
 

 

 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ และพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน  การวิจัยได้รวบรวม
วรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความ

ยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน 
(องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2553) 

องคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน มี 4 ดา้น คือ  
(1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตท่ีพึ่งพาและใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยนื และมีวฒันธรรมประเพณี
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  

(2) ดา้นองค์กรชุมชน คือ ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั มีปราชญห์รือผูมี้ความรู้ และมี
ทักษะใน เร่ือ งต่ าง  ๆ  หลากหลาย  ชุมชน รู้ สึ ก เป็ น เจ้าของ  และ เข้าม ามี ส่ วน ร่วม ใน
กระบวนการพฒันา  

(3) ดา้นการจดัการ คือ มีกฎ-กติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเท่ียว 
มีองคก์รหรือกลไกในการท างานเพื่อจดัการการท่องเท่ียว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบั
การพฒันาชุมชนโดยรวมได ้มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

(4) ดา้นการเรียนรู้ คือ ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน  
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หลกัการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไดแ้ก่ (1) ชุมชนเป็นเจา้ของ (2) ชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตดัสินใจ (3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (4) ยกระดับ
คุณภาพชีวิต (5) มีความยัง่ยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม (6) คงเอกลักษณ์และวฒันธรรมท้องถ่ิน  
(7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวฒันธรรม (8) เคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์(9) เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนทอ้งถ่ิน และ (10) มีการกระจายรายได้สู่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน  

2.1.2 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้

วิถีเกษตรกรรม โดยอาจให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณีและเป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ มาใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างรายไดแ้ก่ครอบครัวและชุมชน การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จะเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษค์วบคู่กบัการท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนืตลอดไป  

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเสริมสร้างความรู้ดา้นเกษตรควบคู่
กบัการพกัผ่อนและความบนัเทิง นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมสัมผัสกบัวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการเกษตรท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทกัษะ 
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นการเกษตรและไดรั้บความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถซ้ือหา
ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชนกลบัสู่ล าเนา (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมท่ีจะให้บริการนักท่องเท่ียว
หลากหลายกิจกรรม แลว้แต่สภาพจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่ง ไดแ้ก่ 

(1) ประเภทนกัท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมระยะสั้น ไดแ้ก่ การเขา้ชมสวนเกษตร โดย
นกัท่องเท่ียวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บได ้และท ากิจกรรมพื้นบา้นระยะ
สั้น ร่วมกบัชาวบา้น เช่น ขี่ควาย นัง่เกวียน และอ่ืน ๆ 

(2) ประเภทให้นักท่องเท่ียวพกัแรมในหมู่บ้าน การให้นักท่องเท่ียวพกัแรมใน
หมู่บ้านเพื่อศึกษาและสัมผสักับชีวิตของชาวชนบทเกษตรโดยนักท่องเท่ียวจะได้รับบริการท่ี
อบอุ่น ปลอดภยั สะดวกและสะอาด โดยฟาร์มสเตย ์เป็นบริการท่องเท่ียวในลกัษณะต่อยอดจาก
กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ไม่ว่าจะในภาคการเพาะปลูก ปศุสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า หรือการ
ท าประมงในแหล่งธรรมชาติ ฟิชช่ิง ปาร์ค เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทฟาร์มโคนม ฟาร์มแกะ แพะ 
ทั้งหมดน้ีอยูใ่นกรอบของการพฒันาแบบฟาร์มสเตยท์ั้งส้ิน 

(3) ประเภทอบรมให้ความรู้เกษตรแผนใหม่และความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น 
การท าการเกษตรแผนใหม่ เช่น การปลูกและการดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจ
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มีการให้ใบประกาศนียบตัรดว้ย การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น เช่น การศึกษาแมลงท่ีมีประโยชน์ 
พืชผกัพื้นเมืองท่ีกินได ้การท าน ้าตาลมะพร้าวและน ้าตาลโตนด ฯลฯ 

(4) ประเภทจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรสินคา้หัตถกรรมพื้นบ้านของ
เกษตรกรของใช้และของท่ีระลึกต่าง ๆ ผลไม้สด ดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์พืชท่ีน่าสนใจให้
นกัท่องเท่ียวซ้ือไปปลูก 

(5) ประเภทให้ลู่ทางธุรกิจ ช่วงท่ีธุรกิจอ่ืน ๆ ประสบปัญหาจากธุรกิจตกต ่า ให้
นกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อหาลู่ทางในการท าธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตร เพราะ
เป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนเร็ว การท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีนอกจากจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้แก่
เกษตรกรแลว้ยงัเป็นหนทางท่ีช่วยภาคเอกชนท่ีรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัอีก
ดว้ย 

ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังน้ี (1) แบบกิจกรรม
รายบุคคล ไดแ้ก่ การน าเท่ียวชมสวนของเกษตรกรรายบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ เช่น สวนทุเรียน มงัคุด สวนไมด้อกไมป้ระดบั หรือแมแ้ต่ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ทั้งน้ีผูเ้ยี่ยมชมจะ
ไดรั้บความรู้ดา้นเทคโนโลยีการผลิต การจดัการ การตลาดแลว้ยงัสามารถซ้ือผลผลิตต่าง ๆ ท่ีทาง
สวนจดัขึ้นอีกดว้ย (2) กิจกรรมการท่องเท่ียวตามฤดูกาลหรือเทศกาล เช่น การจดังานวนัทุเรียน
โลก งานวนัเงาะโรงเรียนทุ่งทานตะวนับาน ทุ่งดอกปทุมมา ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบน้ีจะมีขึ้นเฉพาะ
ในช่วงท่ีมีการจดันิทรรศการเก่ียวกบัการเกษตรเท่านั้น และ (3) กิจกรรมการท่องเท่ียวตามชุมชน
หรือหมู่บา้นเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรในชุมชน ร่วมกนัจดัตั้ง บริหาร และจดัการท่องเท่ียว โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรให้ความร่วมมือสนบัสนุนในการจดัท าโครงสร้างทางกายภาพ การจดัภูมิทศัน์ 
การให้แนวความคิดในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและความสามารถของ
เกษตรกรในชุมชน (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ 
ความหมายของค าว่า “ศักยภาพ ” ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Potentiality โดย  

วิวฒัน์ชยั บุญภกัด์ิ (2536) ไดก้ล่าวว่าศกัยภาพ คือ ความสามารถหรือความพร้อมในตวัของส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการหรือการเข้ามาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ นั้นส าหรับการพฒันาศกัยภาพ ดงังานวิจยัของ ดรุณ ไกรศรี (2554) ระบุว่าคือ
การน าความรู้ความสามารถท่ีอยูภ่ายใตต้วับุคคลใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลและองคก์ร 
น าศกัยภาพเหล่านั้นมาใช้อย่างมีกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีทุกส่ิงมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วท าให้
การพฒันาศกัยภาพของบุคคลในองค์กรมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเม่ือมีศกัยภาพท่ีอยู่ในบุคคล
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แต่ละคนได้รับการพัฒนาและผลลัพธ์ท่ีตามมาคือความส าเร็จขององค์การวิธีการน าแนวคิด
เก่ียวกบัศกัยภาพไปใชโ้ดยส่วนใหญ่จะใชใ้นการอธิบายศกัยภาพของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ศกัยภาพในการรวมกลุ่ม ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ศกัยภาพของการบริหารจดัการ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนเก่ียวกับการท่องเท่ียวดังเช่นงานวิจัยของ  
เกษราพร ทิราวงศแ์ละอ านวยพร ใหญ่ยิง่ (2554) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาศกัยภาพชุมชนบา้นแม่
แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ดว้ยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนอย่างย ัง่ยืนมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและก าหนดทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมท่ี
ส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนแม่แรม เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน
ดา้นการท่องเท่ียวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพฒันา ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ไดมี้การพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นบุคคลากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่ม
ทางการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพของชุมชน 

2.1.4 ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
 เราจะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ย่างไร ซ่ึงมงคล ด่านธารินทร์ (2541) เสนอว่า

ควรสนใจอย่างน้อย 3 ประการไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
และก าไรส่วนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน 

(1) ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน 
 ซ่ึงถา้หากละเลยจะท าใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดย้าก และไม่ย ัง่ยนื 
  (1 .1 ) ก ารพัฒ นาท รัพ ยากรม นุษย์โดยพัฒ นาผู ้น าให้ มี ความ รู้ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้ ความสามารถใน
การระดมทุน การจดัการดา้นต่าง ๆ พฒันาชาวบา้น และพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นผูรู้้
อยา่งลึกซ้ึงในอุดมการณ์ และเทคนิคการกระตุน้เช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

  (1.2) การพฒันากลุ่ม/องค์กรชุมชน การสร้างกลุ่ม และด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปของกลุ่มท่ีมีผูน้ าเป็นชาวบา้น นบัวา่เป็นหวัใจของเศรษฐกิจชุมชน 

  (1.3) การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ี
ไดจ้ากการระดมทุนภายในหมู่บา้น เช่น กิจกรรมออมทรัพย ์การระดมทุน การตั้งธนาคารหมู่บา้น 
เป็นตน้ จะถูกใชไ้ปอยา่งสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนบัสนุนจะถูกใชไ้ปอย่างไม่ระมดัระวงั 
เน่ืองจากชาวบา้นมกัถือว่าไม่ใช่เงินของตนการพฒันาพื้นฐานกายภาพการพฒันาสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้าเพื่อการบริโภค การผลิต 
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(2) กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือมีการพฒันาพร้อมทั้ง 4 ดา้นแลว้ กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะด าเนินการ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกเป็นการเกษตรกิจกรรม ต่อเน่ือง
การเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานคา้ชุมชน เช่น การจดัหาพื้นท่ีแลว้น าผลิตภณัฑม์าขาย 
เป็นตน้ กิจกรรมร้านคา้ชุมชน การท่องเท่ียว เช่น ฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้ าล าคลองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
การผลิตภายใตร้ะบบการรับช่วง เช่น การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่มาท าท่ีบา้น แต่ตอ้งระวงัวา่ผลประโยชน์จะตกอยูก่บัชุมชนหรือไม่ 

 (3) ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือเกิดก าไรจากเศรษฐกิจผลประโยชน์ก็ควรตกกับชุมชน โดยสนับสนุน

กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมกัไดรั้บการอุดหนุน ไดแ้ก่ การศึกษา เช่น ในรูปของหนังสือเรียน 
อาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา การให้การอนุเคราะห์ในชุมชน เช่น การให้เงินทุนประกอบอาชีพแก่
เยาวชน การให้เงินช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุ การสร้างสาธารณูปโภค เช่น การสร้าง
ประปาหมู่บา้น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคญัของการอยู่
ร่วมกนัระหวา่งคน ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม ้

2.1.5 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึง แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนให้
ด าเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา การบริหารประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้ว
ทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์  เพื่อน ามาซ่ึงความเจริญเป็นส่ิงท่ีทุกสังคมปรารถนา และพยายามหา
หนทางไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆตามระบบความคิด ความเช่ือ และก าหนดอุดมการณ์ 
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาท่ีมีผลสืบเน่ืองไปถึงวิถีการด ารงชีวิตต่างๆ ของคนใน
สังคม (พรชยั เจดามาน, 2556) 
              1) จุดมุ่งหมายของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
   - สามารถพึ่งตนเองได ้
   - ใหพ้น้จากความยากจน 
   - ใหพ้อมีพอกิน และมีสัมมาอาชีพ 
   - ใหมี้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
   - ใหย้ดึถือทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี และพอใจ 
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  2) ฐานความคิดการพฒันาเพื่อความพอเพียง 
   ฐานความคิด การพฒันาเพื่อความพอเพียงควรมีหลกัการ ดังน้ียึดแนว
พระราชด าริในการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”สร้าง “พลังงานทาง
สังคม”  โดยการประสาน “พลงัสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาคี” อาทิ ภาครัฐ องคก์ร
พฒันาเอกชน นกัวิชาการ ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน ฯลฯ เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนยึด “พื้นท่ี”  เป็นหลกั และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท า
หน้ า ท่ี ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวกส่ งเส ริม  สนับส นุนใช้  “กิจกรรม ” ของชุมชน
เป็น  “เค ร่ืองมือ” สร้าง “การเรียนรู้ และ  “การจัดการ” ร่วมกัน  พร้อมทั้ งพัฒนา “อาชีพท่ี
หลากหลาย” เพื่ อ เป็น  “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซ่ึงมีความแตกต่างทั้ งด้าน เพศ วัย  
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งเสริม  “การรวมกลุ่ม” และ “การสร้างเครือข่าย”  
องค์กรชุมชนเพื่อสร้าง “คุณธรรมจริยธรรม” และ  “การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ” อย่างรอบด้าน
อาทิ  การศึกษา  สาธารณสุข การฟ้ืนฟูว ัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม ฯลฯ วิจัยและ
พฒันา “ธุรกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต – แปรรูป – ขาย – บริโภค) โดยให้ความส าคญัต่อ “การมี
ส่วนร่วม” ของคนในชุมชน และ “ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ิน” ควรเร่ิมพฒันาจากวงจรธุรกิจขนาด
เล็กในระดับท้องถ่ิน ไปสู่วงจรธุรกิจท่ีใหญ่ขึ้ นระดับประเทศ และระดับต่างประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีมี “ศกัยภาพสูง” ของแต่ละเครือข่าย ให้เป็น “ศูนยก์ารเรียนรู้ธุรกิจชุมชน” ท่ีมี
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้ น ๆ อย่างครบวงจร พร้อมทั้ งใช้เป็นสถานท่ีส าหรับศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม 

2.1.6 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   SWOT  เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
โดย Strength  คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรท่ี
เป็นผลและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง  การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าไดไ้ม่ดี   Opportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือ หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ 
Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างานขององคก์รไม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร บางคร้ัง 
การจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนั
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และกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาส
กลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ย
เห ตุ น้ี อ งค์ก ร มี ความจ า เป็ น อย่ างยิ่ ง ท่ี จะต้อ งป รับ เป ล่ี ยน กลยุท ธ์ ของตน ให้ ทัน ต่ อ 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2546) 
 2.1.7 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การก าหนด แนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการ การบริการและความปลอดภยั เพื่อการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรประกอบดว้ย4 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 2) ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  3) ศกัยภาพการให้บริการของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 4) ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยค านึงถึงการ
สร้างจิตส านึกและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2557) 
 การก าหนดกรอบแนวคิดและก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
พิจารณาจากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 5 ปัจจยั ร่วมกบัมุมมองดา้นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 5 ปัจจยัดงัน้ี 
 1) องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นความดึงดูดของแหล่ง
ท่องเท่ียว (Attraction) (2) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) (3) ปัจจยัดา้นการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) (4) ปัจจยัดา้นความหลากหลายของกิจกรรม (Activities) (5) ปัจจยั
ดา้นท่ีพกั (Accommodation) 
 2) มุมมองดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียว (Site 
Management) (2) ปัจจยัดา้นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร (Knowledge Management) (3) ปัจจยัดา้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเขม้แขง็ (Community Participations and Community Strength) 
(4) ปัจจยัดา้นความมีไมตรีจิต (Hospitality) (5)ปัจจยัดา้นความปลอดภยั (Safety) 
 ผลการพิจารณาปัจจยัย่อยทั้ง 10 ปัจจยั สามารถก าหนดตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพ แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรได ้4 องคป์ระกอบ คือ 
  1. ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   2. ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   3. ศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   4. ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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องค์ประกอบท่ี 1 : ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงาน วางแผน ควบคุม ดูแลและจดัการแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยนืประกอบดว้ย 10 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 1) โครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากการ
วางแผนบุคลากร งบประมาณ ผลิตผลทางการเกษตร แผนการตลาด เป็นตน้ 
  2) การก าหนดแผนการบริหารจัดการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เช่น ก าหนดเขต การใช้
ประโยชน์ พื้นท่ีเพื่อการเกษตร พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว พื้นท่ีอนุรักษถ์นนและลานจอดรถ เป็นตน้ 
 3) การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว การเตรียมความพร้อมดา้นการรักษา 
ความปลอดภยั การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วย 
 4) การจัดการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ขยะ ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย และมลพิษ ใน
อากาศท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 5) การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชน
การรักษาวฒันธรรม การจา้งงานและสร้างรายไดใ้นชุมชน 
 6) การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บริษทัท่องเท่ียว ความเช่ือมโยง
กบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ การสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
 7) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรการผลิต ได้แก่ ดิน น ้ า ป่าไม ้การผลิตแบบปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
อนามยั 
 8) การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การรักษาความ
สะอาดห้องน ้ าและท่ีพกั การดูแลรักษาระบบถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ของแหล่งท่องเท่ียว 
 9) การส่งเสริมการขาย เพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ไดแ้ก่ การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรไปเป็นผลิตภณัฑเ์กษตร การพฒันาฉลากและบรรจุภณัฑ ์การยกระดบัมาตรฐาน
สินคา้ไปสู่สากล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือส าหรับลูกคา้ 
 10) การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แผ่นพบั ป้ายโฆษณาการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตห์นงัสือพิมพว์ิทยหุรือโทรทศัน์ เป็นตน้ 

องค์ประกอบท่ี 2 : ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง ความ
พร้อมในการจดัหาบริการขั้นพื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียวอีกทั้ งเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 



15 

 

 

  1) เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เดินทางสะดวกและปลอดภยั (ความสะดวก
พิจารณาจากช่วงเวลาท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดต้่อปี) 
  2) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และ
อินเตอร์เน็ต 
  3) ความพร้อมดา้นท่ีพกัส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การมหรือไม่  มีท่ีพกัในแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทของท่ีพกั เช่น ท่ีพกัแบบโฮมสเตยห์รือแบบกางเตน็ทน์อน 
  4) ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียว แบ่งเป็น ไม่มีอาหารบริการ มีอาหาร
บริการเฉพาะเม่ือสั่งจองล่วงหนา้ และมีร้านอาหารบริการในแหล่งท่องเท่ียว 
 5) การก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นท่ี  มีการก าหนดจ านวน
นกัท่องเท่ียวเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวหรือไม่มีการกระจายหรือส่งต่อนกัท่องเท่ียวไปสู่แหล่งท่องเท่ียว
อ่ืนหรือไม่ เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด 
  6) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว มีบุคลากรพร้อม
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวตลอดเวลาหรือไม่และมีเพียงพอหรือไม่ ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
  7) การก าหนดช่วงเวลาท่ี เหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว มีการก าหนดช่วงฤดูกาลหรือ
ระยะเวลา เปิด-ปิด ของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวไดต้ลอดปีหรือไม่ 
 องค์ประกอบท่ี  3 : ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กบัตวัสินคา้ท่ีให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย  
 9 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 1) การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนักท่องเท่ียว มีการบรรยาย แนะน าสถานท่ี
และกิจกรรมการท่องเท่ียว แจง้ใหท้ราบถึงกติกาและการปฏิบติัตนของนกัท่องเท่ียวขณะเยีย่มชม 
หรือพกัอยูใ่นพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
 2) มีมัคคุเทศก์หรือผูน้ าชมส าหรับนักท่องเท่ียว เพื่ออธิบายถ่ ายทอดความรู้และขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งครบถว้น มคัคุเทศกห์รือผู ้น าชมสามารถพุดภาษาต่างประเทศได ้หรือไม่ 
 3) ร้านขายของใช้ประจ าวนั ของฝากและของท่ีระลึก ส าหรับให้บริการนักท่องเท่ียว
จบัจ่ายซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑใ์ชใ้นแหล่งท่องเท่ียว หรือน ากลบับา้น 
 4) ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว มีกิจกรรมท่ี เสริมสร้างความรู้ การ
พกัผอ่น และใหค้วามบนัเทิง ภายในแหล่งท่องเท่ียวกี่ประเภท 
 5) การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว เช่น เอกสารหรือ แผ่นพับ 
บอร์ดหรือป้ายแสดงขอ้มูลหรือความรู้ดา้นการเกษตร และการสาธิตวิธีปฏิบติั 



16 

 

 

 6) การให้บริการด้านยานพาหนะเยี่ยมชมส าหรับนักท่องเท่ียว ได้แก่  บริการรถพ่วง 
รถจกัรยาน หรือพาหนะต่างๆ ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ หรือส่วนบุคคล 
 7) การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ การให้บริการส่งจดหมาย 
โทรศพัทภ์ายในและภายนอกประเทศ บริการอินเตอร์เน็ต 
 8) การใหบ้ริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอุปกรณ์ ฝึก
ทกัษะเพ่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหบ้ริการฝีกอบรมเป็นหมู่คณะ 
 9) การให้บริการส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ แหล่งท่องเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับ บริการผูสู้งอายุและคนพิการหรือไม่ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ห้องน ้ า ทางลาดเอียง ทางสัญจร ส่ือ
เพื่อ การเรียนรู้และฝึกอาชีพผูสู้งอายแุละคนพิการ 

องค์ประกอบท่ี  4 :ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  หมายถึง
ความสามารถ ในการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 1) ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ท่ีเป็นตน้แบบของการ
ท าเกษตรกรรม เช่น การผลิตพืชแบบไม่ใชดิ้น ฟาร์มโคนมสมยัใหม่ ท่ีมีคุณค่า ต่อการเรียนรู้และมี
การถ่ายทอดความรู้ใหน้กัท่องเท่ียว 
  2) ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การเกษตร ทฤษฎีใหม่
การเกษตรกรรมแบบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียก์ารผลิตสารชีวภาพ เพื่อก าจดัศตัรูพืชเป็นตน้ 
  3) สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว มีความสวยงามตามธรรมชาติ
หรือไดรั้บการและตกแต่งภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงาม และกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
  4) ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ภายในระยะรัศมี 20 กิโลเมตร
มีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เป็นตน้ 
  5) การได้รับรางวลั ใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เช่น รางวลักินรีรางวลัโลกสีเขียว ตราสัญลกัษณ์ A (Agrotourism) ใบรับรอง GAP จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตน้ 
  6) ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร เพื่อจ าหน่ายส าหรับ
นกัท่องเท่ียว เช่น ไวน์ สบู่ สมุนไพร ผลไมแ้ปรรูป สินคา้หตัถกรรม เป็นตน้ 
  7) ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การอบ การ
นวดและประคบสมุนไพร การขี่มา้ การรีดนมววั การเก็บผลไม ้การคราดหอย การตกปลา การนั่ง
ชา้ง เป็นตน้ 
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  8) การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกร ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมและพกัคา้ง
คืนกับเกษตรกรในท่ีสูง การสัมผัสชีวิตของชาวนาไทยในภาคกลาง การร่วมกิจกรรมกับ
ชาวประมงชายฝ่ังทะเล การร่วมกินอยูแ่ละท ากิจกรรมกบัชาวสวนอมัพวา เป็นตน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่อเท่ียวเชิงเกษตร 
 วิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  1) การใช้แบบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 องค์ประกอบหลกั 34 ตวัช้ีวดั และจะตอ้งประเมินผ่าน 
ทั้ง 4 องค์ประกอบหลกั จึงจะไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่ละ
องคป์ระกอบหลกั ถูกก าหนดใหมี้ความส าคญัเท่ากนั หรือ คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากนั  

ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบหลกัการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

องค์ประกอบหลกั คะแนนเต็ม 
1. ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 25 
2. ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 25 
3. ศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 25 
4. ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 25 

รวม 100 
ท่ีมา: (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2557) 

กรอบตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 34 ตวัช้ีวดั ก าหนดเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) มี 3 ระดบั โดยก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี 

ค่าคะแนน        หมายถึง 
          1    สูงกวา่มาตรฐาน 
         0.5    ไดม้าตรฐาน 
           0    ต ่ากวา่มาตรฐาน 
  2) เกณฑ์การแปลความหมายของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร น า
คา่คะแนน รวมท่ีค านวณไดจ้ากสูตรท่ี 2 แปลความตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1. ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพระดบัดีเยีย่ม มีคะแนนรวม ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 
2. ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพระดบัดีมาก มีคะแนนรวม อยู่ระหวา่ง 71-80 คะแนน 
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3. ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพระดบัดี มีคะแนนรวม อยู่ระหวา่ง 61-70 คะแนน 
* ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวม ต ่ากวา่ 61 คะแนนลงมา 

 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงประกอบไป 34 ตัวช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 

 1) โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  
1.1) ไม่มีโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 
1.2)  มีเอกสารก าหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร แต่ไม่ได้ส่ือสารให้

บุคลากรทุกระดบัรับรู้ 
1.3 ) มีเอกสารก าหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร มีระเบียบขอบังคับ

หรือคู่มือพนักงาน มีป้ายแสดงผงัโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรแสดง
ใหพ้นกังานทุกคนรับรู้และปฏิบติัตาม 

  2) การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ  
2.1) ไม่มีแผนผงัแสดงเป็นรูปธรรม 
2.2) มีแผนผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งชดัเจน 
2.3) มีแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดินอย่างชัดเจน และจัดแสดงให้กับ 

นกัท่องเท่ียว 
 3) การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว  

3.1) ไม่มีการจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว 
3.2) มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และชุดเคร่ืองมือปฐมพยาบาล พร้อมยาสามญั

ประจ าบา้น (ไม่หมดอาย)ุ 
3.3) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า หมู่บ้าน  

(อสม.) หรือเจา้หน้าท่ีพยาบาลประจ าแหล่งท่องเท่ียว และมีชุดเคร่ืองมือปฐม
พยาบาลพร้อมยาสามญัประจ าบา้น (ไม่หมดอาย)ุ 

 4) การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว  
4.1) ไม่มีการจดัการของเสีย 
4.2) มีการก าจดัขยะและบ าบดัน ้าเสีย ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
4.3) มีการจดัการของเสียอยา่งเป็นระบบ 

 5) การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ  
5.1) ชุมชนไม่ยอมรับหรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบจาก การท่องเท่ียว 
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5.2) ชุมชนยอมรับและไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียว 
5.3) ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 

 6) การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียว  
6.1) ไม่มีการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รต่าง ๆ 
6.2) มีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัองคก์รระดบัทอ้งถ่ิน 
6.3) มีการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รระดบัภาค / ประเทศ / นานาประเทศ 

 7) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
7 .1 ) ก ารจัด ก ารก ารท่ อ ง เท่ี ยว ไม่ ส อดคล้อ งกับ แน วท างก ารอ นุ รัก ษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7.2) การจัดการการท่ องเท่ี ยวมีความสอดคล้องกับแนวทางการอนุ รักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7.3) การจดัการการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
 8) การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว  

8.1) ไม่มีแผนการบ ารุงรักษา 
8.2) มีแผนการบ ารุงรักษา 
8.3) มีการด าเนินงานตามแผนการบ ารุงรักษา 

 9) การส่งเสริมการขาย เพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร  
9.1) ไม่มีการส่งเสริมการขาย การเพิ่มมูลค่า และพฒันาผลิตภณัฑเ์กษตร 
9.2) มีการส่งเสริมการขาย การเพิ่มมูลค่า และพฒันาผลิตภณัฑเ์กษตร ระดบัทอ้งถ่ิน 

(OTOP) 
9.3) มี การส่ งเส ริมการขาย การเพิ่ มมูลค่ า  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตร 

ระดบัประเทศ 
 10) การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  

10.1) ไม่มีแผน่พบัหรือเอกสารแนะน าแหล่งท่องเท่ียว 
10.2) มีส่ือเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์มากกว่า 2 ประเภท เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
10.3) มีส่ือเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์มากกว่า  2 ประเภท และมีเวบ็ไซต์

ของตนเอง 
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 11) เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  
11.1) การเดินทางเขา้ถึงแหล่งไม่สะดวก 
11.2) การเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวกบางช่วงฤดูกาล 
11.3) การเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวกทุกฤดูกาล 

  12) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
12.1) ไม่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
12.2) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
13.3) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอินเตอร์เน็ต 

 13) ความพร้อมดา้นท่ีพกัส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว 
13.1) ไม่มีท่ีพกัส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
13.2) ไม่มีท่ีพกัส าหรับบริการนักท่องเท่ียว แต่มีเครือข่ายบริการท่ีพกั ภายนอก

แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง 
13.2) มีท่ีพกัส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

 14) ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว 
14.1) ไม่มีบริการอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว 
14.2) มีบริการอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียวเฉพาะท่ีมีการสั่งจองล่วงหนา้ 
14.3) มีร้านอาหารใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 

 15) การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี   
15.1) ไม่มีการก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว 
15.2) มีการก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพในการ รองรับของ

แหล่งท่องเท่ียว 
15.3) มีการก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับศกัยภาพการรองรับ ของ

แหล่งท่องเท่ียว และมีการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 16) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว 

16.1) ไม่มีบุคลากรรองรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
16.2) มีบุคลากรรองรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอเฉพาะเม่ือมีการติดต่อ ลว้งหนา้ 
16.3) มีบุคลากรพร้อมรองรับนกัท่องเท่ียวตลอดเวลา 

 17) การก าหนดช่วงเวลาท่ี เหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว  
17.1) ไม่มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว 
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17.2) มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวไดเ้ฉพาะ บางฤดูกาล 
17.3) มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวไดต้ลอดปี 

 18) การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเท่ียว  
18.1) ไม่มีการบรรยาย แนะน าสถานท่ี และกติกาการปฏิบัติตน ภายใน แหล่ง

ท่องเท่ียว 
18.2) มีการบรรยายกิจกรรม แนะน าสถานท่ี และกติกาการปฏิบัติตน ส าหรับ

นกัท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 
18.3) มีการฉายวีดีทศัน์ และบรรยายกิจกรรม แนะน าสถานท่ี และกติกา การปฏิบติั

ตน ส าหรับนกัท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียว 
 19) การใหบ้ริการมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว  

19.1) ไม่มีมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว 
19.2) มีมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมท่ีพูดไดเฉพาะภาษาไทยส าหรับบริการ นกัท่องเท่ียว 
19.3) มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชมท่ีพูดไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส าหรับ

บริการนกัท่องเท่ียว 
 20) ร้านขายของใชป้ระจ าวนั ของฝากและของท่ีระลึก  

20.1) ไม่มี ร้านขายของใช้ประจ าวัน ของฝากและของท่ีระลึกภายใน แหล่ง
ท่องเท่ียว 

20.2) มีร้านขายของใชป้ระจ าวนั ของฝากและของท่ีระลึกภายใน แหล่งท่องเท่ียว 
20.3) มีร้านขายของใช้ประจ าวนั ของฝากและของท่ีระลึกทั้งภายใน และบริเวณ

ใกลเ้คียงแหล่งท่องเท่ียว 
 21) ความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว  

21.1) ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับนกัท่องเท่ียว 
21.2) มีกิจกรรมเสริมส าหรับนกัท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ พกัผ่อน หรือบนัเทิง ในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
21.3) มีกิจกรรมเสริมส าหรับนกัท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ พกัผ่อน หรือบนัเทิง ในแหล่ง

ท่องเท่ียว ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป 
 22) การใหบ้ริการดา้นความรู้และขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว 

22.1) ไม่มีการใหบ้ริการดา้นความรู้และขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
22.2) มีการให้บริการดา้นความรู้และขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว เช่น แผ่นพบั เอกสาร 

บอร์ดหรือป้ายส่ือความหมาย 



22 

 

 

22.3) มีการให้บริการดา้นความรู้และขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว และมีการสาธิต วิธีการ
ปฏิบติั 

 23) การใหบ้ริการดา้นยานพาหนะเยีย่มชมส าหรับนกัท่องเท่ียว  
23.1) ไม่มีการบริการดา้นยานพาหนะน าชมสถานท่ี 
23.2) มีการบริการดา้นยานพาหนะน าชมสถานท่ี 
23.3) มีการบริการดา้นยานพาหนะน าชมสถานท่ีอย่างเหมาะสม และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 24) การใหบ้ริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว  

24.1) ไม่มีการใหบ้ริการติดต่อส่ือสาร 
24.2) มีการให้บ ริการติดต่อ ส่ือสาร เช่น  ส่ งจดหมาย โทรศัพท์  โทรสาร 

ภายในประเทศ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
24.3) มีการใหบ้ริการติดต่อส่ือสาร ตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป 

 25) การใหบ้ริการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
25.1) ไม่มีการใหบ้ริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองคค์วามรู้ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
25.2) มีการใหบ้ริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองคค์วามรู้ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
25.3) มีสถานท่ีให้บ ริการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความ รู้ให้แก่ 

นกัท่องเท่ียว 
 26) การใหบ้ริการส าหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ  

26.1) ไม่มีการจดัการใหบ้ริการส าหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ 
26.2) มีการจดัการให้บริการส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ เช่น ห้องน ้ า ทางลาด

เอียงส าหรับพื้นต่างระดบั อยา่งนอ้ย 1 ประเภท 
26.3) มีการจดัการให้บริการส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ เช่น ห้องน ้ า ทางลาด

เอียงส าหรับพื้นต่างระดบั มากกวา่ 1 ประเภท 
 27) ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 

27.1) ไม่มีเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะท่ีโดดเด่น 
27.2) มีเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะท่ีโดดเด่นอยา่งนอ้ย 1 ประเภท 
27.3) มีเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะท่ีโดดเด่นตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้น

ไป 
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  28) ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
28.1) ไม่มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
28.2) มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อย่าง

นอ้ย 1 ประเภท 
28.3) มีการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  ตั้งแต่ 2 

ประเภทขึ้นไป 
  29) สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว  

29.1) ไม่มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นพิเศษ 
29.2) ไม่มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นพิ เศษ แต่มีการตกแต่งภูมิทัศน์  ให้

กลมกลืนกบัธรรมชาติ 
29.3) มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีการตกแต่งภูมิทัศน์ให้กลมกลืน กับ

ธรรมชาติ 
  30) ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท  

30.1) ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงในบริเวณใกลเ้คียงในรัศมี 20 กม. 
30.2) มีแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงในบริเวณใกลเ้คียง อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
30.3) มีแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงในบริเวณใกลเ้คียงตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 

  31) การไดรั้บรางวลั ใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ  
31.1) ไม่เคยไดรั้บรางวลั 
31.2) เคยไดรั้บ 1 รางวลั 
31.3) เคยไดรั้บมากกวา่ 1 รางวลั 

  32) ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทางการเกษตร  
32.1) ไม่มีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น 
32.2) มีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น อยา่งนอ้ย 2-4 ประเภท 
33.3) มีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น ตั้งแต่ 5 ประเภท ขึ้นไป 

  33) ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว  
33.1) มีกิจกรรมท่ีโดดเด่นเพียง 1 ประเภท 
33.2) มีกิจกรรมท่ีโดดเด่น 2-4 ประเภท 
33.3) มีกิจกรรมท่ีโดดเด่น ตั้งแต่ 5 ประเภทขึ้นไป 
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  34) การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกร  
34.1) ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร 
34.2) มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร 
34.3) มีกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ทั้งภายในแหล่งท่องเท่ียว และชุมชน
โดยรอบ 

2.1.8 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในคร้ังน้ียึดตามกรอบและแนวคิด

พื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2558) 
 1) ศกัยภาพความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีโดยยดึตามหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 2) การจดัการเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การ
ด าเนินงาน การจดัการแหล่งท่องเท่ียวตามหลกัการของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 3) การสร้างจิตส านึกและการใหก้ารศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

3.1) การสร้างจิตส านึก หมายถึง การกระท าท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ สนใจ 
ใส่ใจและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.2) การให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การให้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของแหล่งธรรมชาติและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตดัสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายไดห้รือผลประโยชน์สู่ทอ้งถ่ิน 
การก าหนดดชันีช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่องท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 จากหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 4 องค์ประกอบ จึงได้น าหลกัการดังกล่าวมา
พิจารณา ก าหนดดชันีช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1) ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ในการประเมินมาตรฐานแหล่องท่องเท่ียวเชิงนิเวศ องค์ประกอบในเร่ืองของ
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในการท่ีจะจกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนับว่ามีความส าคญัท่ีสุด ซ่ึง
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรจะเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีสามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้
และสัมผสักบัระบบนิเวศ อาจจะมีความเก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้
เรียนรู้ลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น ๆ นอกจากน้ี การค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัในการ
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จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ จากแนวคิดดงักล่าว ศกัยภาพของแหล่งธรรมชาติใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงสามารถสรุปดชันีมาตรฐานคุณภาพได ้4 ดชันี ไดแ้ก่ 

1.1) แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวและเรียนรู้ 
1.2) มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 
1.3) แหล่งธรรมชาติมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
1.4) ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติในการท่องเท่ียว 

 2) การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความยัง่ยนื 
  การประเมินมาตรฐานดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนจะตอ้ง
พิจารณาการจดัการใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเท่ียว โดยอาศยัหลกัการ
จ าแนกเขตการจัดการและการประเมินขีดความสามารถในการรอบรับพื้นท่ี ด้านการบริการ
นักท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
และดา้นการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
จากแนวคิดดงักล่าวองคป์ระกอบน้ีจึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดชันี ไดแ้ก่ 

2.1) การจดัการดา้นการใชป้ระโยชนข์องตวัแหล่งท่องเท่ียว 
2.2) การจดัการดา้นบริการนกัท่องเท่ียว 
2.3) การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
2.4) การจดัการดา้นการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี

อนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว 
 3) การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึก 
  การจดัการดา้นการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกจะพิจารณาจากการด าเนินงาน
ขององค์กรท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้ในเร่ืองคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แก่นกัท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีดูแลพื้นท่ี 
ผูป้ระกอบการ และชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยู่โดยรอบแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีประกอบดว้ย 4 
ดชันี ไดแ้ก่ 

3.1) มีศูนย์บ ริการท่ี ให้ ข้อมูลแหล่ งท่ องเท่ี ยวและความสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียว 

3.2) มีการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในด้านการประหยดัพลงังานและการ
ก าจดัของเสียอยา่งถูกวิธี 

3.3) การให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์กับ
พนกังานน าเท่ียว นกัท่องเท่ียว และชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี 
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3.4) มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการด้าน
ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวผูป้ระกอบการท่องเท่ียว และชุมชน 

 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
  การเปิดโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปแบบ
ต่าง ๆ จะช่วยให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะท าให้
ชุมชนทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ เป็นการช่วย
ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย องคป์ระกอบน้ีประกอบดว้ย 2 ดชันี ไดแ้ก่ 

4.1) ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่องเท่ียว 
4.2) ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  แบ่งขั้นตอนในการประเมิน
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินดา้นท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว 
 เป็นการประเมินว่าพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการพิจารณาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หรือไม่ซ่ึงถา้พื้นท่ีท่ีท าการประเมินขาดคุณสมบติัในขอ้ใดขอ้หน่ึงนั้น แสดงวา่พื้นท่ีนั้นไม่สมควร
จะพิจารณาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยข้อก าหนดในด้านท่ีตั้ งของแหล่งท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย 

1) เป็นพื้นท่ีธรรมชาติ หรือเป็นพื้นท่ีท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีวฒันธรรมเข้ามา
เก่ียวขอ้ง 

2) การใชพ้ื้นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 พื้นท่ีท่ีขอรับการประเมินจะตอ้งผ่านขอ้ก าหนดทั้ง 2 หัวขอ้ จึงจะเข้าสู่การประเมินใน
ขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การประเมนในขั้นตอนน้ีสามารถแบ่งได ้ เป็น 2 กรณีตามลกัษณะการบริหารจดัการดา้น
การท่องเท่ียวของพื้นท่ีธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
 กรณีท่ี 1 การประเมินแหล่งธรรมชาติท่ียงัไม่มีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
 กรณีท่ี 2 การประเมินแหล่งธรรมชาติท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
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กรณีท่ี 1 การประเมินแหล่งธรรมชาติท่ียงัไม่มีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
 แหล่งธรรมชาติท่ียงัไม่มีการด าเนินการด้านการท่องเท่ียวหรือจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดูแลพื้นท่ีนั้นมีความประสงค์ท่ีจะทราบว่าพื้นท่ีของตนมีความ
เหมาะสมหรือมีศกัยภาพในการท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ ก็สามารถท่ีจะน า
แบบประเมินไปใชป้ระเมินพื้นท่ีธรรมชาติไดโ้ดยท าการประเมินเฉพาะองคป์ระกอบดา้นศกัยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดชันี ไดแ้ก่ 

ตารางท่ี 2.3 ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คะแนน 

1. จุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 10 
2. ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 10 
3. ความเก่ียวขอ้งของวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัแหล่งธรรมชาติ 10 
4. ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติในการท่องเท่ียว 10 

รวม 40 
ท่ีมา: (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2558) 

ทั้งน้ี ดชันีแต่ละขอ้จะมีค่าคะแนนเท่ากบั 10 คะแนน ซ่ึงแหล่งธรรมชาติท่ีมีศกัยภาพใน
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะต้องมีคุณสมบัติขององค์ประกอบน้ีไม่ต ่ากว่า 2 ขอ้ หรือได้
คะแนนไม่ต ่ากว่า 20 คะแนน หรือไดค้ะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ถา้แหล่งธรรมชาติมีคุณสมบติั
ต ่ากวา่ 2 ขอ้ หรือไดค้ะแนนต ่ากวา่ 20 คะแนน แสดงว่า พื้นท่ีนั้นขาดความเหมาะสมหรือศกัยภาพ
ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กรณีท่ี 2 การประเมินแหล่งธรรมชาติท่ีมีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
 แหล่งธรรมชาติท่ีมีการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวหรือจดักิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวอยู่
ในปัจจุบัน ถ้าประสงค์จะขอรับการประเมินจะต้องท าการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยการให้คะแนนจะให้ความส าคญักบัองค์ประกอบดา้น
ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุดรายละเอียดของค่าคะแนนเต็มในแต่ละ
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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ตารางท่ี 2.4 องคป์ระกอบในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
องค์ประกอบในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คะแนน 

1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 40 
2. การจดัการดา้นการใชป้ระโยชนข์องพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 20 
3. การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึก 20 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 20 

รวม 100 
ท่ีมา: (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2558) 

การก าหนดระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ในการก าหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวนั้น จะน าคะแนนท่ีได้ ไปเทียบ
ระดับมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้แสดงไวด้ังตาราง
ขา้งล่าง 
ตารางท่ี 2.8 การก าหนดระดบัมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ค่าคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลกัษณ์ 
81 ขึ้นไป ดีเยีย่ม  
71-80 ดีมาก  
61-70 ดี  
51-60 ปานกลาง  

50 หรือนอ้ยกวา่ ต ่า  
ท่ีมา: (ส านกัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว ,2558) 

 แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงประกอบไป 14 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
  1) จุดดึงดูดดา้นการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

1.1) แหล่งธรรมชาติไม่มี สัตว์ พืช หรือธรณีสัณฐานประเภทใดท่ีเป็นส่ิง
ดึงดูด นกัท่องเท่ียว 

1.2) แหล่งธรรมชาติมีสัตว ์พืช หรือธรณีสัณฐาน เป็นประเภทท่ีสามารถพบ
ได ้ทัว่ไปในประเทศไทย 

1.3) แหล่งธรรมชาติมีสัตว ์พืช หรือธรณีสัณฐานท่ีพบไดใ้นแหล่งธรรมชาติ 
บางแห่งในประเทศไทย 
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1.4) แหล่งธรรมชาติมีสัตว ์พืช หรือ ธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบไดน้้อยแห่ง 
ในประเทศไทย แต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีนอ้ย 

1.5) แหล่งธรรมชาติมีสัตว ์พืช หรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบไดน้้อยแห่ง 
ในประเทศไทยและโอกาสท่ีจะพบเห็นมีปานกลาง 

1.6) แหล่งธรรมชาติมีสัตว ์พืช หรือธรณีสัณฐานประเภทท่ีพบไดน้้อยแห่ง 
ในประเทศไทย แต่โอกาสท่ีจะพบเห็นมีมาก และ นักท่องเท่ียวมีความ
ประสงคท่ี์จะไปชมส่ิงดงักล่าว 

 2) ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 
2.1) แหล่งธรรมชาติดั้งเดิมถูกท าลายไปหมด และมีส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของ

มนุษย ์เขา้มาแทนท่ี 
2.2) แหล่งธรรมชาติเดิมถูกท าลายเป็นส่วนใหญ่คงเหลือเพียงบางจุดเล็กๆ ท่ี

ยงัคงสภาพธรรมชาติเดิม 
2.3) แหล่งธรรมชาติเดิมถูกท าลายเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางจุดท่ีมีขนาดพื้นท่ี 

มากพอ และยงัคงสภาพธรรมชาติเดิม 
2.4) แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมในระดบัปานกลาง โดยก่ึงหน่ึงของพื้นท่ี มี

การถูกรบกวนหรือดดัแปลงจากการกระท าของมนุษย ์
2.5) แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีร่องรอยการรบกวน 

โดยมนุษยเ์พียงส่วนนอ้ย 
2.6) แหล่งธรรมชาติคงสภาพเดิมและไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย ์

  3) ความเก่ียวขอ้งของวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัแหล่งธรรมชาติ 
3.1) แหล่งธรรมชาติไม่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนและไม่มี

หลกัฐาน การคน้พบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์
3.2) แหล่งธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชน แต่พื้นท่ีส่วน

หน่ึง ของแหล่งธรรมชาติเคยมีประวติัการตั้งถ่ินฐานหรือใช้ประโยชน์
โดยชุมชน ในอดีต 

3.3) แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ
นอ้ย 
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3.4) แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชนในระดบัปานกลาง 
โดยชุมชนใช้ทรัพยากรส่วนหน่ึงจากธรรมชาติและส่วนหน่ึงจาก
ภายนอก 

3.5) แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชนค่อนขา้งมาก โดยท่ี 
ชุมชนยงัใชท้รัพยากรจากภายนอกอยูบ่า้ง แต่อยูใ่นระดบันอ้ย 

3.6) แหล่งธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง เห็นได้ชัด 
โดยชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติในบริเวณนั้นเป็นหลกั อาจเป็น
ชุมชนท่ีอยู่มาดั้งเดิมในพื้นท่ี หรือมีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐาน และ เป็น
แหล่งวฒันธรรมในอดีต 

  4) ความปลอดภยัของแหล่งธรรมชาติในการท่องเท่ียว 
4.1) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตรายบ่อยตลอดปี 
4.2) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตรายในบางฤดูกาลหรือเพียงบางช่วงของปี 
4.3) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ังต่อปี 
4.4) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ัง ในรอบ 3 ปี 
4.5) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ัง ในรอบ 5 ปี 
4.6) มีสถิติการเกิดเหตุอนัตราย 1-2 คร้ัง ในรอบ 10 ปี หรือนานกวา่ 

 5) การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของตวัแหล่งท่องเท่ียว 
 ก. การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเช่น มีการแบ่งเขตพื้นท่ี

สงวน พื้นท่ีนนัทนาการและพื้นท่ีพกัอาศยั 
 ข. การก าหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามช่วงเวลาของวนัและ

ฤดูกาล 
 ค. การจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว ให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นท่ีและการ

บริการ 
5.1) ไม่มีการจดัการในขอ้ ก ข และ ค 
5.2) มีการจดัการในขอ้ ก ข และ ค นอ้ยมากและไม่เป็นระบบ 
5.3) มีการจดัการในขอ้ ก ข และ ค นอ้ยและไม่เป็นระบบ มีการวางระบบไว้

บา้ง แต่การปฏิบติัมีขอ้ยกเวน้สูง 
5.4) มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐานอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ 
5.5) มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐาน 2 ขอ้ 
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5.6) มีการจดัการท่ีเป็นระบบหรือไดม้าตรฐานครบ 3 ขอ้ 
  6) การจดัการดา้นบริการนกัท่องเท่ียว 

6.1) จ านวนบุคลากรด้านบริการมีเพียงพอท่ีจะให้การบริการนักท่องเท่ียว 
เป็นส่วนใหญ่ 

6.2) มีระบบเตือนภยันกัท่องเท่ียว และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวิตและ 
ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

6.3) มีการจดัการด้านส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น ถนน น ้ า ไฟฟ้า 
หอ้งสุขา สถานปฐมพยาบาล ท่ีเหมาะสมและกลมกลืนกบัสภาพพื้นท่ี 

6.4) มีการจดัการด้านอาหารและโภชนาการท่ีถูกสุขลกัษณะ มีการจดัเก็บ 
และก าจดัของเสียอยา่งถูกวิธี 

6.5) มีการจดัการด้านท่ีพกัส าหรับนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม เช่น มีการ 
ออกแบบและใชว้สัดุก่อสร้างท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ ประหยดัพลงังาน 
และมีระบบก าจดัของเสียท่ีไดม้าตรฐาน 

  7) การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.1) กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางทาง 

นิเวศวิทยา เช่น พื้นท่ีท่ีฝงูนกอยูใ่นระยะสืบพนัธุ์ ก าลงัสร้างรัง วางไข่ 
7.2) กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน ไม่รบกวนความ 

สงบสุขของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี และไม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี 
หรือวฒันธรรมของชาติ 

7.3) มีการศึกษา วิจยั สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และน า
ขอ้มูล มาวางแนวทางท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

7.4) มีการศึกษา วิจยั เก่ียวกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน และน าขอ้มูลมาวาง แนว
ทางการด าเนินการท่องเท่ียวท่ีไม่เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีของ คน
ในทอ้งถ่ิน 

7.5) กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ท าให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรม เช่น 
ไม่ท าใหเ้กิดปริมาณขยะและของเสียท่ีขดัต่อทศันียภาพ 

 8) การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีอัน
เน่ืองมาจากการท่องเท่ียว 

8.1) ไม่มีแผนการติดตามและการประเมินการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี 
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8.2) มีแผนการด าเนินงาน 
8.3) มีแผนการด าเนินงาน และมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี 

ตามแผนการด าเนินงาน 
8.4) มีแผนการด าเนินงาน มีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ตาม

แผนการด าเนินงาน และมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ 
8.5) มีแผนการด าเนินงาน มีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ตาม

แผนการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ และมีการ
ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

8.6) มีแผนการด าเนินงาน มีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ตาม
แผนการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ มีการปรับปรุง 
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว และมีการปฏิบติัดา้นการติดตาม 
การประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 9) มีศูนยบ์ริการท่ีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวและความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
9.1) มีศูนยบ์ริการหรือมีการก าหนดพื้นท่ีเพื่อเป็นศูนยบ์ริการอย่างชดัเจนและ 

มีเจา้หนา้ท่ีประจ า 
9.2) มีส่ือหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ในศูนย์บริการแก่ 

นักท่องเท่ียว ก่อนการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ นิทรรศการ 

9.3) มี เจ้าหน้ า ท่ีประชาสัมพันธ์ ท่ี มีอัธยาศัย ดี  และสามารถ ส่ือสาร
ภาษาองักฤษได ้

9.4) ส่ือมีความน่าสนใจ และเป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
9.5) ภาษาท่ีใชใ้นส่ือประเภทต่างๆ มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  10) มีการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในด้านการประหยดัพลงังานและการก าจดั
ของเสียอยา่งถูกวิธี 

10.1) มีส่ือในการรณรงคใ์หน้กัท่องเท่ียวช่วยกนัประหยดัน ้าและพลงังาน 
10.2) มีส่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดจิตส านึกท่ีไม่ท าให้นักท่องเท่ียวทิ้งขยะ ใน

แหล่งธรรมชาติ 
10.3) จดัระบบการทิ้งขยะท่ีมีการแยกประเภท 
10.4) มีการแจกแจงปริมาณการใชน้ ้า ไฟฟ้า ขยะ ใหน้กัท่องเท่ียวทราบ 
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10.5) มีการรณรงคใ์ห้นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเก็บและน าขยะออกจาก
พื้นท่ี 

 11) มีการใหค้วามรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษก์บัพนกังาน
น าเท่ียว นกัท่องเท่ียว และชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี 

11.1) มีการจดัอบรมพนักงาน ผูป้ระกอบการ และชุมชนเก่ียวกบัคุณค่าของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษเ์ป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

11.2) มีการจดัเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายส่ือความหมายบนเส้นทาง 
เพื่อใหค้วามรู้กบันกัท่องเท่ียว 

11.3) มีการจดักิจกรรมด้านการศึกษาธรรมชาติให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี 
ความสนใจเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรมการดูนก การศึกษาพนัธุ์ไม ้ฯลฯ 
เป็นคร้ังคราว 

11.4) มีการเผยแพร่ขอ้มูลในดา้นต่างๆของแหล่งท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ิน 
หรือระดบัประเทศ 

11.5) มีการเผยแพร่ขอ้มูลในดา้นต่างๆของแหล่งท่องเท่ียวผ่านเว็บไซด์ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  12) มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการดา้นความรู้
แก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และชุมชน 

12.1) ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศและการอนุรักษใ์หค้วามรู้ 
12.2) มีบุคลากรท่ีมีความรู้บ้าง ในเร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ โดย

เรียนรู้ จากประสบการณ์ และการบอกเล่า 
12.3) มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ โดยการเรียนรู้

จาก การศึกษาและคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเอกสารท่ีเช่ือถือได ้
12.4) มีบุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมความรู้ดา้นระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ 
12.5) มีบุคลากรท่ีมีความรู้ระดับปริญญาด้านส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา หรือ

สาขา ท่ีเก่ียวขอ้ง 
12.6) มีบุคลากรทีมีความรู้ระดับปริญญาด้านส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา หรือ

ด้าน ท่ี  เก่ี ยวข้อง และสามารถ ส่ื อสาร และให้ความ รู้โดยใช้
ภาษาองักฤษได ้

 
 



34 

 

 

  13) ชุมชนท่องถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
13.1) มีตวัแทนของชุมชนในการวางแผนหรือบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ 
13.2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ใน

พื้นท่ีท่องเท่ียว 
13.3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมท่องถ่ิน 
13.4) กิจกรรมการทอ้งเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน 
13.5) มีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากท่องถ่ินซ่ึงมี 

บทบาทต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 14) ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

14.1) ชุมชนมีรายไดจ้ากการขายอาหารและสินคา้พื้นเมือง 
14.2) ชุมชนมีรายไดจ้ากการน าเท่ียวและใหบ้ริการในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
14.3) ชุมชนมีรายไดห้รือเงินเดือนจากการถูกจา้งงานโดยบริษทัน าเท่ียว หรือ

เจา้ของพื้นท่ี 
14.4) ชุมชนมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นท่ีพกั เช่น การจดัโฮมสเตย ์
14.5) ชุมชนมีรายไดจ้ากการแสดงศิลปะพื้นเมือง 

 
2.1.9 แบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

นิยามแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  สถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง/ชุมชน/ยา่น/ต าบล หรืออ่ืนๆ ท่ีบูรณาการเกษตรกรรม จนเป็น
จุดท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการบริการดา้นต่างๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมหรือพกัได ้
อาทิ การจดัเส้นทางท่องเท่ียวโดยมีวิทยากรน าชม การจดัสถานท่ีสาธิต หรือการเล้ียงสัตวใ์นฟาร์ม 
มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร และของท่ีระลึกท่ีมาจากงานดา้นการเกษตรท่ีท าอยู ่เป็น
ตน้ และการด าเนินการนั้นตอ้งไม่ขดัแยง้กบัการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (กรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวไทย ,2557) 
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ตารางท่ี 2.10 องค์ประกอบการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบ คะแนน 

1. ศกัยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 30 

2. ศกัยภาพดา้นการจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 40 

3. ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 10 

4. ศกัยภาพการบริการการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 20 

รวม 100 

ท่ีมา: (กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวไทย ,2557) 

องคป์ระกอบท่ี 1 ศกัยภาพและปัจจยัทางการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (30 คะแนน) 
 ค าช้ีแจง  ให้ผูป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตอ้งการให้คะแนน ตามเกณฑ์ใน
การพิจารณาดงัน้ี 
 แหล่งท่องเท่ียวมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดั โดยดชันี 1 ขอ้ มีค่า 2 คะแนน  

มีเพียงพอ ให ้2 คะแนน/มีแต่ไม่เพียงพอ ให ้1 คะแนน/ ไม่มี ให ้0 คะแนน 
มาก ให ้2 คะแนน, ปานกลาง ให ้1 คะแนน, ต ่า ให ้0 คะแนน 
ต ่า ให ้2 คะแนน, ปานกลาง ให ้1 คะแนน, มาก ให ้0 คะแนน 

 ระดบัศกัยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (30 คะแนน) 
  0-10 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง 
  11-20 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบักลาง 
  21-30 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 
องคป์ระกอบท่ี 2  ศกัยภาพดา้นการจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (40 คะแนน) 

 มิติความเป็นเจา้บา้น   30  คะแนน  
 มิติดา้นการตลาด   10 คะแนน 
แหล่งท่องเท่ียวมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัขอ้ใดบา้ง โดยดชันี 1 ขอ้ มีค่า 2 คะแนน  

มีศกัยภาพในการจดัการสูง   ให ้3 คะแนน 
มีศกัยภาพในการจดัการปานกลาง   ให ้2 คะแนน  
มีศกัยภาพในการจดัการในขั้นควรปรับปรุง ให ้1 คะแนน  
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ขาดศกัยภาพการจดัการ     ให ้0 คะแนน 
 ระดบัศกัยภาพดา้นการจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (30 คะแนน) 
  0-10 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง 
  11-20 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบักลาง 
  21-30 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 
 ศกัยภาพดา้นการจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (มิติดา้นการตลาด 10 คะแนน) 
 แหล่งท่องเท่ียวมีคุณสมบติัตรงกบัดชันีช้ีวดัขอ้ใดบา้ง โดยดชันี 1 ขอ้ มีค่า 1 คะแนน  

หากมีคุณสมบติัตรงกบัดชันี   ให ้1 คะแนน 
หากไม่มีคุณสมบติัตรงกบัดชันี   ให ้0 คะแนน 

 ระดับศักยภาพด้านการจัดการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (มิติด้านการตลาด 10 
คะแนน) 
  0-3 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง 
  4-7 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบักลาง 
  8-10 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 
 ระดบัศกัยภาพดา้นการจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (40 คะแนน) 
  0-13 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง 
  14-27 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบักลาง 
  28-40 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 
องคป์ระกอบท่ี 3  ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (10 คะแนน) 
 แหล่งท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการดึงดูดใจ โดยดชันี 1 ขอ้ มีค่า 2 คะแนน  

มีศกัยภาพการดึงดูดใจระดบัสูง    ให ้  2   คะแนน 
มีศกัยภาพการดึงดูดใจระดบัปานกลาง   ให ้1.33 คะแนน 
มีศกัยภาพการดึงดูดใจระดบัควรปรับปรุง   ให ้0.66 คะแนน 
ไม่มีศกัยภาพ      ให ้  0    คะแนน 

 ระดบัศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
  0-3 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง  
  4-7 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบักลาง  
  8-10 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 
องคป์ระกอบท่ี 4  ศกัยภาพการบริการการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (20 คะแนน) 
 แหล่งท่องเท่ียวมีมีศกัยภาพการบริการโดยดชันี 1 ขอ้ มีค่า 2 คะแนน  
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มีศกัยภาพการบริการระดบัสูง    ให ้2 คะแนน 
มีศกัยภาพการบริการระดบัปานกลาง   ให ้1 คะแนน  
มีศกัยภาพการบริการระดบัควรปรับปรุง   ให ้0 คะแนน 

ระดบัศกัยภาพดา้นการบริการการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

 0-6 คะแนน      =  ศกัยภาพระดบัควรปรับปรุง  
 7-13 คะแนน    =  ศกัยภาพระดบักลาง  
 14-20 คะแนน  =  ศกัยภาพระดบัสูง 

ตารางท่ี 2.11 องค์ประกอบการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าคะแนน ระดับมาตรฐาน 
81 ขึ้นไป ดีเยีย่ม 
71-80 ดีมาก 
61-70 ดี 
51-60 ปานกลาง 

50 หรือนอ้ยกวา่ ควรปรับปรุง 
ท่ีมา: (กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวไทย ,2557) 

 แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 50 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
 1) มีท่ีพกั (บา้น เตน็ท/์สถานท่ีตอ้นรับ) เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 2) มีห้องน ้ าท่ีอนุญาตใหใ้ช ้(ห้องน ้ าสาธารณะ/หอ้งน ้ าชาวบา้น) เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว 
  (0-50 ไร่)       2 = มี 4 หอ้ง, 1 = มีนอ้ยกวา่ 4 หอ้ง, 0 = ไม่มี 
  (51-500 ไร่)  2 = มีมากกวา่ 10 หอ้ง, 1 = มี 2-10 หอ้ง, 0 = นอ้ยกวา่ 2 หอ้ง 
  (501 ไร่ขึ้นไป)  2 = มีมากกวา่ 20 หอ้ง, 1 = มี 5-20 หอ้ง, 0 = มีนอ้ยกวา่ 5 หอ้ง 
 3) มีจุดบริการอาหาร (ร้านอาหาร จุดซ้ือขายอาหาร จุดบริการจัดหาอาหารบริการ
นกัท่องเท่ียว) เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
  (0-50 ไร่)            2 = มีมากกวา่ 2 แห่ง, 1 = มี 1-2 แห่ง, 0 = ไม่มี 
  (51-500 ไร่)        2 = มีมากกวา่ 3 แห่ง, 1 = มี 1-3 แห่ง, 0 = ไม่มี 
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  (501 ไร่ขึ้นไป)   2 = มีมากกวา่ 4 แห่ง, 1 = มี 1-4 แห่ง, 0 = ไม่มี 
 4) มีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว   
 5) มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญัภายใน
แหล่งท่องเท่ียว 
  (0-50 ไร่)            2 = มีมากกวา่ 2 แห่ง, 1 = มี 1-2 แห่ง, 0 = ไม่มี 
  (51-500 ไร่)        2 = มีมากกวา่ 3 แห่ง, 1 = มี 1-3 แห่ง, 0 = ไม่มี 
  (501 ไร่ขึ้นไป)  2 = มีมากกวา่ 4 แห่ง, 1 = มี 1-4 แห่ง, 0 = ไม่มี 
 6) มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ( 2 = มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้
พิการมากกว่า 1 ชนิด, 1 = มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการเพียง 1 ชนิด, 0 = ไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ) 
 7) มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  ประปา  รองรับความตอ้งการ 
 8) มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 
 9) มีจุดบริการการเดินทาง (ทางบกและทางน ้ า)  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียว ( 2 = 
ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร, 1 = ระยะทางระหว่าง 6-10 กิโลเมตร 0 =ระยะทางมากกว่า 10 
กิโลเมตร) 
 10) สามารถรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 11) มีถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก 
 12) กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 13) กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม 
 14) กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
 15) กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 16) มีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลกับนักท่องเท่ียว เช่น แผ่นพบั  โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 
 17) มีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวจากอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในแหล่งท่องเท่ียว เช่น มาตรการอพยพ, เส้นทางหนีไฟ เป็นตน้ 
 18) มีการแบ่งพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน 
 19) มีความพร้อมของบุคลากรแหล่งท่องเท่ียวให้ปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยั
อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 
 20) มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว 
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 21) มีการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน    
 22) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว 
 23) มีการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน 
 24) มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
 25) มีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 
 26) มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 
 27) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง , การ
ขายผา่นอินเตอร์เน็ท เป็นตน้ 
 28) มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา , การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ 
 29) มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอ่ืน 
 30) มีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
 31) มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว 
 32) มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว 
 33) มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 34) มีการพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
 35) มีการด าเนินการดา้นการตลาดโดยไม่เนน้ผลก าไรเป็นหลกั 
 36) แหล่งท่องเท่ียวมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
 37) แหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 
 38) แหล่งท่องเท่ียวมีทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม 
 39) แหล่งท่องเท่ียวมีวิถีชีวิตเกษตรท่ีน่าสนใจ 
 40) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจภายในแหล่งท่องเท่ียว 
 41) การบริการนกัท่องเท่ียว 
 42) ทศันคติการใหบ้ริการ 
 43) การส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว 
 44) ความรู้และทกัษะของผูใ้หบ้ริการขอ้มูล 
 45) ความสุภาพ  ความมีน ้าใจในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 
 46) การสร้างความน่าเช่ือถือของแหล่งท่องเท่ียว 
 47) ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
 48) กระบวนการใหบ้ริการมีล าดบัขั้นตอน 
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 49) เทคนิคการใหบ้ริการเพื่อสร้างความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียว 
 50) ความเขา้ใจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และตอบสนองอยา่งทนัท่วงที 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ดวงพร อ่อนหวาน และคณะ (2555) รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพและบริบทของชุมชนเพื่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวโดยชุมชนอ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในพื้นท่ี 3 ต าบลของอ า
เภทสันก าแพง คือ ออนใต ้บวกคา้ง และร้องววัแดง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ีสมคัรใจด าเนิน
ธุรกิจการท่องเท่ียวโดนชุมชนอ าเภอสันก าแพง 6 กลุ่ม คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 10 คน รวม 60 
คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และแบบเก็บประเด็น
การสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมขอ้มูลทุนชุมชน และองค์ประกอบการท่องเท่ียว ผลการวิจยั พบว่า
เม่ือตรวจสอบและทดสอบความถูกตอ้งของทุนชุมชน 5 ด้าน และการศึกษาองค์ประกอบการ
ท่องเท่ียว 5 ดา้น ของ 3 ต าบล ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพและ
บริบทของชุมชนใน 3 ต าบล แตกต่างกนัไปไดด้งัน้ี 1) ต าบลร้องววัแดง เป็นรูปแบบการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศป่าดงปงไหว โดยกลุ่มจดัการท่องเท่ียวบา้นม่วงเขียว หมู่ 4 ต าบลลอ้มววัแดง 2) ต าบล
บวกคา้ง เป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชาวยอง โดยกลุ่มจดัการท่องเท่ียวชาว
ยองบวกคา้ง หมู่ท่ี 1 2 3 และ 4 ต าบลบวกคา้ง และ 3) ต าบลออนใต ้เป็นรูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและวฒันธรรมบา้นปง-หว้ยลาน โดยกลุ่มจดัดการท่องเท่ียวบา้นปง หมู่ท่ี 8 ต าบลออนใต ้
 ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (2555) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: ทางเลือกใหม่
ของการท่องเท่ียวไทย  ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวได้เปล่ียนแปลงไป นักท่องเท่ียว
ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว จึงเกิดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียว
และชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว ประเทศไทยมีทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวท่ี 
อุดมสมบูรณ์จึงมีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งไรก็ตาม การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ยงัถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย ทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว
และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แต่
เม่ือวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยด้านองค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวตามกรอบ
แนวคิดของการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคพ์บว่า ประเทศไทยมีปัจจยัสนบัสนุนหลายประการ
ในการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวไปสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงการศึกษาเพื่อสร้างองค์
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ความรู้จะช่วยให้การจัดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น้ีมีแบบแผนท่ีชัดเจน และเป็นท่ีรู้จักอย่าง
กวา้งขวาง สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ และน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2557) รูปแบบและกระบวนการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ปัจจุบนัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีหลายรูปแบบ เช่น การชมสวนผลไม ้การศึกษา
การเพาะปลูก เป็นตน้ ซ่ึงการแบ่งเกณฑ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบว่าสามารถแบ่งไดต้าม
ขนาดพื้นท่ี ลกัษณะเจ้าของกิจการ ลกัษณะกิจกรรมการเกษตร และลกัษณะของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงเกษตรกรท่ีจะเร่ิมดาเนินธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถเลือก
รูปแบบตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดต้ามขนาดพื้นท่ี และเงินทุน แหล่งท่ีตั้ง การตลาด 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี ซ่ึงการเร่ิมประกอบการนั้นสามารถดาเนินการและสามารถประเมิน
ความเป็นไปไดด้ว้ยตนเอง ตามหลกัการพื้นฐานของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว
คาดหวงัจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยผลส าเร็จของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ การสร้าง
รายไดเ้พิ่มเติมจากการประกอบเกษตรกรรมหลกัในปัจจุบนั 
 พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2557) พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร มูลเหตุจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษ ตร  
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
จ านวน 1,600 คน ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยว่าควรจดัตั้ ง
ศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เป็นแหล่งซ้ือสินคา้เกษตร/ผลิตภณัฑชุ์มชน ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการบริการการท่องเท่ียวแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการให้บริการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
มูลเหตุ จูงใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด  
ความสวยงามของสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวนอกจากน้ี ความพึงพอใจใน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรดา้นส่ิงดึงดูดใจ คือ การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มความเป็นธรรมชาติของ
แหล่งท่ องเท่ี ยว ความสวยงาม  ความ เหมาะสมของสภาพภู มิทัศน์ ในแหล่งท่ องเท่ี ยว  
ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเฉล่ียนักท่องเท่ียวเคยท่องเท่ียวเชิงเกษตรรวมคร้ังน้ี
ดว้ยจ านวน 4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาท โดยเดินทางแบบ 
เชา้ไป-เยน็กลบั มากกว่านกัท่องเท่ียวพกัคา้งแรม โดยเฉล่ียนักท่องเท่ียวเดินท่องเท่ียวพกัคา้งแรม 
จ านวน 1 คืน ในการเดินทางแต่ละคร้ัง โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวชอบการท่องเท่ียวรูปแบบสวน
ผลไม ้รองลงมา คือรูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน และรูปแบบไมด้อกไมป้ระดบั ตามล าดบั 
 ปัทมา สารสุข (2558) แนวทางการพฒันาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
จงัหวดันครนายก การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิง
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เกษตรจังหวดันครนายก เพื่อศึกษาปัญหาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวดั
นครนายก และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดั
นครนายก ประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการจะสัมภาษณ์ออกเป็น 2 
กลุ่มคือ 1) ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไมดี้เด่นท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดันครนายก ซ่ึงเป็น
แกนน าและเก่ียวขอ้งในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดันครนายก เลือกแบบ
เจาะจง รวมจ านวน 21 คน2) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดันครนายก เลือก
โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 100 คนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ของชุมชน ไดแ้ก่ เกษตรกรและนักท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ชุด คือแบบสอบถาม และแนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 แบบ คือ 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
2) การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และจากการ สังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการ พฒันาการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จงัหวดั
นครนายก ด้านภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวดันครนายกมีการประชาสัมพันธ์  
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรยอ้นหลงั ดา้นการวางแผน ประชาสัมพนัธ์มีการวางแผนประชาสัมพนัธ์ 
จดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรฤดูกาลท่ีเหมาะสม ดา้นการประชาสัมพนัธ์นกัท่องเท่ียวให้เขา้ร่วม 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยู่ในระดับปาน กลาง มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียว
ต่างๆ ของจงัหวดันครนายก การพฒันารูปแบบการ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร
จังหวดั นครนายกเพื่อเข้าสู่สากล ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่นักท่องเท่ียว มีการ
ด าเนินการอยูใ่นระดบั ปานกลาง มีป้ายประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ของจงัหวดันครนายก 
 รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2559) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นท่ีสูง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่: สวนกุหลาบ  
การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงแนวทางการพฒันาการสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าและ
ปัญหา ขอ้เสนอแนะการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขการท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนบนพื้นท่ีสูง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่: สวนกุหลาบ โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ จ านวน 400 
คน ไดแ้ก่ ประชากรในหมู่บา้นบวกเต๋ย และนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน วิธีการเลือก
สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ผลการวิจยั พบว่า เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
บนพื้นท่ีสูง: สวนกุหลาบ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.20) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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(X = 3.97) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม (X = 3.65) และด้านการมีส่วนร่วม  
(X = 3.55) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรมุ่งเน้น 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและ 
ธรรมาภิบาล และใหค้วามตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทุกๆ ฝ่าย และ 2) ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์เชิงพื้นท่ีดว้ยตวัของชุมชน โดยผ่านการส่ือสาร
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีการด า เนินชีวิตท่ีจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องชุมชนดว้ยกิจกรรมต่างๆ ในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 Khanchit Maraphot andThaksinat Somboon. (2559) การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษาต าบลคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ต าบลคลองเขื่อน โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
แบบผสมด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่ว ม
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียว แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงเน้ือหาผลการวิจยัพบว่าต าบลคลองเขื่อนมีทรัพยากรการท่องเท่ียว สินคา้เกษตรและ
วฒันธรรมท่ีเหมาะแก่การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร การศึกษาพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวพบวา่นกัท่องเท่ียวสนใจศึกษาโครงการพระราชด าริชมความสวยงามของ
ธรรมชาติและบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเรียนรู้การท าสวนผลไม้และการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การเรียนรู้จากศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ผลการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ต าบลคลองเขื่อนพบว่า
ท่ีพกัแรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุดรองลงมาคือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของเจา้ของ
สถานท่ีและความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรตามล าดบัส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือความชดัเจนของป้ายบอกทิศทาง 
 สุกานดา นาคะปักษิณ และคณะ (2560) รูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียววิถีเกษตรอินทรีย์
ในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธุ์ บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทต่างๆ เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียววิถีเกษตรอินทรียใ์นกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังน้ี 1) ประเมินสถานการณ์การ
ท่องเท่ียว 2) รวบรวมขอ้มูลและประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อรูปแบบการท่องเท่ียว และ 4) เพื่อเสนอแนะรูปแบบ
การพฒันาการท่องเท่ียววิถีเกษตรอินทรีย ์ใชก้ารวิจยัแบบผสานวิธี การวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ี
ใช ้คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 4 กลุ่ม จ านวนรวม 36 คน) 
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 แบบส ารวจและแบบประเมินความพร้อมแหล่งท่องเท่ียว (ทั้งหมด 29 แหล่ง) การประชุม
กลุ่มย่อยการทดลองจดักิจกรรมการท่องเท่ียวน าร่อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 
Matrix Table,SWOT Analysis, 7S of McKinsey Model และ Porter’s Diamond Model และสรุป
ด้วยการอธิบายเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เค ร่ืองมือท่ี ใช้  คือ
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวจ านวน 446 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียว
วิถีเกษตรอินทรียท่ี์เหมาะสมส าหรับกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่น สารสินธุ์จะตอ้งอยู่บนฐานความพร้อม
ของทรัพยากรท้องถ่ิน คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากร ทางสังคมและวฒันธรรม และ
ทรัพยากรทางสภาพแวดลอ้มและเหตุการณ์ส าคญั และผูมี้ส่วนไดส่้วน เสียทุกภาคส่วน อนัไดแ้ก่ 
เกษตรกร ชุมชนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจน ผูน้ าและบุคลากรภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมีความพร้อมในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วม และบูรณาการความ
ร่วมมือกัน ในการพฒันาการท่องเท่ียววิถีเกษตรอินทรียใ์นกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่น สารสินธุ์ให้มี
ความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดการท่องเท่ียว สามารถตอบสนองและสร้าง ประสบการณ์ท่ี
ประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวได ้ไปพร้อมๆกบัการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดยผา่น กระบวนการ
ขบัเคล่ือนท่ีส าคญั คือ 1) การจดัการองค์การชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 2) การพฒันา ทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อการท่องเท่ียว 3)การจดัการห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเท่ียว 4) การจดัการการ ท่องเท่ี ยว
ยัง่ยืน5) การจดัการการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ 6) การจดัการการตลาดการท่องเท่ียว 7) การจดัการ 
การท่องเท่ียวเชิงกลยทุธ์ และ 8) การสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียว 
  
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการพฒันาศกัยภาพ
ของการท่องเท่ียวชุมชนเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อยกระดบัสู่มาตรฐานอาเซียนได ้5 มิติ ไดแ้ก่ 
 มิติท่ี 1 ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 มิติท่ี 3 ดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 มิติท่ี 5 ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
ซ่ึงจะแสดงไวใ้นเน้ือหาบทท่ี 3 




