
 

 

 
บทที ่5 

การประเมินศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือการพฒันาชุมชนเกษตรสู่การท่องเทีย่ว 

 
 การวิจยัไดศึ้กษาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่
การท่องเท่ียวระดับอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้ง  
5 มิติ พร้อมรายละเอียดแสดงไดด้งัน้ี 
 
5.1 การประเมินศักยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 

มิติท่ี 1 ด้านศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ประกอบไปด้วย  
9 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพื้นท่ี
การใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชัดเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรโดยชุมชน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย  อ าเภอแม่ริม พบว่า มี
เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมีการจดัการพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน เช่น จุดจอดรถ พื้นท่ีเกษตร 
ห้องน ้ าร้านอาหาร เป็นต้น โดยท่ีไม่ท าลายธรรมชาติเดิมท่ีมีอยู่ซ่ึงจะจัดสรรพื้นท่ีในเข้ากลับ
ธรรมชาติ ดงัตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1  วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ี
อยา่งเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการทอ่งเท่ียว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
จดัการพ้ืนท่ีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เช่น จุดจอด
รถ พ้ืนท่ีเกษตร 
ห้องน ้าร้านอาหาร 
เป็นตน้ โดยท่ีไม่ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.1  วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

 ท าลายธรรมชาติเดิม
ท่ีมีอยูซ่ึ่งจะจดัสรร
พ้ืนท่ีในเขา้กลบั
ธรรมชาติ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 2) ตัวช้ีวดัท่ี  2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือ
คณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวพึ่งเปิดใหม่การไม่ค่อยมีส่วนร่วมกบัชุมชนมาก
นกั แต่จะไดรั้บความร่วมมือจะชุมชนมาช่วยในเร่ืองของการท าอาหาร บา้งเลก็นอ้ย ดงัตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2  วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชน
โดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง
การบริหารจดัการองคก์รและแผนพฒันา
แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหลง่
ท่องเท่ียว 

 เน่ืองจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวพึ่งเปิด
ใหม่การไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน
มากนกั แต่จะไดรั้บ
ความร่วมมือจะ
ชุมชนมาช่วยใน
เร่ืองของการ
ท าอาหาร บา้ง
เลก็นอ้ย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยมีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั โปสเตอร์  นิทรรศการ 
และวีดีทศัน์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม พบวา่ มีแต่
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มท่องเท่ียว มีแค่ช่องทางเดียวคือ Facebook  ของ
กลุ่มของกลุ่มท่องเท่ียวเอง และผา่นเบอร์ติดต่อทางโทรศพัท ์ดงัตารางท่ี 5.3 

ตารางท่ี 5.3  วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยมี
ส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

 การประชาสัมพนัธ์
ของกลุ่มท่องเที่ยว 
มีแค่ช่องทางเดียว
คือ Facebook  ของ
กลุ่มของกลุ่ม
ท่องเท่ียวเอง และ
ผา่นเบอร์ติดต่อทาง
โทรศพัท ์

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า 
ไม่มี เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวยงัไม่มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน และการสร้างเครือข่าย 
เน่ืองจากยงัไม่มีความพร้อมมากพอ ดว้ยระยะเวลาท่ีพึ่งเปิด และระบบในการจดัการดงัตารางท่ี 5.4 
ตารางท่ี 5.4 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

  กลุ่มท่องเท่ียวยงัไม่มี
การเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
และการสร้าง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.4 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

   เครือข่าย เน่ืองจากยงั
ไม่มีความพร้อมมาก
พอ ดว้ยระยะเวลาท่ี
พึ่งเปิด และระบบใน
การจดัการ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบติัตาม
มาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินตลอดเวลา ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่
เพียงพอ เน่ืองจากมีพนักงานผู ้ดูแลในเร่ืองความปลอดภัย 1 คน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการดูแล
นกัท่องเท่ียว ตอ้งหาเคร่ืองมือหรือวิธีการอ่ืนเขา้มาช่วย ดงัตารางท่ี 5.5 

ตารางท่ี 5.5 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว และความพร้อมของบคุลากรใน
การปฏิบติัตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีความ
พร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ตลอดเวลา 

 มีพนกังานผูดู้แลใน
เร่ืองความปลอดภยั 
1 คน ซ่ึงไม่เพียงพอ
ต่อการดูแล
นกัท่องเท่ียว ตอ้ง
หาเคร่ืองมือหรือ
วิธีการอื่นเขา้มาช่วย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอ
แม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการจดัระบบพื้นท่ีในการสร้างจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดถ่ายรูป 
ท่ีพกั หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆใหเ้ขา้กบัธรรมชาติ โดยไม่ท าหลายสภาพแวดลอ้มให้มากท่ีสุด ดงั
ตารางท่ี 5.6 
ตารางท่ี 5.6 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 

มีการจดัระบบพ้ืนท่ี
ในการสร้างจุด 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
จุดถ่ายรูป ท่ีพกั 
หรือการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ให้เขา้กบั
ธรรมชาติ โดยไม่
ท าหลายสภาพ 
แวดลอ้มให้มาก
ท่ีสุด 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวไม่มีการจดัท ากิจกรรมท่ี
ส่งผลต่อธรรมชาติ ดงัตารางท่ี 5.7 
ตารางท่ี 5.7 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มท่องเท่ียวไม่มี
การจดัท ากิจกรรมท่ี
ส่งผลต่อธรรมชาติ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการเตรียมความพร้อมก่อนลูกคา้เขา้พกั
ทุกคน ห้องนอนห้องน ้ าแยกชายหญิง และแยกห้องน ้ ากบัห้องอาบน ้ า ระบบน ้ ามีความสะอาด มี
ไฟฟ้า สัญญาณโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต ดงัตารางท่ี 5.8 
 
ตารางท่ี 5.8 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนลูกคา้เขา้
พกัทุกคน ห้องนอน
ห้องน ้าแยกชาย
หญิง และแยก
ห้องน ้ากบัห้อง
อาบน ้า ระบบน ้ามี
ความสะอาด มี
ไฟฟ้า สัญญาณ
โทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 
 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมี  Facebook การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ
กลุ่มเท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.9 
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ตารางท่ี 5.9 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตวัช้ีวดัท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
พฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร และมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและ
เป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเที่ยว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว ฯลฯ 

 มี Facebook การ
ประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
เท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
ตารางท่ี 5.10 สรุปคะแนนมิติท่ี  1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนน 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้

ประโยชน์ในการท่องเที่ยวชดัเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีส่ือ
หลากหลายประเภทส าหรับให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ  โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว  
อ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

0 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการด้านความปลอดภยัส าหรับนักท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการ
ปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 

1 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.10 สรุปคะแนนมิติท่ี  1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนน (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน

แหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 2 
ตัวช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ 

1 

รวม 12 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.10 การสรุปคะแนนมิติท่ี 1 ประกอบไปด้วย 9 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จากคะแนนเตม็ 16 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ี
ได ้12 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
แบ่งพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชัดเจน และการก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
การปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่ง
ท่องเท่ียว และตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ได ้2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดั
ท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร
และแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยมี ส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ข้อมู ลแก่นักท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ   โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว มี
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของ
บุคลากรในการปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา และตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
พฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของ
นกัท่องเท่ียว เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 
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4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ใน
ทอ้งถ่ิน ได ้0 คะแนน 
  
 มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 13 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 
 1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีบุคลากรท่ี
เพียงพอต่อการบริการนักท่องเท่ียวในแต่ละรอบ เน่ืองจากรับนักท่องเท่ียวต่อรอบไม่เหมาะเกิน
ความสามารถท่ีจะรับได ้ดงัตารางท่ี 5.11 
 
ตารางท่ี 5.11  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว 

มีบุคลากรท่ีเพียงพอ
ต่อการบริการ
นกัท่องเท่ียวในแต่
ละรอบ เน่ืองจากรับ
นกัท่องเท่ียวต่อ
รอบไม่เหมาะเกิน
ความสามารถท่ีจะ
รับได ้

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
มีห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบล
ห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการบริการนกัท่องเท่ียว
ในแต่ละรอบ เน่ืองจากมีไฟฟ้า ประปา และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีสามารถใชไ้ดเ้ป็นอยา่ง
ดี ดงัตารางท่ี 5.12 
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ตารางท่ี 5.12  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มี
ห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

มีไฟฟ้า ประปา 
และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน
พ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 3) ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมด้านท่ีพกัมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีท่ีพกัแบบ
เตน็ท ์กระโจมในแหล่งท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดม้าพกั ดงัตารางท่ี 5.13 

ตารางท่ี 5.13  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว    

มีท่ีพกัแบบเตน็ท ์
กระโจมในแหล่ง
ท่องเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียวไดม้า
พกั 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
พบวา่ มีเพียงพอ เน่ืองจากมีอาหารเชา้ให้บริการ และมีเมนูอาหารสามารถสั่งได ้และยงัมีร้านกาแฟ
ภายในสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.14 
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ตารางท่ี 5.14  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

มีอาหารเชา้
ให้บริการ และมี
เมนูอาหารสามารถ
ส่ังได ้และยงัมีร้าน
กาแฟภายใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 5) ตัวช้ีว ัดท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคัญ ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่มีป้ายบอกทางมายงั
สถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่มท่ีชดัเจน ดงัตารางท่ี 5.15 

ตารางท่ี 5.15  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ถนนหนทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวท่ี
สะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือ
ความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

  ยงัไม่มีป้ายบอกทาง
มายงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวของกลุ่มท่ี
ชดัเจน 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีการจดัการช่วง
ระยะเวลาในการรับลูกคา้ซ่ึงจะรับไดใ้นช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ดว้ยเหตุผลสภาพอากาศท่ีร้อนในฤดู
ร้อน ดงัตารางท่ี 5.16 
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ตารางท่ี 5.16  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับ
การท่องเที่ยว 

 มีการจดัการช่วง
ระยะเวลาในการรับ
ลูกคา้ซ่ึงจะรับได้
ในช่วงฤดูหนาว
เท่านั้น ดว้ยเหตผุล
สภาพอากาศท่ีร้อน
ในฤดูร้อน 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการก าหนดจ านวน
นักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นท่ีทางกลุ่มสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและ เพียงพอแต่
สถานท่ีพกั ดงัตารางท่ี 5.17 
 
ตารางท่ี 5.17  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   

การก าหนดจ านวน
นกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาด
พ้ืนท่ีทางกลุ่ม
สามารถดูแลได้
อยา่งทัว่ถึงและ 
เพียงพอแต่สถานท่ี
พกั   

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยู่ตามบริเวณ
ส าคญัภายในแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีแค่จุดซ้ือผลิตภณัฑ์ขา้วของกลุ่มในแหล่งท่องเท่ียวเท่านั้น ดัง
ตารางท่ี 5.18 

ตารางท่ี 5.18  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้
การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั
ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

 มีแค่จดุซ้ือ
ผลิตภณัฑข์า้วของ
กลุ่มในแหล่ง
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่จะปรับปรุงเพื่อให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มมากกว่าการ
ท าลายดงัตารางท่ี 5.19 

ตารางท่ี 5.19  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่ มท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แต่จะปรับปรุงเพื่อให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
มากกว่าการท าลาย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  



89 
 

 

 10) ตวัช้ีวดัท่ี 10  กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อวฒันธรรม แต่จะน าความรู้หรือวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาน ามาใช้
เพื่อเป็นส่ิงดึงดูดแก่นกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.20 
ตารางท่ี 5.20  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 10 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อวฒันธรรม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อวฒันธรรม 
แต่จะน าความรู้หรือ
วฒันธรรมท่ีสืบทอด
กนัมาน ามาใชเ้พื่อ
เป็นส่ิงดึงดูดแก่
นกัท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 11) ตัวช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อสังคม ยงัน าคนในชุมชนมาร่วมท าการท่องเท่ียวอีกด้วย ดงัตาราง 
ท่ี 5.21 
ตารางท่ี 5.21  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 11 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อสังคม ยงั
น าคนในชุมชน
มาร่วมท าการ
ท่องเท่ียวอีกดว้ย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 12) ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มี
กิจกรรมเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สร้างรายไดใ้นกลุ่มคนในชุมชนและในครัวเรือน ดงัตารางท่ี 5.22 

ตารางท่ี 5.22  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 12 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ 
สร้างรายไดใ้นกลุ่ม
คนในชุมชนและใน
ครัวเรือน 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 13) ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มี เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัไม่ มี
สถานท่ีท่ีเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ดงัตารางท่ี 5.23 

ตารางท่ี 5.23  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 13 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผู ้
พิการ 

  กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรยงัไม่มี
สถานท่ีท่ีเฉพาะ
ส าหรับผูพ้ิการ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.24 สรุปคะแนนมิติท่ี  2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้รับ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว 2 
ตัวช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มี 

ห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว    2 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเที่ยว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

0 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั

ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 10  กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพิ้การ 0 

รวม 20 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.24 การสรุปคะแนนมิติท่ี 2 ประกอบไปด้วย 13 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จากคะแนนเตม็ 36 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ี
ได้ 20 คะแนน จากตัวช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มีห้องน ้ าท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมด้านท่ีพกัมีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียว มีจุดบริการ
อาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี  ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการ
ท่องเท่ียว และตัวช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยู่ตาม
บริเวณส าคญัภายในแหล่งท่องเท่ียว ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตาม
บริเวณท่ีส าคญั และตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ได ้0 คะแนน 
  

มิติท่ี  3 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย  
5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากสามารถติดต่อส่ือสาร
กบันกัท่องเท่ียวและรู้ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.25 

ตารางท่ี 5.25  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการติดตอ่ส่ือสารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่ง
ทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 

สามารถติดต่อ 
ส่ือสารกบั
นกัท่องเท่ียวและรู้
ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชมส าหรับนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผูน้ าชม แต่ใหค้วามรู้เฉพาะ
แก่คนท่ีเป็นคนในกลุ่มเท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.26 
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ตารางท่ี 5.26  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีมคัคเุทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

 มีผูน้ าชม แต่ให้
ความรู้เฉพาะแก่
คนท่ีเป็นคนใน
กลุ่มเท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการ
ให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มี เพียงพอ 
เน่ืองจากมีการใหบ้ริการท่ีเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.27 

ตารางท่ี 5.27  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ
เพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความ
สุภาพ  และความมีน ้าใจในการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

มีการให้บริการท่ี
เป็นกนัเองกบั
นกัท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  4) ตัวช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะของผู ้
ใหบ้ริการขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่น
สู่รุ่น และไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการไปอบรมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ดงัตารางท่ี 5.28 
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ตารางท่ี 5.28  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการ
ขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอ
ภาคในการใหบ้ริการ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
และไดรั้บความรู้
เพ่ิมเติมจากการไป
อบรมกบัหน่วยงาน
อื่น ๆ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมี
ความเท่าเทียมในการใหบ้ริการ โดยไม่มีการแบ่งแยกใด ๆ ดงัตารางท่ี 5.29 
 
ตารางท่ี 5.29  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเสมอภาคในการใหบ้ริการโดยเฉพาะ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

มีความเท่าเทียมใน
การให้บริการ โดยไม่
มีการแบ่งแยกใด ๆ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.30 สรุปคะแนนมิติท่ี  3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคเุทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเที่ยว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเที่ยว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ

เพ่ือสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้าใจในการใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล 
โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 2 
รวม 9 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.30 การสรุปคะแนนมิติท่ี 3 ประกอบไปด้วย 5 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ี
ได ้9 คะแนน จากการตวัช้ีวดัท่ี 1 ให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ความเขา้ใจความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 3 การ
ตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนักท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 4 
การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล โดยมีล าดบั
ขั้นตอน และความเสมอภาคในการให้บริการ และตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการ
โดยเฉพาะผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชม
ส าหรับนกัท่องเท่ียว ได ้1 คะแนน  
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มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 8 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 

1) ตัวช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ี
สมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือ
สัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มี
เพียงพอ เน่ืองจากพื้นท่ีมีทศันียภาพความสวยงามไม่ว่าจะเป็นทุ่งขา้วทุ่งนา และภูเขา โดยปรับ
สถานท่ีใหมี้ความกลมกลืนกบัธรรมชาติมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 5.31 

ตารางท่ี 5.31  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

สภาพธรรมชาติและความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
ทศันียภาพโดยรอบที่สวยงาม และแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธ์ุ
และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 

พ้ืนท่ีมีทศันียภาพ
ความสวยงามไม่ว่า
จะเป็นทุ่งขา้วทุง่นา 
และภูเขา โดยปรับ
สถานท่ีให้มีความ
กลมกลืนกบั
ธรรมชาติมากท่ีสุด 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มเกษตรมี
ผลิตภณัฑค์ือขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ดงัตารางท่ี 5.32 

ตารางท่ี 5.32  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและหลากหลายของ
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

 กลุ่มเกษตรมี
ผลิตภณัฑค์ือ 
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 3)  ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากมีความโดดเด่นของกิจกรรมในการท านา แต่ยงัไม่หลากหลายเพียงพอส าหรับกิจกรรมท่ี
สามารถท าไดต้ลอดทั้งปี ดงัตารางท่ี 5.33 

ตารางท่ี 5.33  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและความหลากหลายของ
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ 

 มีความโดดเด่นของ
กิจกรรมในการท า
นา แต่ยงัไม่หลาก 
หลายเพียงพอ
ส าหรับกิจกรรมท่ี
สามารถท าไดต้ลอด
ทั้งปี 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวได้
เรียนรู้วิธีชีวิต อาหารการกิน การสัมผสัวิถีชีวิตท านา จากเกษตรกรผูท่ี้มีประสบการณ์  ดงัตาราง 
ท่ี 5.34 
ตารางท่ี 5.34  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบั
เกษตรกรท่ีน่าสนใจ 

นกัท่องเท่ียวได้
เรียนรู้วิธีชีวิต 
อาหารการกิน การ
สัมผสัวิถีชีวิตท านา 
จากเกษตรกรผูท่ี้มี
ประสบการณ์ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ  ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากยงัไม่มีการ
น าเทคโนโลยีไม่มากนกั แต่จะน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากท่ีต่าง ๆ มาปรับใชใ้นพื้นท่ี และน าไปส่ง
การสอนแก่นกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.35 
ตารางท่ี 5.35  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลย ี
การเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 

 ยงัไม่มีการน า
เทคโนโลยีไม่มากนกั 
แต่จะน าองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บจากท่ีต่าง ๆ มา
ปรับใชใ้นพ้ืนท่ี และ
น าไปส่งการสอนแก่
นกัท่องเท่ียว 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียว
ท าเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นเกษตรแบบอินทรียโ์ดยไม่ใช้สารเคมีในการผลิต การก าจัด
ศตัรูพืชดว้ยวิธีท าธรรมชาติตามภูมิปัญญา ดงัตารางท่ี 5.36 
ตารางท่ี 5.36  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลุ่มท่องเท่ียวท าเกษตร
แบบผสมผสาน และ
เป็นเกษตรแบบอนิทรีย์
โดยไม่ใชส้ารเคมีใน
การผลิต การก าจดั
ศตัรูพืชดว้ยวิธีท า
ธรรมชาติตามภูมิปัญญา 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มีเน่ืองจากยงัไม่มีการเช่ือมโยงกับ
ชุมชนหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัโดยรอบ ดงัตารางท่ี 5.37 

ตารางท่ี 5.37  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายประเภท 

  ยงัไม่มีการเช่ือมโยง
กบัชุมชนหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัโดยรอบ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  8) ตัวช้ีวดัท่ี 8 การได้รับรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มี เน่ืองจากทางกลุ่มท่องเท่ียวยงัไม่ได้
รับเน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรก าลงัท าการท่องเท่ียวได ้1 ปี ดงัตารางท่ี 5.38 

ตารางท่ี 5.38  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตวัช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ 

  ทางกลุ่มท่องเท่ียวยงั
ไม่ไดรั้บเน่ืองจาก
กลุ่มเกษตรกรก าลงั
ท าการท่องเท่ียวได ้
 1 ปี  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.39 สรุปคะแนนมิติท่ี  4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 

ทศันียภาพโดยรอบที่สวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธ์ุ
และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ  2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลายประเภท 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ 0 

รวม 9 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.30 การสรุปคะแนนมิติท่ี 4 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จากคะแนนเตม็ 16 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ี
ได ้9 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ี
สมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือ
สัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ 
และตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได ้2 คะแนน รองลงมา
คือ ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดด
เด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่น
ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท และตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ ได ้0 คะแนน 
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มิติท่ี 5 ด้านศักยภาพการจัดการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย  
8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่มีการวางแผนท่ีชดัเจน ในเร่ืองกลุ่มลูกค้า 
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ ดงัตารางท่ี 5.40 

ตารางท่ี 5.40  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว   ยงัไม่มีการวางแผน
ท่ีชดัเจน ในเร่ือง
กลุ่มลูกคา้ 
โปรแกรมกิจกรรม
การท่องเที่ยว เป็น
ตน้ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่มีการวิจยั หรือส ารวจ
ขอ้มูลในพื้นท่ี ดงัตารางท่ี 5.41 

ตารางท่ี 5.41  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มลู
การตลาดการท่องเที่ยว 

  ยงัไม่มีการวิจยั หรือ
ส ารวจขอ้มูลใน
พ้ืนท่ี 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากจุดให้บริการในการขาย
สินคา้ของกลุ่มท่องเท่ียว แต่สินคา้ยงัมีไม่หลากหลาย ดงัตารางท่ี 5.42 

ตารางท่ี 5.42  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 จุดให้บริการในการ
ขายสินคา้ของกลุ่ม
ท่องเท่ียว แต่สินคา้
ยงัมีไม่หลากหลาย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและยติุธรรม  ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม พบวา่ มีเพียงพอ  เน่ืองจากราคามี
ความเหมาะสมกบัท่ีพกั และโปรแกรมการท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.43 

ตารางท่ี 5.43  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการน าเสนอราคาส าหรับการทอ่งเท่ียว
อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

ราคามีความ
เหมาะสมกบัที่พกั 
และโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์)   
ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก
ช่องทางในการจ าหน่าย จากการติดต่อทางโทรศพัท ์และFacebook เท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.44 

ตารางท่ี 5.44  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, 
การขายผา่นอินเตอร์เนท็ หรือมีการจดัท า
โปรแกรมท่องเที่ยวส าเร็จรูป (แพคเกจ 
ทวัร์) 

 ช่องทางในการ
จ าหน่าย จากการ
ติดต่อทางโทรศพัท ์
และFacebook เท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

  6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา , การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มี
แต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากมีเพียง Facebook ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของกลุ่ม และใช้
วิธีการบอกกนัปากต่อปาก ดงัตารางท่ี 5.45 

ตารางท่ี 5.45  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ี
หลากหลาย อาทิ การโฆษณา, การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 มีเพียง Facebook ใน
การประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยวของ
กลุ่ม และใชวิ้ธีการ
บอกกนัปากต่อปาก 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
กบัภาคีอ่ืน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบวา่ ไม่มี  เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการจดัการในเร่ืองน้ีเน่ืองจากพึ่งเปิดการท่องเท่ียวใหม่ ดงัตารางท่ี 5.46  

ตารางท่ี 5.46  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการสร้างเครือข่ายทางการทอ่งเท่ียวใน
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด กบัภาคี
อื่น 

  ยงัไม่มีการจดัการ
ในเร่ืองน้ีเน่ืองจาก
พึ่งเปิดการ
ท่องเท่ียวใหม ่

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม พบว่า มีเพียงพอ   เน่ืองจากมีการพฒันารูปแบบในการ
ใหบ้ริการในทุก ๆ ดา้น และพฒันากิจกรรมใหส้ามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ดงัตารางท่ี 5.47 

ตารางท่ี 5.47  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตวัช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มีการพฒันารูปแบบ
ในการใหบ้ริการใน
ทุก ๆ ดา้น และ
พฒันากิจกรรมให้
สามารถเท่ียวได้
ตลอดทั้งปี 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.48 สรุปคะแนนมิติท่ี  5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเที่ยว 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, การ

ขายผา่นอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอื่น 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 2 

รวม 7 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.30 การสรุปคะแนนมิติท่ี 5 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จากคะแนนเตม็ 16 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ี
ได ้7 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
และตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ 
ตัวช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตัวช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมี
การจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) และตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 1 
มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการ
ท่องเท่ียว และตัวช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด กบัภาคีอ่ืน ได ้0 คะแนน 
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ตารางท่ี 5.49 สรุปคะแนนศักยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ 

มิติ คะแนน ร้อยละ 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 12 66.67 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 20 76.92 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 9 90.00 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 9 56.25 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 7 43.75 

รวม (เฉลี่ย) 57 66.28 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.49 สรุปคะแนนศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลหว้ยทราย 
อ าเภอแม่ริม ตามคะแนนและร้อยละ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 66.28 จะเห็นว่า อบัดับ 1 คือ มิติท่ี 3 
ดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 90.00 อนัดบั 2 คือ มิติท่ี 
2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีค่าเฉล่ียร้อยละ 76.92 และอนัดบั 3 คือ 
มิติท่ี 1 ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 66.67 ส่วน
ท่ีเหลือท าไดน้อ้ย ไดแ้ก่มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 56.25 และมิติท่ี 5 ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 43.75 
 
5.2 การประเมินศักยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย 

มิติท่ี 1 ด้านศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ประกอบไปด้วย  
9 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพื้นท่ี
การใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชัดเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรโดยชุมชน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากการจดัการพื้นท่ีของกลุ่มท่องเท่ียวยงัไม่เป็นสัดส่วนมากนกั แต่มี
การก าหนดเขตพื้นท่ีในการท าการเกษตร และการอนุรักษ ์ดงัตารางท่ี 5.50 
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ตารางท่ี 5.50  วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ี
อยา่งเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการทอ่งเท่ียว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

 การจดัการพ้ืนท่ีของ
กลุ่มท่องเท่ียวยงัไมเ่ป็น
สัดส่วนมากนกั  แต่มี
การก าหนดเขตพ้ืนท่ีใน
การท าการเกษตร และ
การอนุรักษ ์

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 2) ตัวช้ีว ัดท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือ
คณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแม่อาย พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากโดยกลุ่มเกษตรกรจะร่วมมือกนักบัชนเผ่าในชุมชน 
การท าการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น มคัคุเทศก์น้อย แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือมากนัก ดังตาราง 
ท่ี 5.51 

ตารางท่ี 5.51  วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชน
โดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือ
คณะกรรมการโดยใชก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการแหล่งทอ่งเท่ียว 
โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รและ
แผนพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว รวมถึง
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอด
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

 โดยกลุ่มเกษตรกร
จะร่วมมือกนักบัชน
เผา่ในชุมชน การท า
การท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็น มคัคุเทศก์
นอ้ย แต่ก็ยงัไม่ได้
รับความร่วมมือมาก
นกั 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยมีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์  นิทรรศการ 
และวีดีทศัน์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
พบว่า มีเพียงพอ  เน่ืองจากมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซต์ ,โปรแกรมการท่องเท่ียว
ของโรมแรมภูมณี ลาหู่ โฮมโฮเทล และนอกจากน้ียงัมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนในเร่ืองน้ี
ดว้ย ดงัตารางท่ี 5.52 
 
ตารางท่ี 5.52  วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยมี
ส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูล
แก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

มีช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์
ในทางเวป็ไซต ์,
โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวของโรม
แรมภูมณี ลาหู่ โฮม
โฮเทล และ
นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานภาครัฐ
เขา้มาสนบัสนุนใน
เร่ืองน้ีดว้ย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ
แม่อาย พบว่า มีเพียงพอ  เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมีการน าคนในชุมชนมาร่วมการท าการท่องเท่ียว 
ในการท าโฮมสเตย ์เพื่อเพิ่มรายไดใ้นแก่ชนเผา่ ดงัตารางท่ี 5.53 
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ตารางท่ี 5.53 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว
อ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
น าคนในชุมชน
มาร่วมการท าการ
ท่องเท่ียว ในการท า
โฮมสเตย ์เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้นแก่ชนเผา่ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบติัตาม
มาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินตลอดเวลา ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากมีพนกังานท่ีดูแลในเร่ืองความปลอดภยั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลนักท่องเท่ียว กลุ่มเกษตรกรจึงจ าเป็นต้องหาเคร่ืองมือหรือวิธีการอ่ืนเข้ามาช่วย  ดังตาราง 
ท่ี 5.54 

ตารางท่ี 5.54 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว 
และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบติั
ตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอยา่ง
เคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการ
รับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 

 มีพนกังานท่ีดูแลใน
เร่ืองความปลอดภยั แต่
ก็ยงัไมเ่พียงพอต่อการ
ดูแลนกัท่องเที่ยว กลุ่ม
เกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้ง
หาเคร่ืองมือหรือ
วิธีการอื่นเขา้มาช่วย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ  เน่ืองจากกลุ่มเกษตรมีการปรับภูมิทัศน์ภาคในแหล่ง
ท่องเท่ียวใหมี้ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ และยงัคงวิธีชีวิตของเผา่ลาหู่ ดงัตารางท่ี 5.55 

ตารางท่ี 5.55 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 

กลุ่มเกษตรมีการ
ปรับภูมิทศัน์ภาคใน
แหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความกลมกลืนกบั
ธรรมชาติ และยงัคง
วิธีชีวิตของเผา่ลาหู่ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวไม่มีการ
จดัท ากิจกรรมท่ีส่งผลต่อธรรมชาติ ดงัตารางท่ี 5.56 

ตารางท่ี 5.56 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว  กลุ่มท่องเท่ียวไม่มี
การจดัท ากิจกรรมท่ี
ส่งผลต่อธรรมชาติ 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 
 



111 
 

 

 8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอย
ปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากยงัคงตอ้งปรับปรุงในเร่ือง
ของ น ้า ท่ีพกั ดงัตารางท่ี 5.57 

ตารางท่ี 5.57 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  ยงัคงตอ้งปรับปรุง
ในเร่ืองของ น ้า ท่ี
พกั 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ  เน่ืองจากมีการประชาสัมพนัธ์ในเว็ปไซต์ ,โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวของโรมแรมภูมณี ลาหู่ โฮมโฮเทล และการติดต่อทางโทรศพัท์ ดงัตารางท่ี 5.58 

ตารางท่ี 5.58 วิเคราะห์มิติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
พฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร และมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและ
เป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเที่ยว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว ฯลฯ 

มีการประชาสัมพนัธ์
ในเวป็ไซต ์,โปรแกรม
การท่องเที่ยวของโรม
แรมภูมณี ลาหู่ โฮมโฮ
เทล และการติดต่อทาง
โทรศพัท ์

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.59 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  1  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอยา่งเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้

ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจดัการองคก์รและแผนพฒันาแหล่งทอ่งเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหลง่ท่องเท่ียว 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหลง่ท่องเที่ยว  โดยมีส่ือ
หลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั  โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว 
อ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนักท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการ
ปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
แหล่งท่องเที่ยวอยา่งสม ่าเสมอ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเที่ยว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร และมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเที่ยว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ 

2 

รวม 13 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.59 การสรุปคะแนนมิติท่ี 1 ประกอบไปด้วย 9 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน จากคะแนนเต็ม 18 
คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ีได ้13 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมด้านท่ีพกัมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเท่ียว  ตัวช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียว มีจุด
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บริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท า
เหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว และตัวช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเท่ียว ตัวช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต มีหอ้งน ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทาง
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือ
ความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาด
พื้นท่ี  และตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยู่ตามบริเวณ
ส าคญัภายในแหล่งท่องเท่ียว ได ้1 คะแนน  

 
 มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 13 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 
 1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ  เน่ืองจากยงั
ขาดบุคลากรท่ีจะรับรองนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเยาวชนในพื้นท่ีออกไปท างานนอกพื้นท่ี ดงัตาราง
ท่ี 5.60 

ตารางท่ี 5.60  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว 

 ยงัขาดบคุลากรท่ีจะ
รับรองนกัท่องเท่ียว 
เน่ืองจากเยาวชนใน
พ้ืนท่ีออกไปท างาน
นอกพ้ืนท่ี 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
มีห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่
หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากปรับปรุงดา้นประปา ท่ีพกั 
และหอ้งน ้า ดงัตารางท่ี 5.61 



114 
 

 

ตารางท่ี 5.61  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มี
ห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

 ปรับปรุงดา้น
ประปา ท่ีพกั และ
ห้องน ้า 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 3) ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมด้านท่ีพกัมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  พบว่า มีเพียงพอ 
เน่ืองจากมีท่ีพกั และการจดัท าห้องพกัใหม่เพื่อลองรับนักท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว ดงัตาราง 
ท่ี 5.62 

ตารางท่ี 5.62  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว    

มีท่ีพกั และการ
จดัท าห้องพกัใหม่
เพื่อลองรับ
นกัท่องเท่ียวใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเท่ียวซ่ึงจะเป็น
อาหารพื้นบา้นของท่ีนั้น ดงัตารางท่ี 5.63 
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ตารางท่ี 5.63  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

มีการให้บริการดา้น
อาหารแก่นกัท่องเท่ียว
ซ่ึงจะเป็นอาหาร
พ้ืนบา้นของท่ีนั้น 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 5) ตัวช้ีว ัดท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคัญ  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากการ
เดินทางขึ้นไปเท่ียวดอยปู่ หม่ืนค่อยขา้งท่ีจะล าบาก ซ่ึงตอ้งเปล่ียนรถจากผูท่ี้ช านาญทางพาขึ้นไปท่ี
แหล่งท่องเท่ียว ยงัไม่มีป้ายท่ีบ่งบอกสถานท่ีอยา่งชดัเจน ดงัตารางท่ี 5.64 

ตารางท่ี 5.64  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ถนนหนทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวท่ี
สะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือ
ความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

 การเดินทางขึ้นไป
เที่ยวดอยปู่ หม่ืนค่อย
ขา้งท่ีจะล าบาก ซ่ึง
ตอ้งเปล่ียนรถจากผูท่ี้
ช านาญทางพาขึ้นไป
ท่ีแหล่งท่องเท่ียว ยงั
ไม่มีป้ายท่ีบ่งบอก
สถานท่ีอยา่งชดัเจน 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการ
ด าเนินช่วงเวลาท่ีสามารถท่องเท่ียว โดยช่วงท่ีไม่เปิดใหเ้ท่ียวคือช่วงหนา้ฝน เน่ืองจากเส้นทางขึ้น
ไปดอยปู่ หม่ืนนั้นเป็นดินลูกรังจึงไม่สะดวกในการท่องเท่ียวมากนกั อย่างไรดอยปู่ หม่ืนยงัเหมาะ
แก่การท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ดงัตารางท่ี 5.65 
ตารางท่ี 5.65  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสม
ส าหรับการท่องเท่ียว 

มีการด าเนินช่วงเวลาท่ี
สามารถท่องเท่ียว โดย
ช่วงท่ีไม่เปิดใหเ้ที่ยวคือ
ช่วงหนา้ฝน เน่ืองจาก
เส้นทางขึ้นไปดอยปู่
หม่ืนนั้นเป็นดินลูกรัง
จึงไม่สะดวกในการ
ท่องเท่ียวมากนกั 
อยา่งไรดอยปู่ หม่ืนยงั
เหมาะแก่การท่องเท่ียว
ไดต้ลอดทั้งปี 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี  ของชุมชนการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากก าหนด
จ านวนนกัท่องเท่ียวตามจ านวนท่ีสามารถรับรองได ้ดงัตารางท่ี 5.66 
ตารางท่ี 5.66  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   

ก าหนดจ านวน
นกัท่องเท่ียวตามจ านวน
ท่ีสามารถรับรองได ้

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยู่ตามบริเวณ
ส าคัญภายในแหล่งท่องเท่ียว  ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีจุดแวะซ้ือชาท่ีเป็นโรมแรมในเครือช่ือว่าโรงแรมภูมณี 
ลาหู่ โฮมโฮเทล ฝาง และแหล่งร้านคา้บนดอยปู่ หม่ืน ดงัตารางท่ี 5.67 

ตารางท่ี 5.67  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้
การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั
ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

มีจุดแวะซ้ือชาท่ีเป็น
โรมแรมในเครือช่ือ
ว่าโรงแรมภูมณี ลาหู่ 
โฮมโฮเทล ฝาง และ
แหล่งร้านคา้บนดอย
ปู่ หม่ืน 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม ยงัคงความเป็นธรรมชาติมากกว่าการ
ท าลาย ดงัตารางท่ี 5.68 

ตารางท่ี 5.68  วิเคราะห์มิติท่ี  2 ตัวช้ีว ัดท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติมากกว่า
การท าลาย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 10) ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อวฒันธรรม และยงัน าภูมิปัญญาหรือวฒันธรรมมาเป็น
ส่ิงดึงดูดแก่นกัท่องเท่ียวในมาสัมผสัเรียนรู้ได ้ดงัตารางท่ี 5.69 

ตารางท่ี 5.69  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 10 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อวฒันธรรม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อวฒันธรรม 
และยงัน าภูมิปัญญา
หรือวฒันธรรมมา
เป็นส่ิงดึงดูดแก่
นกัท่องเท่ียวในมา
สัมผสัเรียนรู้ได ้

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 11) ตัวช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีดพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อสังคม คนในพื้นท่ี ดงัตารางท่ี 5.70 

ตารางท่ี 5.70  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 11 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อสังคม คน
ในพ้ืนท่ี 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 12) ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อเศรษฐกิจและยงัสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน ดงัตารางท่ี 5.71 

ตารางท่ี 5.71  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 12 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ
และยงัสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

13) ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบวา่ ไม่มี เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ยงัไม่มีสถานท่ีท่ีเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ดว้ยการเดินทางท่ีล าบากในการไปสถานท่ีท่องเท่ียว และ
สภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะไม่สะดวกแก่ผูพ้ิการมากนกั ดงัตารางท่ี 5.72 

ตารางท่ี 5.72  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 13 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผู ้
พิการ 

  กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรยงัไม่มีสถานท่ี
ท่ีเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ 
ดว้ยการเดินทางท่ี
ล าบากในการไป
สถานท่ีท่องเท่ียว และ
สภาพแวดลอ้มท่ี
อาจจะไม่สะดวกแก่ผู ้
พิการมากนกั 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.73 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  2  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนนท่ีได ้

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มีห้องน ้าท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว    2 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว มีจดุบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก 
มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั

ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพิ้การ 0 

รวม 21 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.73 การสรุปคะแนนมิติท่ี 2 ประกอบไปด้วย 13 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน  จากคะแนนเต็ม  
26 คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ีได ้21 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเท่ียว  ตัวช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมด้านอาหารส าหรับนักท่องเท่ียว มีจุด
บริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท า
เหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาด
พื้นท่ี ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั
ภายในแหล่งท่องเท่ียว ตัวช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจได ้2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
มีห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมาย
ตามบริเวณท่ีส าคญั ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ 
ได ้0 คะแนน 

 
มิติท่ี 3 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย 5 

ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการ

ของนักท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากยงั
ขาดความเขา้ใจในการติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรขาดทกัษะ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศ และภาษาไทย ดงัตารางท่ี 5.74 

ตารางท่ี 5.74  วิเคราะห์มิติท่ี  3 ตัวช้ีว ัดท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการติดตอ่ส่ือสารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่ง
ทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 

 ยงัขาดความเขา้ใจ
ในการติดต่อส่ือสาร
กบันกัท่องเที่ยว 
เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ขาดทกัษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชมส าหรับนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผูน้ าและ
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มคัคุเทศกใ์นการเล่าความเป็นมา และเป็นผูน้ าทางในการเดินป่าไปตามจุดต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัตาราง
ท่ี 5.75 

ตารางท่ี 5.75  วิเคราะห์มิติท่ี  3 ตัวช้ีว ัดท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีมคัคเุทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

 มีผูน้ าและ
มคัคเุทศกใ์นการเล่า
ความเป็นมา และ
เป็นผูน้ าทางในการ
เดินป่าไปตามจดุ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญั 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนักท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการ
ให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า 
มีเพียงพอ เน่ืองจากมีความเป็นกนัเองกบันกัท่องเท่ียว เสมือนคนในครอบครัว ดงัตารางท่ี 5.76 

ตารางท่ี 5.76  วิเคราะห์มิติท่ี  3 ตัวช้ีว ัดท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ
เพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความ
สุภาพ  และความมีน ้าใจในการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

มีความเป็นกนัเอง
กบันกัท่องเที่ยว 
เสมือนคนใน
ครอบครัว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 4) ตัวช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะของผู ้
ใหบ้ริการขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
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เชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และจากหน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุน ดงัตารางท่ี 5.77 
 
ตารางท่ี 5.77  วิเคราะห์มิติท่ี  3 ตัวช้ีว ัดท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการ
ขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอ
ภาคในการใหบ้ริการ 

การถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น และ
จากหน่วยงานท่ีเขา้
มาสนบัสนุน 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่มี
ความพร้อมในดา้นน้ี เน่ืองดว้ยสถานท่ีค่อนขา้งขึ้นไปล าบาก ดงัตารางท่ี 5.78 
 
ตารางท่ี 5.78  วิเคราะห์มิติท่ี  3 ตัวช้ีว ัดท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเสมอภาคในการใหบ้ริการโดยเฉพาะ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

  ยงัไม่มีความพร้อม
ในดา้นน้ี เน่ืองดว้ย
สถานท่ีค่อนขา้งขึ้น
ไปล าบาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.79 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  3  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  มีมคัคเุทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว  1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเที่ยว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ

เพ่ือสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้าใจในการใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล 
โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 0 
รวม 6 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
จากตารางท่ี 5.79 การสรุปคะแนนมิติท่ี 3 ประกอบไปด้วย 5 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ีได้ 6 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 3 การต้อนรับและสร้างความคุ ้นเคย
ส าหรับนักท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  
และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว และตวัช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคใน
การให้บริการ ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตัวช้ีว ัดท่ี  1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับ
นักท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอย่างทนัท่วงที
ก่อนการท่องเท่ียว และ ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียวได ้1 คะแนน และ 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการใหบ้ริการโดยเฉพาะผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ได ้0 คะแนน 

 
มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 8 ตวัช้ีวดั 

ไดแ้ก่ 
1) ตัวช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ี

สมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือ
สัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่
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อาย พบว่า ไม่มี เน่ืองจากในพื้นท่ีเกษตรของแหล่งท่องเท่ียวมีพนัธุ์พืชท่ีหลากหลาย และมีระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ์ ดงัตารางท่ี 5.80 

ตารางท่ี 5.80  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

สภาพธรรมชาติและความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
ทศันียภาพโดยรอบที่สวยงาม และแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธ์ุ
และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 

ในพ้ืนท่ีเกษตรของ
แหล่งท่องเที่ยวมี
พนัธ์ุพืชท่ีหลากหลาย 
และมีระบบนิเวศท่ี
สมบูรณ์ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมี
ผลิตภณัฑจ์ากชา หลากหลายรสชาติ ดงัตารางท่ี 5.81 

ตารางท่ี 5.81  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและหลากหลายของ
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

มีผลิตภณัฑจ์ากชา 
หลากหลายรสชาติ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

3) ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มี
เพียงพอ เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีใหน้กัท่องเท่ียวท ามากมายและหลากหลาย ดงัตารางท่ี 5.82 
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ตารางท่ี 5.82  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและความหลากหลายของ
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ 

มีกิจกรรมท่ีให้
นกัท่องเท่ียวท า
มากมายและ
หลากหลาย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการ
เรียนรู้วิถีการท าชา การเก็บชา การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากชา ดงัตารางท่ี 5.83 

ตารางท่ี 5.83  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบั
เกษตรกรท่ีน่าสนใจ 

การเรียนรู้วิถีการท า
ชา การเก็บชา การ
แปรรูปผลิตภณัฑ์
จากชา 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้
การน าเทคโนโลยมีาใชม้านกั ยงัคงขั้นตอนวิธีดั้งเดิม ดงัตารางท่ี 5.84 
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ตารางท่ี 5.84  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตร
และองคค์วามรู้เฉพาะ 

  ยงัไม่ไดมี้การน า
เทคโนโลยีมาใชม้า
นกั ยงัคงขั้นตอนวิธี
ดั้งเดิม 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีภูมิ
ปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งรุ่นต่อรุ่น ดงัตารางท่ี 5.85 

ตารางท่ี 5.85  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มีภูมิปัญญาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ
กลุ่มท่ียงัคงรักษาไว้
ซ่ึงรุ่นต่อรุ่น 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 7) ตัวช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  พบว่า มีเพียงพอ 
เน่ืองจากยงัมีการเช่ือมโยงกบัชุมชนหรือสถานท่ีท่องเท่ียวโดยรอบ ดงัตารางท่ี 5.86 
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ตารางท่ี 5.86  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายประเภท 

ยงัมีการเช่ือมโยง
กบัชุมชนหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียว
โดยรอบ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 8) ตัวช้ีวดัท่ี 8 การได้รับรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ดงัตารางท่ี 5.87 

ตารางท่ี 5.87  วิเคราะห์มิติท่ี  4 ตัวช้ีว ัดท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ 

 ไดรั้บความสนใจ
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

ตารางท่ี 5.88 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  4  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1  สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหลง่ท่องเที่ยว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 

ทศันียภาพโดยรอบที่สวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธ์ุและ/
หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง  

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร 2 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.88 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  4  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลายประเภท 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ 1 

รวม 13 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.88 การสรุปคะแนนมิติท่ี 4 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน จากคะแนนเต็ม 16 
คะแนน พบวา่ คะแนนรวมท่ีได ้13 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของ
แหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความ
น่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ตัวช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกับเกษตรกรท่ี
น่าสนใจ ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และตวัช้ีวดัท่ี 7 
ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภทได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 8 
การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ ได ้1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่น
ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ ได ้0 คะแนน 

 
มิติท่ี 5 ด้านศักยภาพการจัดการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย  

8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว  ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีหน่วยงานเขา้มาช่วย
กลุ่มเกษตรในดา้นการจดัการตลาด ดงัตารางท่ี 5.89 
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ตารางท่ี 5.89  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว  มีหน่วยงานเขา้มา
ช่วยกลุ่มเกษตรใน
ดา้นการจดัการ
ตลาด 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ดงัตารางท่ี 5.90 

ตารางท่ี 5.90  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มลู
การตลาดการท่องเที่ยว 

 ไดรั้บความสนใจ
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากโรมแรมใน
เครือช่ือวา่โรงแรมภูมณี ลาหู่ โฮมโฮเทล และแหล่งท่องเท่ียวบนดอยปู่ หม่ืน ดงัตารางท่ี 5.91 
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ตารางท่ี 5.91  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 โรมแรมในเครือช่ือ
ว่าโรงแรมภูมณี ลา
หู่ โฮมโฮเทล และ
แหล่งท่องเที่ยวบน
ดอยปู่ หม่ืน 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ 
เน่ืองจากราคามีความเหมาะสมกบัท่ีพกั และโปรแกรมการท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.92 

ตารางท่ี 5.92  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการน าเสนอราคาส าหรับการทอ่งเท่ียว
อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

ราคามีความ
เหมาะสมกบัที่พกั 
และโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มีเพียงพอ 
เน่ืองจากในเวป็ไซต์ lime  แผน่พบั นิตยาสาร โปรแกรมการท่องเท่ียวของโรมแรมภูมณี ลาหู่ โฮม
โฮเทล และการติดต่อทางโทรศพัท ์ดงัตารางท่ี 5.93 
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ตารางท่ี 5.93  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, 
การขายผา่นอินเตอร์เนท็ หรือมีการจดัท า
โปรแกรมท่องเที่ยวส าเร็จรูป (แพคเกจ 
ทวัร์) 

ในเวป็ไซต ์lime  
แผน่พบั นิตยาสาร 
โปรแกรมการ
ท่องเท่ียวของโรม
แรมภูมณี ลาหู่ โฮม
โฮเทล และการ
ติดต่อทางโทรศพัท ์

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา , การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่
อาย พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ จากวิดีโอท่ีภาครัฐท่ีให้การ
สนบัสนุน เช่น ททท. ดงัตารางท่ี 5.94 

ตารางท่ี 5.94  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มี ก าร ส่ ง เส ริมก ารข ายใน รูป แบบ ท่ี
ห ลากห ลาย  อ าทิ  ก ารโฆ ษณ า , การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

การโฆษณ า  การ
ประชาสัมพนัธ์ จาก
วิดีโอท่ีภาครัฐท่ีให้
การสนับสนุน เช่น 
ททท. 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  
กบัภาคีอ่ืน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มี
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แต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีการจดัการการตลาดในเร่ืองน้ี จากโรมแรมในเครือช่ือว่าโรงแรมภูมณี 
ลาหู่ โฮมโฮเทล ดงัตารางท่ี 5.95 

ตารางท่ี 5.95  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการสร้างเครือข่ายทางการทอ่งเท่ียวใน
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคี
อื่น 

 มีการจดัการ
การตลาดในเร่ืองน้ี 
จากโรมแรมใน
เครือช่ือว่าโรงแรม
ภูมณี ลาหู่ โฮมโฮ
เทล 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า มี แต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียว มีการพฒันาศกัยภาพตงัเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงท่ีพกั การปรับปรุง
การติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.96 

ตารางท่ี 5.96  วิเคราะห์มิติท่ี  5 ตัวช้ีว ัดท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 กลุ่มท่องเท่ียว มี
การพฒันาศกัยภาพ
ตงัเองอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงท่ีพกั การ
ปรับปรุงการ
ติดต่อส่ือสารกบั
นกัท่องเท่ียว 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



134 
 

 

ตารางท่ี 5.97 ส รุป คะแนน มิ ติ ท่ี  5  ข องชุ มชนการท่ อ ง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ื น  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนนท่ีได ้

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเที่ยว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, การ

ขายผา่นอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอื่น 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 1 

รวม 11 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.97 การสรุปคะแนนมิติท่ี 5 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนน จากคะแนนเต็ม 16 
คะแนน พบว่า คะแนนรวมท่ีได้ 13 คะแนน จากตัวช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการ
ท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและยุติธรรม  ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว
ส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) และตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การ
โฆษณา, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ ตัวช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผน
การตลาดการท่องเท่ียว ตัวช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีข้อมูลการตลาดการท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอ่ืน และตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันา
กระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ ได ้1 คะแนน  
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ตารางท่ี 5.98 ส รุปคะแนนศักยภาพของชุมชนการท่ อง เท่ี ยว เชิ ง เกษตรดอยปู่ ห ม่ืน  
 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย ตามคะแนนและร้อยละ 

มิติ คะแนน ร้อยละ 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 13 72.22 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 21 80.77 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 6 60.00 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 13 81.25 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 11 68.75 

รวม 64 74.42 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 5.98 สรุปคะแนนศักยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน 
ต าบลบา้นหลวง ตามคะแนนและร้อยละ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 74.42 จะเห็นวา่ อบัดบั 1 คือ มิติท่ี 4 
ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.25 อนัดบั 2 คือ มิติท่ี 
2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80.77 และอนัดบั 3 คือ 
มิติท่ี 1 ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 72.22 ส่วน
ท่ีเหลือท าได้น้อย ได้แก่ มิติท่ี 5 ด้านศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 68.75 และมิติท่ี 3 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 60.00 

 
5.3 การประเมินศักยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่
แตง 

มิติท่ี 1 ด้านศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ประกอบไปด้วย  
9 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพื้นท่ี
การใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชัดเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเ ชิง
เกษตรโดยชุมชน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมีการจัดการพื้นท่ีได้อย่างชัดเจนเป็นสัดส่วน โดย
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มและพื้นท่ีตั้ง ดงัตารางท่ี 5.99 
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ตารางท่ี 5.99  วิเคราะห์ มิ ติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี  1 ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ี
อยา่งเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการทอ่งเท่ียว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
จดัการพ้ืนท่ีไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเป็นสัดส่วน 
โดยกลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มและ
พ้ืนท่ีตั้ง 
 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 2) ตัวช้ีวดัท่ี  2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือ
คณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอแม่แตง พบวา่ มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวแม่โจบ้า้นดินไดเ้ปิดมาแลว้เป็นเวลาหลายปี
ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือกบัชุมชนในการช่วยการจดัการตอนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง ดงัตารางท่ี 5.100 
ตารางท่ี 5.100  วิเคราะห์ มิ ติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี  2 ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชน
โดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการบริหาร
จดัการองคก์รและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยว 

กลุ่มท่องเท่ียวแม่
โจบ้า้นดินไดเ้ปิด
มาแลว้เป็นเวลา
หลายปีซ่ึงไดรั้บ
ความร่วมมือกบั
ชุมชนในการช่วย
การจดัการตอนรับ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.100  วิเคราะห์ มิ ติท่ี  1 ตัวช้ีว ัดท่ี  2 ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

 นกัท่องเท่ียวท่ีมา
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  
โดยมีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์  นิทรรศการ 
และวีดีทศัน์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มท่องเท่ียว มีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook ,line e-mail และโทรศพัท ์ดงัตารางท่ี 5.101 

ตารางท่ี 5.101  วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยมี
ส่ือหลากหลายประเภทส าหรับให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์
ของกลุ่มท่องเที่ยว 
มีหลากหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook ,line 
e-mail และ
โทรศพัท ์ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอ
แม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวท่ีส าคยัภายใน
ชุมชน และสร้างเครือข่ายในชุมชนเท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.102 
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ตารางท่ี 5.102 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

 กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัภายในชุมชน 
และสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนเท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบติัตาม
มาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินตลอดเวลา ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง  
พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีการจดัการคนในมีความพร้อมในทุก
หน้าท่ี แต่ยงัไม่พอเพียงต่อนักท่องเท่ียว เน่ืองจากผูท่ี้ มีทกัษะในการให้ความรู้มีเพียงแค่คนเดียว
เท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.103 
ตารางท่ี 5.103 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการดา้นความปลอดภยัส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว และความพร้อมของบคุลากรใน
การปฏิบติัตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีความ
พร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ตลอดเวลา 

 กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรมีการจดัการ
คนในมีความพร้อม
ในทุกหนา้ท่ี แต่ยงั
ไม่พอเพียงต่อ
นกัท่องเท่ียว 
เน่ืองจากผูท่ี้มีทกัษะ
ในการใหค้วามรู้มี
เพียงแคค่นเดียว
เท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 



139 
 

 

 6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้น
เป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการจดัการพื้นท่ีในเหมาะสมกบัธรรมชาติโดยไม่ท า
หลายสภาพแวดลอ้มและยงัคงสภาพเดิมของธรรมชาติไว ้ดงัตารางท่ี 5.104 

ตารางท่ี 5.104 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 

มีการจดัการพ้ืนท่ี
ในเหมาะสมกบั
ธรรมชาติโดย 
ไม่ท าหลาย
สภาพแวดลอ้ม 
และยงัคงสภาพเดิม
ของธรรมชาติไว ้  

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่
โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมีการจดัการของ
เสียในแหล่งท่องเท่ียว จึงไม่ส่งผลต่อธรรมชาติ ดงัตารางท่ี 5.105 

ตารางท่ี 5.105 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
จดัการของเสียใน
แหล่งท่องเที่ยว จึง
ไม่ส่งผลต่อ
ธรรมชาติ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่
โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีการเตรียมความพร้อมทุกคร้ัง
ก่อนการรับรองลูกคา้เขา้ โดยมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ ดงัตารางท่ี 5.106 

ตารางท่ี 5.106 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค มีการเตรียมความ
พร้อมทุกคร้ังก่อน
การรับรองลูกคา้เขา้ 
โดยมีการท าความ
สะอาดสม ่าเสมอ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั  
 
 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบล
บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบวา่ มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียว มีหลากหลายช่องทางท่ีสามารถใน
ลูกคา้ติอต่อได ้ไม่วา่จะเป็น Facebook ,line ,e-mail และโทรศพัท ์ ดงัตารางท่ี 5.107 

ตารางท่ี 5.107 วิเคราะห์มิติท่ี 1 ตัวช้ีวดัท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
พฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตร และมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและ
เป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเที่ยว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่ง
ท่องเท่ียว ฯลฯ 

กลุ่มท่องเท่ียว มี
หลากหลายช่องทาง
ท่ีสามารถในลูกคา้
ติอต่อได ้ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook ,line 
,e-mail และ
โทรศพัท ์  

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.108 ส รุปคะแนนมิ ติ ท่ี  1  ของชุมชนการท่ องเท่ี ยว เชิ ง เกษตรแม่ โจ้บ้าน ดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนน 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้

ประโยชน์ในการท่องเที่ยวชดัเจน และการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชน 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการ
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กรและแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีส่ือ
หลากหลายประเภทส าหรับให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว เช่น แผ่นพับ  โปสเตอร์  
นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว  
อ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 การจดัการด้านความปลอดภยัส าหรับนักท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการ
ปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
แหล่งท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 2 
ตัวช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ 

2 

รวม 16 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.108 การสรุปคะแนนมิติท่ี 1 ประกอบไปด้วย 9 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน พบว่า 
คะแนนรวมท่ีได้ 16 คะแนน จากตัวช้ีวดัท่ี 1 การก าหนดแผนการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการแบ่งพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียวชดัเจน และการก าหนดแนวทางการ
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พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน  ตัวช้ีวดัท่ี 2 การยอมรับและความร่วมมือกับชุมชน
โดยรอบ มีการรวมกลุ่มหรือคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการส่งเสริมการขาย 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  โดยมีส่ือหลากหลายประเภทส าหรับใหข้อ้มูล
แก่นกัท่องเท่ียว เช่น แผน่พบั  โปสเตอร์  นิทรรศการ และวีดีทศัน์ เป็นตน้ ตวัช้ีวดัท่ี 6 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
สม ่าเสมอ ตัวช้ีวดัท่ี 7 การจดัการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว ตัวช้ีวดัท่ี 8 การบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค และตัวช้ีวดัท่ี 9 มีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ได ้2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 4 การสร้าง
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดยเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน และ
ตัวช้ีวดัท่ี 5 การจัดการด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้ นในแหล่งท่องเท่ียว และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินตลอดเวลา ได ้1 คะแนน  
 
 มิติท่ี 2 ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 13 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 
 1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเท่ียว ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจาก
บุคลากรมีความพร้อมในการรับรองลูกคา้ในแต่ละรับ ซ่ึงจะมีการก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวต่อ
รอบเพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง ดงัตารางท่ี 5.109 
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ตารางท่ี 5.109  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว 

บุคลากรมีความ
พร้อมในการรับรอง
ลูกคา้ในแต่ละรับ 
ซ่ึงจะมีการก าหนด
จ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่อรอบเพื่อการดูแล
อยา่งทัว่ถึง 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
มีห้องน ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้ 
บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากมีไฟฟ้า ประปา และ
สัญญาณในพื้นท่ีท่ีสามารถใชไ้ด ้ดงัตารางท่ี 5.110 

ตารางท่ี 5.110  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มี
ห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว 

 มีไฟฟ้า ประปา 
และสัญญาณใน
พ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ใชไ้ด ้

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 3) ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมด้านท่ีพกัมีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง  พบว่า มีเพียงพอ 
เน่ืองจากมีท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ท่ีสร้างดว้ยดินให้นกัท่องเท่ียวไดม้าพกั ดงัตารางท่ี 5.111 
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ตารางท่ี 5.111  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

มีท่ีพกัแบบโฮม 
สเตย ์ท่ีสร้างดว้ย
ดินใหน้กัท่องเที่ยว
ไดม้าพกั 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า 
อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมีอาหาร ห้องครัว และจุดบริการร้านคา้ในสถานท่ีพกั
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.112 

ตารางท่ี 5.112  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

มีอาหาร ห้องครัว 
และจุดบริการ
ร้านคา้ในสถานท่ี
พกัให้แก่
นกัท่องเท่ียว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 5) ตัวช้ีว ัดท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ถนนหนทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคัญ ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากยงั
ไม่มีป้ายหรือจุดบอกเส้นทางมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่ม และสถานท่ีท่องเท่ียวมีความห่างไกล
จากตวัเมืองเชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 5.113 
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ตารางท่ี 5.113  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ถนนหนทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวท่ี
สะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือ
ความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

 ยงัไม่มีป้ายหรือจุด
บอกเส้นทางมายงั
สถานท่ีท่องเท่ียว
ของกลุ่ม และ
สถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความห่างไกลจาก
ตวัเมืองเชียงใหม ่

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ทางกลุ่มท่องเท่ียวมีการจดัการช่วงเวลาท่ีสามารถมาพกัได ้ดงัตารางท่ี 5.114 

ตารางท่ี 5.114  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับ
การท่องเที่ยว 

 ทางกลุ่มท่องเท่ียวมี
การจดัการช่วงเวลา
ท่ีสามารถมาพกัได ้ 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการ
ก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมแก่ท่ีพกัและจ านวนเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหง้่ายแก่การจดัการและ
การดูแลอยา่งทัว่ถึง ดงัตารางท่ี 5.115 
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ตารางท่ี 5.115  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   

การก าหนดจ านวน
นกัท่องเท่ียวให้
เหมาะสมแก่ท่ีพกั
และจ านวน
เจา้หนา้ท่ีเพื่อให้ง่าย
แก่การจดัการและ
การดูแลอยา่งทัว่ถึง 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยู่ตามบริเวณ
ส าคัญภายในแหล่งท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย 
ไม่วา่จะเป็น สบู่ แชมพู แต่ยงัไม่มีจุดจ าหน่ายสินคา้ท่ีมากเพียงพอ ดงัตารางท่ี 5.116 

ตารางท่ี 5.116  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้
การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั
ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

 กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรมีผลิตภณัฑท่ี์
หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น สบู่ แชมพู 
แต่ยงัไม่มีจุด
จ าหน่ายสินคา้ท่ี
มากเพียงพอ 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 9) ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และยงัมีกลุ่มท่ีช่วยในการดูแลป่าตน้น ้ าอีก
ดว้ย ดงัตารางท่ี 5.117 

ตารางท่ี 5.117  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตัวช้ีวดัท่ี 9 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และยงัมีกลุ่มท่ีช่วย
ในการดูแลป่าตน้น ้า
อีกดว้ย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 10) ตวัช้ีวดัท่ี 10  กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อวฒันธรรม และยงัไดน้ าเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาเป็นกิจกกรมใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้อีกดว้ย ดงัตารางท่ี 5.118 

ตารางท่ี 5.118  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 10 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อวฒันธรรม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อวฒันธรรม 
และยงัไดน้ าเอา
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็น 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.118  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 10 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

 กิจกกรมให้แก่
นกัท่องเท่ียวได้
เรียนรู้อีกดว้ย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 11) ตัวช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง  พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อสังคม ยงัน าคนในชุมชนมาร่วมกนัท ากิจกรรมอีกดว้ย  
ดงัตารางท่ี 5.119 

ตารางท่ี 5.119  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 11 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อสังคม 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อสังคม ยงั
น าคนในชุมชน
มาร่วมกนัท า
กิจกรรมอีกดว้ย 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 12) ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรมเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และยงัสร้างรายไดใ้นแก่คนในชุมชน ดงัตารางท่ี 5.120 
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ตารางท่ี 5.120 วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 12 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรไม่มีกิจกรรม
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ 
และยงัสร้างรายได้
ในแก่คนในชุมชน 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 13) ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบวา่ ไม่มี เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ยงัไม่มีสถานท่ีท่ีเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ดงัตารางท่ี 5.121 
 
ตารางท่ี 5.121  วิเคราะห์มิติท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 13 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผู ้
พิการ 

  กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรยงัไม่มี
สถานท่ีท่ีเฉพาะ
ส าหรับผูพ้ิการ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.122 ส รุปคะแนนมิ ติ ท่ี  2  ของชุมชนการท่ องเท่ี ยว เชิ ง เกษตรแม่ โจ้บ้าน ดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้รับ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว 2 
ตัวช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มี 

ห้องน ้าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว    2 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเที่ยว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ีส าคญั 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ี   2 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญั

ภายในแหล่งท่องเท่ียว 
1 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 10  กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพิ้การ 0 

รวม 19 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.122 การสรุปคะแนนมิติท่ี 2 ประกอบไปด้วย 13 ตวัช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน พบว่า 
คะแนนรวมท่ีได้ 19 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความพร้อมดา้นท่ีพกัมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดั
ท่ี 4 ความพร้อมดา้นอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียว มีจุดบริการอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 7 การก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี ตวัช้ีวดัท่ี 9 
กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตวัช้ีวดัท่ี 10 กิจกรรมการท่องเท่ียว
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อวฒันธรรม ตวัช้ีวดัท่ี 11 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม และตวัช้ีวดัท่ี 12 กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได ้2 คะแนน รองลงมา
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คือ ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต มีห้องน ้ า
ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 5 เส้นทางการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ถนนหนทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีป้ายบอกทาง และป้ายส่ือความหมายตามบริเวณท่ี
ส าคญั ตวัช้ีวดัท่ี 6 การก าหนดช่วงเวลาท าเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว และตวัช้ีวดัท่ี 8 มีจุดแวะ
ซ้ือสินคา้เกษตร/ศูนยร์วมสินคา้การเกษตร กระจายอยูต่ามบริเวณส าคญัภายในแหล่งท่องเท่ียว ได ้
1 คะแนน และตวัช้ีวดัท่ี 13 มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรับผูพ้ิการ ได ้0 คะแนน 
  

มิติท่ี  3 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย  
5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติ และรู้ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ดงัตารางท่ี 5.123 

ตารางท่ี 5.123  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตัวช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการติดตอ่ส่ือสารส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ความเขา้ใจความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่ง
ทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 

สามารถติดต่อ 
ส่ือสารกบั
นกัท่องเท่ียวทั้งไทย
และต่างชาติ และรู้
ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อยา่งดี 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศก์หรือผูน้ าชมส าหรับนักท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผูน้ าให้การ
บรรยายและความรู้เฉพาะแก่นกัท่องเท่ียวเพียงคนเดียวเท่านั้น ดงัตารางท่ี 5.124 
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ตารางท่ี 5.124  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีมคัคเุทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

 มีผูน้ าให้การ
บรรยายและความรู้
เฉพาะแก่
นกัท่องเท่ียวเพียง
คนเดียวเท่านั้น 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการ
ให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า 
มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มมีความให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกันเองเสมือนคนในครอบครัว ดัง
ตารางท่ี 5.125 

ตารางท่ี 5.125  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตัวช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับ
นกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ
เพื่อสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความ
สุภาพ  และความมีน ้าใจในการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

กลุ่มมีความ
ให้บริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็น
กนัเองเสมือนคนใน
ครอบครัว 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  4) ตัวช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะของผู ้
ใหบ้ริการขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ของชุมชนการท่องเท่ียว
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เชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการไปอบรมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ดงัตารางท่ี 5.126 

ตารางท่ี 5.126  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตัวช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การให้บริการการฝึกอบรมและการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการ
ขอ้มูล โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอ
ภาคในการใหบ้ริการ 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
และไดรั้บความรู้
เพ่ิมเติมจากการไป
อบรมกบัหน่วยงาน
อื่น ๆ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากมี
ความเท่าเทียมในการใหบ้ริการ ไม่มีการแบ่งแยกลูกคา้ ดงัตารางท่ี 5.127 

ตารางท่ี 5.127  วิเคราะห์มิติท่ี 3 ตัวช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเสมอภาคในการใหบ้ริการโดยเฉพาะ
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

มีความเท่าเทียมใน
การให้บริการ ไม่มี
การแบ่งแยกลูกคา้ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.128 ส รุปคะแนนมิ ติ ท่ี  3  ของชุมชนการท่ องเท่ี ยว เชิ ง เกษตรแม่ โจ้บ้าน ดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนักท่องเท่ียว ความเข้าใจความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอยา่งทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศกห์รือผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนักท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการให้บริการ

เพ่ือสร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการ
แก่นกัท่องเท่ียว 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล 
โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการให้บริการ 

2 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 2 
รวม 9 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.128 การสรุปคะแนนมิติท่ี 3 ประกอบไปด้วย 5 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า 
คะแนนรวมท่ีได ้9 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 1 การให้บริการติดต่อส่ือสารส าหรับนกัท่องเท่ียว ความ
เขา้ใจความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และสามารถตอบสนองอย่างทนัท่วงทีก่อนการท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 การตอ้นรับและสร้างความคุน้เคยส าหรับนกัท่องเท่ียว รวมถึงเทคนิคการใหบ้ริการเพื่อ
สร้างความประทบัใจ ทศันคติ  ความสุภาพ  และความมีน ้ าใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะของผูใ้ห้บริการขอ้มูล 
โดยมีล าดบัขั้นตอน และความเสมอภาคในการให้บริการ และตวัช้ีวดัท่ี 5 ความเสมอภาคในการ
ให้บริการโดยเฉพาะผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ได ้2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีมคัคุเทศก์หรือ
ผูน้ าชมส าหรับนกัท่องเท่ียว ได ้1 คะแนน  
 

มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปดว้ย 8 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 

1) ตัวช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ี
สมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธุ์และ/หรือ
สัตว์ท่ีพบเจอในแหล่ง ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอ 
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แม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากพื้นท่ีมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง ดงัตารางท่ี 5.129 

ตารางท่ี 5.129  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

สภาพธรรมชาติและความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
ทศันียภาพโดยรอบที่สวยงาม และแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความน่าสนใจดา้นพืชพนัธ์ุ
และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 

 พ้ืนท่ีมีความ
กลมกลืนกบั
ธรรมชาติ และวิถี
ชีวิตแบบพอเพียง 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
เกษตรมีผลิตภณัฑท่ี์หลากลาย เช่น สบู่ แชมพู ท่ีทางกลุ่มไดแ้ปรรูปท าขึ้นเอง ดงัตารางท่ี 5.130 

ตารางท่ี 5.130  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและหลากหลายของ
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

กลุ่มเกษตรมี
ผลิตภณัฑ ์
ท่ีหลากลาย เช่น สบู่ 
แชมพู ท่ีทางกลุ่มได้
แปรรูปท าขึ้นเอง 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 3)  ตัวช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบวา่ มีแต่



156 
 

 

ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีความโดดเด่นของกิจกรรมในการท าบา้นดิน การปลูกผกั การท าอาหาร ดงั
ตารางท่ี 5.131 

ตารางท่ี 5.131  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นและความหลากหลายของ
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ 

 มีความโดดเด่นของ
กิจกรรมในการท า
บา้นดิน การปลูกผกั 
การท าอาหาร 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง อาหารการกิน การอยู ่และการสร้างบา้นจากดินจากผูท่ี้
มีประสบการณ์มาใหค้วามรู้ ดงัตารางท่ี 5.132 

ตารางท่ี 5.132  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบั
เกษตรกรท่ีน่าสนใจ 

นกัท่องเท่ียวได้
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง อาหารการ
กิน การอยู ่และการ
สร้างบา้นจากดิน
จากผูท่ี้มี
ประสบการณ์มาให้
ความรู้ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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  5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ  ของชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง  พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากกลุ่มไม่มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้น่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวตอ้งการให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้
วิถีชีวิตอยา่งแทจ้ริงโดยไม่ตอ้งใชเ้งินมากมาย ดงัตารางท่ี 5.133 

ตารางท่ี 5.133  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลย ี
การเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 

 กลุ่มไม่มีการน า
เทคโนโลยมีาใช้
เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวตอ้งการให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้
วิถีชีวิตอยา่งแทจ้ริง
โดยไม่ตอ้งใชเ้งิน
มากมาย 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  6) ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บา้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่ม
ท่องเท่ียวท าเกษตรแบบอินทรียโ์ดยไม่ใช้สารเคมีในการผลิต และน าภูมิปัญญามาใช้  ดังตาราง 
ท่ี 5.134 

ตารางท่ี 5.134  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพยีงและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลุ่มท่องเท่ียวท าเกษตร
แบบอินทรียโ์ดยไมใ่ช้
สารเคมีในการผลิต 
และน าภูมิปัญญามาใช ้

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมี
การเช่ือมโยงกนัในชุมชนบางส่วนดงัตารางท่ี 5.135 
 
ตารางท่ี 5.135  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายประเภท 

 มีการเช่ือมโยงกนั
ในชุมชนบางส่วน 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  8) ตัวช้ีวดัท่ี 8 การได้รับรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ  ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ทางกลุ่มท่องเท่ียวเคยไดรั้บรางวลัจากหน่วยงาน ดงัตารางท่ี 5.136 
 
ตารางท่ี 5.136  วิเคราะห์มิติท่ี 4 ตัวช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ 

 ทางกลุ่มท่องเท่ียว
เคยไดรั้บรางวลั
จากหน่วยงาน และ
เป็นท่ีสนใจ 
 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.137 ส รุปคะแนนมิ ติ ท่ี  4  ของชุมชนการท่ องเท่ี ยว เชิ ง เกษตรแม่ โจ้บ้าน ดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตัวช้ีวดัท่ี 1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 

ทัศนียภาพโดยรอบท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจด้านพืชพนัธ์ุ
และ/หรือสัตวท่ี์พบเจอในแหล่ง 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเกษตร 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศเกียรติคุณ 1 

รวม 11 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.137 การสรุปคะแนนมิติท่ี 4 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบว่า 
คะแนนรวมท่ีได้ 11 คะแนน จากตัวช้ีวดัท่ี 2 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร ตวัช้ีวดัท่ี 4 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมท ากิจกรรมกบัเกษตรกรท่ีน่าสนใจ และตวัช้ีวดัท่ี 
6 ความโดดเด่นดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได ้2 คะแนน รองลงมาคือ ตวัช้ีวดัท่ี 
1 สภาพธรรมชาติและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ทศันียภาพโดยรอบ
ท่ีสวยงาม และแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจด้านพืชพันธุ์และ/หรือสัตว์ท่ีพบเจอในแหล่ง  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  ตวัช้ีวดั
ท่ี 5 ความโดดเด่นดา้นเทคโนโลยีการเกษตรและองคค์วามรู้เฉพาะ ตวัช้ีวดัท่ี 7 ความเช่ือมโยงของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท และตวัช้ีวดัท่ี 8 การไดรั้บรางวลัใบรับรองหรือใบประกาศ
เกียรติคุณ ได ้1 คะแนน  
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มิติท่ี 5 ด้านศักยภาพการจัดการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วย  
8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
แม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า ไม่มี เน่ืองจากยงัไม่มีการวางแผนท่ีชดัเจน ใน
เร่ืองของการตลาดกลุ่มลูกคา้ ดงัตารางท่ี 5.138 

ตารางท่ี 5.138  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 1 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียว   ยงัไม่มีการวางแผน
ท่ีชดัเจน ในเร่ือง
ของการตลาดกลุ่ม
ลูกคา้ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  2) ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมี
การวิจยั หรือส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีแต่ไม่มาก ดงัตารางท่ี 5.139 

ตารางท่ี 5.139  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มลู
การตลาดการท่องเที่ยว 

 มีการวิจยั หรือ
ส ารวจขอ้มูลใน
พ้ืนท่ีแต่ไม่มาก 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 3) ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบวา่ มีแต่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากจุดให้บริการ
ในการขายสินคา้ภายในแหล่งท่องเท่ียว แต่ยงัไม่มากนกั ดงัตารางท่ี 5.140 

ตารางท่ี 5.140  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 3 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 จุดให้บริการในการ
ขายสินคา้ภายใน
แหล่งท่องเที่ยว แต่
ยงัไม่มากนกั 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 4) ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใสและยุติธรรม  ของ
ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง  พบว่า มีเพียงพอ  
เน่ืองจากราคามีความเหมาะสมต่อสถานท่ีพกั กิจกรรมความรู้ท่ีไดรั้บ ดงัตารางท่ี 5.141 

ตารางท่ี 5.141  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 4 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการน าเสนอราคาส าหรับการทอ่งเท่ียว
อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

ราคามีความ
เหมาะสมต่อ
สถานท่ีพกั 
กิจกรรมความรู้ท่ี
ไดรั้บ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 5) ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์)   
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ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้้านดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง  พบว่า มีเพียงพอ  
เน่ืองจากช่องทางในการจ าหน่าย มีหลากหลายจาก Facebook  ,line ,e-mail และโทรศัพท์  ดัง
ตารางท่ี 5.142 

ตารางท่ี 5.142  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 5 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง 
การขายผา่นอินเตอร์เนท็ หรือมีการจดัท า
โปรแกรมท่องเที่ยวส าเร็จรูป (แพคเกจ 
ทวัร์) 

ช่องทางในการ
จ าหน่าย มี
หลากหลายจาก
Facebook  ,line  
,e-mail และ
โทรศพัท ์  

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  6) ตัวช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา , การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่
แตง พบว่า มีแต่ไม่เพียงพอ  เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของกลุ่มจาก Facebook  
,line ,e-mail โทรศพัท ์ และการบอกกนัปากต่อปากของนกัท่องเท่ียว ดงัตารางท่ี 5.143 

ตารางท่ี 5.143  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 6 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ี
หลากหลาย อาทิ การโฆษณา  การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 การประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจาก Facebook  
,line ,e-mail 
โทรศพัท ์ และการ
บอกกนัปากต่อปาก
ของนกัทอ่งเท่ียว 

 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 7) ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
กบัภาคีอ่ืน ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า ไม่
มี  เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัไม่มีการจดัการในเร่ืองน้ี ดงัตารางท่ี 5.144  
 
ตารางท่ี 5.144  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 7 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการสร้างเครือข่ายทางการทอ่งเท่ียวใน
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด กบัภาคี
อื่น 

  กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรยงัไม่มีการ
จดัการในเร่ืองน้ี 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
  8) ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ ของชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า มีเพียงพอ เน่ืองจากกลุ่มท่องเท่ียวมี
การพฒันาตนเองใหก้ารบริการอยา่งสม ่าเสมอ ดงัตารางท่ี 5.145 
 
ตารางท่ี 5.145  วิเคราะห์มิติท่ี 5 ตัวช้ีวดัท่ี 8 ของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

ตัวช้ีวัด 
มีเพยีงพอ 

(2) 
มีแต่ไม่เพยีงพอ 

(1) 
ไม่ม ี
(0) 

มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

กลุ่มท่องเท่ียวมีการ
พฒันาตนเองให้การ
บริการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ตารางท่ี 5.146 ส รุปคะแนนมิ ติ ท่ี  5  ของชุมชนการท่ องเท่ี ยว เชิ ง เกษตรแม่ โจ้บ้าน ดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตงตามคะแนนและร้อยละ 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ 
ตวัช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเที่ยว 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 
ตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 2 
ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง, การ

ขายผา่นอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
2 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ 

1 

ตวัช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอื่น 0 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 2 

รวม 9 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.146 การสรุปคะแนนมิติท่ี 5 ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวดั ของชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบว่า 
คะแนนรวมท่ีได ้9 คะแนน จากตวัช้ีวดัท่ี 4 มีการน าเสนอราคาส าหรับการท่องเท่ียวอย่างโปร่งใส
และยุติธรรม ตวัช้ีวดัท่ี 5 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ขายตรง, การขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเร็จรูป (แพคเกจ ทวัร์) 
และตวัช้ีวดัท่ี 8 มีการพฒันากระบวนการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ ได้ 2 คะแนน รองลงมาคือ 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 มีการส ารวจ หรือวิจยั หรือมีขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียว ตวัช้ีวดัท่ี 3 มีการก าหนดจุด
ขายของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และตวัช้ีวดัท่ี 6 มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
อาทิ การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ได้ 1 คะแนน และตัวช้ีวดัท่ี 1 มีการวางแผน
การตลาดการท่องเท่ียว และตัวช้ีวดัท่ี 7 มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวในการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด  กบัภาคีอ่ืน ได ้0 คะแนน 
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ตารางท่ี 5.147 สรุปคะแนนศักยภาพของชุมชนการท่องเท่ี ยวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน  
 ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนนและร้อยละ 

มิติ คะแนน ร้อยละ 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 16 88.89 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 19 52.78 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 9 90.00 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 11 68.75 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 9 56.25 

รวม (เฉลี่ย) 64 75.29 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 5.147 สรุปคะแนนศกัยภาพของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน  
ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง ตามคะแนนและร้อยละ มีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 75.29 จะเห็นว่า อบัดบั 
1 คือ มิติท่ี 3 ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีค่าเฉล่ียร้อยละ 90.00  
อนัดบั 2 คือ มิติท่ี 1 ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
88.89 และอนัดบั 3 คือ มิติท่ี 4 ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 68.75 ส่วนท่ีเหลือท าได้น้อย ได้แก่ มิติท่ี 5 ด้านศักยภาพการจัดการตลาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 56.25 และมิติท่ี 2 ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียร้อยละ 52.78 
 
 




