประหนึ่งเมืองในฝันที่

เล่าขานกันถึงวัฒนธรรมอันดีงามของผู้คน  มีจิตใจโอบอ้อมอารี บ้านเมืองมี     

ความสงบร่มเย็น อากาศสดชื่นและงดงามด้วยทิวทัศน์ทางธรรมชาติ (การ

ท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2555) 

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่น าวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสาน ด้วยระบบการบริหารจัดทรัพยากรที่เกิด

จากการมีสว่นร่วม ของชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาเครอืข่ายองค์ความรู้         ของ

เกษตรกร  เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตร    แก่

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป   อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอกาส

ใกล้ชิดสัมผัสธรรมชาติ ความเขียวขจีของพรรณไม้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวขานถึงในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก   

(Kitchen of the World) นอกจากนีน้ักท่องเที่ยวยังเรียนรู้กระบวนการ การผลิตทาง

การเกษตร ที่กว่าจะมาเป็นผลผลิตสดใหม่ รสชาติยอดเยี่ยมให้เราได้ลิ้มลอง  ได้

สนุกสนานกับการทดลองหัดท าด้วยตนเอง   โดยอาศัยเทคโนโลยี  ซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับการ

ท างานด้านการศึกษา เข้ามาใช้ ในฐานะเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน

สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ทักษิณา  สวนานนท์, 2530)  

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

แหล่งเรียนรู้  เช่น  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสาร การเรียนการ
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สอน โดยส่วนของเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพื่อการเกษตรในการจัดระบบการผลิต 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต    การ

เผยแพร่ความรู้ด้านการท าการเกษตร กิจกรรมและวิธีการอื่น ๆ ของเกษตรกรใน

การท าการเกษตร วัฒนธรรม ประเพณี และการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์  เกิดรายได้แก่ชุมชนและเกษตรกร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2553) 

 เนื่องด้วยการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ซึ่งมี

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการให้บริการแก่ท้องถิ่นในด้านการบริการวิชาการจึงเกิด

ความร่วมมือกับองค์กรของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 

(แม่ฮ่องสอน)   ซึ่งในปี พ.ศ.2551 – 2553  ที่ผ่านมา    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

และเทศบาลต าบล ในการร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่น ท าการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ก่อใหเ้กิดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการอย่าง

เป็นรูปธรรม อีกทั้งคณะท างานวิจัยครั้งนี้ได้ท าความร่วมมือกับ อปท. ในจังหวัด

เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2553 มากถึง 120 ต าบล (วีระศักดิ์  สมยานะ, 

2555) ท าให้นักวิจัยเห็นควรด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้

ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่” ในโครงการที่มีชื่อว่า “การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น   จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในการวิจัยนี ้หมายถึง การน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ใน

การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้การศึกษาการสอนเรียนรู้มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตของงานวิจัยที่

เห็นถึงข้อสรุปของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ในเชิงประจักษ์ ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถ

น าไปก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐระดับ 

กระทรวง กรม และท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและประชาชนผ่านกระบวนการวิจัย
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แบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถ

พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานความรู้สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 

วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย 

 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีความต้องการเข้า

ร่วมโครงการ ใช้วธิีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified sampling) จากอ าเภอตา่ง ๆ 

ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยแบบฟอร์มแสดง

ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตาม

วัตถุประสงค์ (Purposive sampling) และคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้

แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

5 ชุมชน ได้แก่  

  1) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแม่โจ้ บ้านดินโฮมสเตย์ ต าบลบ้านเป้า 

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

  2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย จังหวัด

เชยีงใหม่ 

  3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 

  4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันกอเก็ด ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

  5) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 
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 2. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการวจิัย 

  2.1 ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์

ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ผลการด าเนินงานด้าน

การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  2.3 ชนิดเครื่องมือประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 

จังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้ 

   1) แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

   2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

   3) แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้า 

   4) แบบฟอร์มวเิคราะหข์้อมูลในส่วนของกระบวนการ 

   5) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group ของกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

   6) แบบฟอร์มวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน 

   7) แบบฟอร์มศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 

 3. การวิเคราะห์และประเมินผล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ กล่าวคอื การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะหค์วามรู ้    ความ

เข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่น (ตลอดจนการจัดท าแผนธุรกิจในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชยีงใหม่ 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจาก

สภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีภูมิประเทศอันสวยงามประกอบไปด้วยภูเขา

ใหญ่น้อยสลับซับซ้อนและโอบล้อมตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนป่าเขา 

แม่น้ า ล าธาร ที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงอากาศที่เย็นสมบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูหนาว  จงึเป็นจังหวัดที่มีผู้คนกล่าวขวัญและหวังที่จะได้มีโอกาสมาเยือน

และจากสภาพภูมปิระเทศที่สวยงาม    ผนวกกับการมีทุนทางทรัพยากรที่      อุดม

สมบูรณ์ดังกล่าว   ได้ท าให้จังหวัดเชียงใหม่   มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจ านวน

มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามมาอย่าง

มากมาย  โดยหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่ได้รับความสนใจและความนิยมจากนักทอ่งเที่ยวในการเดินทางมาเยี่ยมชม

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้จากกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด

เชียงใหม่   จ าแนก 2 ประเภท คือ   ประเภทที่ 1 เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและ

เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตและวิธีการท านา ท าสวน ท าไร่ของคนไทยสมัยดั้งเดิม เช่น 

การท านา การปลูกข้าว การเลีย้งหมูหลุม การเลีย้งกบ การเพาะเห็ด การปลูกข้าว 

การปลูกพืชผักสวนครัว โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีแบบธรรมชาติ และ

ประเภทที่ 2 คือ    การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของการศกึษา เป็นโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ ทดลองท าการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนแบบพอเพียงที่มีอยู่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่

ชุมชนเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการท าการเกษตร หลักที่ส าคัญคือ การท านา      การปลูกพืชผักปลอด

สารพิษ นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน          การท่องเที่ยวแห่งนี้

สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว การท านา    การปลูกพืชผัก

ปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด เรียนรู้สรรพคุณและคุณประโยชน์ของเห็ดแต่ละชนิด 

เป็นต้น และในส่วนของผลการวิเคราะหศ์ักยภาพชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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 1. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านองค์กร พบว่ามีจุดแข็งคือ สมาชิกของ

ชุมชนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างาน ส่วนจุดอ่อนคือการจัดโครงสร้างของ

องค์กร และการแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการยังไม่มีความ

ชัดเจน ท าใหเ้กิดปัญหาการจัดการคนอย่างไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช้หลักความรู้  ความสามารถของตนเป็นหลัก แต่ใช้

ความคุ้นเคยเป็นส าคัญ 

 2. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการ พบว่า มีจุด

แข็งคือ ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตรเป็นอย่างดี 

ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซือ้

ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการอธิบายหรอื

น าเสนอข้อมูลการเกษตรที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้กลุ่มยังขาด

ความรู้ในการจัดรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และที่ส าคัญคือขาด

ความรู้ทางด้านการจัดท าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเผยแพร่การให้ความรู้ทางด้าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยว 

 3. ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน พบว่า มีจุดอ่อน คือ ชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะชุมชนที่เพิ่งจัดตั้งขึน้มาใหม่ยังไม่เข้าใจและขาด

ความรู้ในการปฏิบัติตามธรรมเนียมการท่องเที่ยวชุมชน และชุมชนขาดความรู้

ทางด้านการวางแผนการใช้เงินของชุมชน ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาใช้เงินทุนไป

อย่างไม่มีประสิทธิภาพ พิจารณาได้จากผลก าไรของโครงการท่องเที่ยวที่ขาดทุน

สุทธิถึงปีละ 58,830 บาท สอดคล้องกับอุปสรรคของกลุ่มคือ หน่วยงานของรัฐ

ไม่ให้ความสนใจที่จะให้ข้อมูลหรือค าแนะน าช่วยเหลือในการผลักดันการ

ด าเนินงานของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหป้รากฏเป็นรูปธรรม 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบว่า ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี

การประกอบอาชีพพื้นฐานทางด้านการเกษตรกรรมเป็นปกติ และมีกิจกรรม

ทางด้านการเกษตรมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถเข้ามาเยี่ยมชมการท าการผลิตได้โดยตลอด  ส่วนจุดอ่อน คือ ชุมชนการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังขาดความรู้และวิธีการในการเชื่อมโยงสินค้าและบริการ  
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ทางการเกษตรให้เป็นการท่องเที่ยว สมาชิกของชุชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขาด

ความร่วมมอืในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง

เต็มรูปแบบ อีกทั้งชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นในด้านการท าการเกษตร แม้แต่ความรู้ความสามารถในการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ซึ่ง

สอดคล้องกับอุปสรรคของกลุ่มคือ     หน่วยงานภาครัฐยังเพิกเฉยและไม่เห็น

ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขาดการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือมี

ส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้กิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 

 จากบริบทและศักยภาพของกลุ่มที่วิเคราะห์เห็นได้ว่า ด้วยศักยภาพของ

กลุ่มการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่หากจะพัฒนาต่อไปให้เกิดความยั่งยืนแล้ว กลุ่ม

ท่องเที่ยวต้องแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนากลุ่มจุดแข็งและโอกาสที่ทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้ใหก้ารสนับสนุน โดยเฉพาะความรู้ในการประกอบธุรกจิชุมชนด้าน    การ

ท่องเที่ยว ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงลูกค้า  ด้านการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง จึงจะท าให้ธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่รอดได้อยา่งยั่งยืน    ดังนั้นการวิจัยครั้งนีจ้งึได้ท าการศกึษา

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาการท่องเที่ยวส าหรับการใหค้วามรู้แก่นักท่องเทีย่ว     

โดยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับบุคคลที่สนใจ      อันจะ

ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ควบคู่กับการศึกษาด้านการเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้

อย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ได้ถึง 5 ชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่ม

ท่องเที่ยวชุมชนแม่โจ้ บ้านดินโฮมสเตย์ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ 2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันกอเก็ด ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ  สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ และ 5) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมดังกล่าวไป

ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นการแก้ไข
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ปัญหาของการด าเนินงานอักทั้งหากบูรณาการท างานร่วมกับภาครัฐและเอกชนใน

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ประเภทคือ 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะของการศึกษาการเรียนรู้ในการบริการแก่

นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ

ทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2553) และการท่องเที่ยวจังหวัด

ชุมพร (2554) ซึ่งการวิจัยโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยยังพบว่า กลุ่มท่องเที่ยวได้ด าเนินงาน

อย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะการบริการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการด้าน

การผลิตและการบริการ แต่ศักยภาพที่ท าให้ต่ ามากคือ การบริหารจัดการด้าน

การเงนิ พิจารณาจากก าไรสุทธิที่ขาดทุนถึงปีละ 58,830 บาท ทั้งนีเ้ป็นผลมาจาก

ความไม่มีศักยภาพของการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาที่มีต้นทุนที่สูงมาก โดยการศึกษาของวีระศักดิ์  สมยานะ (2556) ดังนั้น 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้สื่อแบบประสมของ ปทีป  เมธาคุณวุฒิ 

(2544) และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของพัฒน์นรี  เธียรกิตต์ธนา (2548) 

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสนใจที่จะมา

ท่องเที่ยวรูปแบบเกษตรให้มากขึ้น การวิจัยนี้จึงได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมกับชุมชนในการผลิตสื่อการศึกษา

ในรูปแบบวีดีทัศน์ได้ถึง 5 ชุมชน จนเกิดนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม ใช้

แก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้

ด้วยชุมชนของตนเอง สามารถลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินงานมากขึน้ และหากมีการบูรณาการในโครงการนี้ร่วมกับองค์กรชุมชน

ทั้งภาครัฐและเอกชนในระยะต่อไป ซึ่งการศึกษาระยะต่อไปจะเน้นการบูรณาการ

แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรชุมชนให้มากขึ้น ให้เกิดผลลัพธ์ของการวิจัยที่

เป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
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