
 

 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่
การท่องเท่ียวระดับอาเซียน มีวิธีการวิจยั ประกอบไปด้วย ประชากรและตัวอย่าง ข้อมูลและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  กรอบแนวคิดของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลและการ
อภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน  

ตารางท่ี 3.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวจงัหวดั
 เชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงทอ้งถ่ินต าบลชมภู 
2 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มเกษตรกรล าไยจมัโบ ้
3 สารภี ทต.หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผูป้ลูกล าไย 
4 หางดง ทต.น ้าแพร่พฒันา กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
5 หางดง ทต.แม่ท่าชา้ง เกษตรกรผูป้ลูกเมล่อนอินทรีย ์
6 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
7 แม่ริม อบต.หว้ยทราย ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหว้ยทราย 
8 สันทราย ทต.สันป่าเปา กลุ่มเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 3.1  รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวจงัหวดั
 เชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
9 สันทราย ทต.หนองหาร เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 
10 สันก าแพง ทต.ออนใต ้ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
11 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
12 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกล าไยปลอดภยั 
13 สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง เกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ 
14 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 

บา้นสันกอเก็ต 
15 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
16 แม่แตง อบต.บา้นเป้า ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน 
17 พร้าว อบต.น ้าแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียด์อกค า 
18 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
19 แม่อาย อบต.บา้นหลวง ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน 
20 แม่วาง อบต.บา้นกาด กลุ่มเกษตรอินทรียป์ลูกผกับา้นกาด 

(หอมหัวใหญ่) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 และคัดเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวในระดับ
อาเซียนได ้ จ านวน 3 ชุมชน คือ 1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม  
2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย และ (3) ชุมชน
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
20 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
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ประเด็นการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเท่ียวระดบัอาเซียนอย่างสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสนอยุทธศาสตร์
ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
  3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเกษตร ดว้ย SWOT Analysis 
  4) แบบฟอร์มเพื่อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5 มิติ ดงัน้ี 
  มิติท่ี 1 ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบ
ไปดว้ย 9 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดย
มีการแบ่งพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน 
   ตัวช้ีว ัดท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ มีการ
รวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
โครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของ
แหล่งท่องเท่ียว  โดยมีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ  
โปสเตอร์  นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 
   ตัวช้ีว ัดท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดย
เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 
   ตัวช้ีว ัดท่ี 5 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่ องเท่ียว มี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของ
บุคลากรในการปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 
   ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
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   ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑท์าง
การเกษตร และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ 
  มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 
13 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   ตัว ช้ีว ัด ท่ี  1  การเต รียมความพ ร้อมของบุ คลากรในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 
   ตัวช้ีว ัดท่ี  2  ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต มีหอ้งน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
   ตัวช้ีว ัดท่ี  3 ความพร้อมด้านท่ีพักมีเพียงพอต่อความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว    
   ตัวช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียว มีจุดบริการ
อาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
   ตัวช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทาง
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 
   ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี   
   ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจาย
อยูต่ามบริเวณส าคญัภายในแหล่งท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม 
   ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
   ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ 
  มิติท่ี 3 ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไป
ดว้ย 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ความเขา้
ใจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว 
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   ตัวช้ีวดัท่ี 3 การต้อนรับและสร้างความคุ ้นเคยส าหรับนักท่องเท่ียว 
รวมถึงเทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจใน
การใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 
   ตัวช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทกัษะของผูใ้หบ้ริการขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายุและผู ้
พิการ 
  มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 
8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   ตัวช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืช
พนัธุ์และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 
   ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
   ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
   ตัวช้ีว ัดท่ี  4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกรท่ี
น่าสนใจ 
   ตัวช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้
เฉพาะ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท 
   ตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ 
  มิติท่ี 5 ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไป
ดว้ย 8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว 
   ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและ
ยติุธรรม 
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   ตัวช้ีว ัด ท่ี  5 มี ช่องทางการจัดจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย อาทิ การขายตรง , การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจัดท าโปรแกรมท่องเท่ียว
ส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
   ตัวช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การ
โฆษณา, การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
   ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาด  กบัภาคีอ่ืน 
   ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
3.3 การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี นักวิจยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและการอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลบริบทชุมชน และบริบท

ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่ 1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม  

2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย และ (3) ชุมชน

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้

ทราบปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม (จุดแข็งและโอกาส) กบัปัจจยัท่ีไม่ส่งเสริมศกัยภาพของ

ชุมชน (จุดอ่อนและอุปสรรค) 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5 มิติ ดังน้ี มิติท่ี 1 ด้าน

ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 9 ตวัช้ีวดั มิติท่ี 2 ดา้น

ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย 13 ตัวช้ีวดั มิติท่ี 3 ด้าน

ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย 5 ตัวช้ีวดั มิติท่ี 4 ด้าน

ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 8 ตวัช้ีวดั และมิติท่ี 5 ด้าน

ศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 8 ตวัช้ีวดั โดยใหท้ั้ง 5 มิติ 

มีความส าคญัเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารประเมินศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

มิติ คะแนน ร้อยละ 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 18 100 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 26 100 
3. ดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 10 100 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 16 100 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 16 100 

รวม / เฉลีย่ 86 500 (100%) 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวดัใช้ระดับ 3 เกณฑ์ตามแบบประเมินศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพื่อ
พฒันาการท่องเท่ียวไทย ,2557) ดงัน้ี 

  มีเพียงพอ   =  2   คะแนน 
  มีแต่ไม่เพียงพอ   =  1   คะแนน 
  ไม่มี    =  0   คะแนน 
 
ตารางท่ี 3.3  ระดบัศกัยภาพของการท่องเท่ียว 

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

50 หรือนอ้ยกวา่ ควรปรับปรุง 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 




