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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน ามาสังเคราะห์รูปแบบ

ของการท่องเที่ยว และหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของท้องถิ่น จ านวน 10 ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่ เหมาะสมที่สุดของท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่ เปิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมท ากิจกรรมทางด้านการเกษตรและซื้อผลผลิต

ทางการเกษตรของชุมชน  ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหล่านี้มีศักยภาพ

การบริหารจัดการเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง มีระดับคะแนน 3.16  โดยมี

ศักยภาพด้านการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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การวางแผนและความสามารถในการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน

ชุมชนมาจัดท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนน

เฉลี่ย ต่ ากว่า 3.00  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 ข้อ ได้แก่ 1) แนวทางการเตรียม

ความพรอ้มของทุนมนุษย์ต่ออุปทานการท่องเที่ยว คือ การบริหารจัดการ เชน่ 

การบริหารจัดการองค์กรฝึกให้ผู้น าได้ก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายทิศทางการ

ด าเนินงาน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลการ

ด าเนนิงานการท่องเทีย่วของปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ น ามาพิจารณา

เพื่อที่จะได้แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน

และการบัญชีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะต้องฝึกฝนบันทึกรายการบัญชี

อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกเห็นถึง

ความส าคัญและคุณค่าของการจัดท าบัญชี การบริหารจัดการด้านการผลิต

และการให้บริการโดยพยายามจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 12 

เดือน พยายามจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ให้ซ้ ากัน พร้อมทั้งหาจุดเด่นของ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนมีอยู่มาจัดกิจกรรม 2) แนวทางการ

รักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยพยายาม

อนุรักษ์การท าเกษตรแบบดั้งเดิมที่เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ    

ควรก าหนดรูปแบบเกษตรชุมชนของตน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมีหรือ

เกษตรปลอดภัย นอกจากนั้นควรมี การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการคงอยู่ของการเกษตรดังกล่าว  

ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชงิเกษตร การบริหารจัดการ  

Abstract 

This research was aimed to study the management potential in 

Chiang Mai local community agricultural tourism in order to analyze the suitable 

tourism pattern and to examine the guidelines for the enhancing potentiality. This 

qualitative research combined with quantitative data was studied from 10 tourist 
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groups.   It was showed that the most suitable type of 

agricultural tourism of Chiang Mai was the tourism providing tourists to travel in 

community and offer them a chance to do activities and purchase agricultural 

products of communities.  The potential in management of agricultural tourism in 

Chiang Mai was averagely moderate.  The potential in setting the direction for 

development, planning and ability to bring the resource to make activities was 

moderate. Guidelines of enhancement the potential in management of agriculture 

tourism were as follows.   1)  Train the leaders to make plan and set vision to 

motivate and operate travelling by bringing the information from the past 

operation, including problems of operation for consideration.   People in 

communities should make a record of accounting and analyze the benefit cost so 

that they can set a plan for investment.  A calendar year of travel program 

without redundancy must be arranged.   2)  Keep the potential and look after 

natural resource of agricultural tourism consisting of looking for market positioning 

such as organic, chemical or safety agriculture.    In addition, cultivate and 

agricultural knowledge must be inherited to young generation and appointed the 

committees from many parts of communities to arrange and look after the 

agricultural tourism. 

Keywords: Agro-Tourism, Management  

บทน า  

ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยเทือกเขา อันเป็นภูมิ

ประเทศที่สวยงามประกอบกับที่ตั้งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งทุกปี

ในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุม ท าให้จังหวัดเชียงใหม่มี

อากาศหนาวเย็นสบาย จึงมีผู้ต้องการมาพักอาศัยและท่องเที่ยวในฤดูหนาว

เป็นอย่างมากเชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันจะเดินทางมาเยือนเพื่อ

แสวงหาความรื่นรมย์แก่ชีวิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวน
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เกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ต่าง ๆ สถานที่ราชการ ซึ่งเปิดโอกาสใหน้ักท่องเที่ยวได้เข้ามาศกึษาเรียนรู้และ

น าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพหรือการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่เป็นทางเลือกใหม่

ของนักเดินทางที่ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถน าความรู้

กลับไปประยุกต์ใชเ้พื่อประกอบอาชีพได้ท าให้ได้หวนกลับไปค้นหาเรียนรูเ้ข้าใจ

และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นคุณค่าภายใต้แนวคิด 

ปรัชญา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเกษตรกรไทย สามารถ

สัมผัสกับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่

หลากหลายทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ามกลาง

ทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (สุวินัย น่วมเจริญ, 

2556)  

เนื่องด้วยการให้การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ซึ่งมีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการให้บริการแก่ท้องถิ่นในด้านการ

วิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556) จงึเกิดความรว่มมอืกับองค์กร

ของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง (แม่ฮ่องสอน) ซึ่ งในปี 

พ.ศ. 2551–2556 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.)  ทั้งที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล

ต าบล (ทต.) ในการร่วมมือกันกับนักวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่น ท าการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ก่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งคณะท างานวิจัยครั้งนีไ้ด้ท าความรว่มมอืกับ อปท. ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555–2556 เป็นต้นมามากถึง 120 ต าบล (วีระ

ศักดิ์    สมยานะ , 2556) ท าให้นักวิจัยเห็นว่าควรเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะ

ด าเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่:  The 
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Potential Development for Community Tourism Management in Chiang Mai 

Local Community with in Chiang Mai Rajabhat University Participation ( PD 

– CTM – CMRU)” ในโครงการที่มีชื่อว่า “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่” โดย

โครงการการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้ อ งถิ่ น  จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่ :  The Potential Development for 

Community Tourism Management in Agricultural of Chiang Mai Local 

Community” มีระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยเป็นเวลา  3 ปี (พ.ศ. 2556-

2558) โดยการวิจัยในปีที่ 1 (พ.ศ. 2556) นักวิจัยได้ส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น โดย

การระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ผู้เ ช่ียวชาญด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนของชุมชนที่มีความสนใจเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ

ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ทราบถึงศักยภาพในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน และพบว่าชุมชนส่วนใหญ่ขาด

ศักยภาพและความรู้ในการจัดท าเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลความรู้ตลอดจนการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น 

ผลการวิจัยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาด้านเกษตรสามารถผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมกับชุมชน

ในการผลิตสื่อศึกษาในรูปแบบวีดีทัศน์ ได้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ เป็น

รูปธรรมใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ได้ด้วยชุมชนเอง สามารถลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ซึ่งแต่เดิมมี

ต้นทุนที่สูงมาก เนื่องมาจากความไม่มีศักยภาพของการประชาสัมพันธ์และ

การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีต้นทุนที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม

ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยังขาดความรู้และ

ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงวิธีการในการ

เชื่อมโยงสนิค้าและบริการทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและ   มีประสิทธิภาพ 

ขาดความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง



264  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

เกษตรอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการตลาด การให้บริการ

ลูกค้า การบริหารจัดการดา้นการเงนิให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   

ด้ วย เหตุ นี้ ก ารออกแบบการวิ จั ย ใ นปีที่  2 (พ .ศ .  2557)  ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากปีที่ 1 ซึ่งยัง

ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเท่าที่ควรและเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผลการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการตลาด การ

บริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านองค์กร และการบริหาร

จัดการด้านการผลิต การบริการ ปรากฏว่า ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพ

ด้านการตลาดและการบริการในระดับมาก แต่การบริหารจัดการด้านการเงิน

และการจัดการด้านองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอด

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปีที่  3 พ.ศ. 2558 เป็นการ

สังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

และแนวทางการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 ระเบียบวิธีวจิัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีความต้องการเข้า

ร่วมโครงการ     ใช้วธิีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) จากอ าเภอตา่ง ๆ 

ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยแบบฟอร์มแสดง

ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตาม

วัตถุประสงค์ (purposive sampling) และคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้

แบบฟอร์มเพื่อประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้ งสิ้น  10 ชุมชน ได้แก่  ตัวอย่าง ใ ช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 10 ชุมชน ที่
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มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  1) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลาง

หลวง  2) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนแมโ่จ้บ้านดินโฮมสเตย์  3) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

บ้านหัวทุ่ง เชียงดาว  4) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย  5) โฮมสเตย์

บ้านโป่งน้อยใหม่  6) ชุมชนต าบลหางดง บ้านเก๊าเดื่อ  7) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

บ้านแม่ก๊ะเปียง  8) กลุ่มท่องเทียวชุมชน แม่แฮเหนือ อ าเภอแม่แจ่ม  9) กลุ่ม

ท่องเที่ยวชุมชนสบหาด อ าเภอจอมทอง  และ 10) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบล

หางดง บ้านปง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์

ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

2.) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย ผลการด าเนินงานด้าน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลการประเมินการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน   

3. เครื่องมือและวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

เหมาะสมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  

3.2 แบบประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหมเ่ชยีงใหม่   

4. การวิเคราะหแ์ละประเมินผล   

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)  และการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณในการประเมิน

ศักยภาพ การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  

 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  

1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม่  

จากการสังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการสัมภาษณ์และการส ารวจความคิดเห็นของชุมชน
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ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  40 ชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบที่ เหมาะสมของการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ผลการสังเคราะห์พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม

ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คือ การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้า

มาร่วมท ากิจกรรมทางด้านการเกษตรและซือ้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน  

2. แนวทางการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่  

จากการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นของการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กรการบริหารจัดการการตลาด การ

บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีและการบริหารจัดการด้านการผลิตการ

ให้บริการ ผลการประเมินพบว่า ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด

เชียงใหม่มีศักยภาพการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง  โดยมี

ศักยภาพด้านการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวการ

วางแผนและความสามารถในการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน

ชุมชนมาจัดท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีระดับศักยภาพอยู่ในระดับ

ปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 3.00 

ผลการประเมินศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด

เชยีงใหม่ ผนวกกับการสัมภาษณ์ ข้อมูลท่องเที่ยว เชงิเกษตรของชุมชนจังหวัด

เชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ นักวิจัยและผู้เช่ียวชาญด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หนว่ยงานภาคีเครอืข่าย ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัดเชยีงใหม่  สภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สรุปเป็นแนวทางการยกระดับการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 การเตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์ต่อประธานการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  ยังมี

จุดอ่อนในประเด็นของการบริหารจัดการท่องเที่ยว  ดังนั้น การจะลบจุดอ่อน

ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านีไ้ด้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพการ
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บริหารจัดการท่องเที่ยว อันประกอบไปด้วยการบริหารจัดการองค์กร การ

บริหารจัดการการเงิน การบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหาร

จัดการดา้นการผลิตการให้บริการ 

1) การบริหารจัดการองค์กร ควรฝึกให้ผู้น าได้ก าหนด

วิสัยทัศนเ์ป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนใน

อนาคต โดยอาศัยข้อมูลการด าเนินงานการท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมา ปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ น ามาพิจารณาเพื่อที่จะได้แนวทาง และวางแผนให้บรรลุผล

ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ของกลุ่ม 

2) การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะต้องปรับทัศนคติที่ว่าการท าบัญชี ที่มีแต่ตัวเลขและ

ยุ่งยากล าบากมาเป็นทัศนคติที่เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ

จัดท าบัญชี และผูท้ าบัญชีจะต้องฝกึฝนบันทึกรายการบัญชีอย่างสม่ าเสมอจน

เป็นนิสัย เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกเห็นถึงความส าคัญและคุณค่า

ของการจัดท าบัญชี 

3) การบริหารจัดการด้านการผลิตและการให้บริการ โดย

พยายามจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง  12 เดือน  พยายามจัด

กิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ใหซ้้ ากัน    หาจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรที่ชุมชน มีอยู่มาจัดกิจกรรม เช่น จัดเทศกาล รับประทานอาหารพืชผัก

ปลอดภัยในช่วงกินเจ แข่งขัน เก็บพืชผลทางการเกษตรโดยพยายามจัด

กิจกรรมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมและเยี่ยมชมในการท ากิจกรรม  

มีการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทักษะในการพูด 

การน าเสนอให้กับคนในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความกล้าและมีความมั่นใจใน

ตนเอง 

2.2 แนวทางการรักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว

ของชุมชน โดยพยายามอนุรักษ์การท าเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นจุดขาย

ด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ พยายามหาต าแหน่งทางการตลาดของตนเองว่าค า

ว่าการเกษตรชุมชนเป็นการเกษตรรูปแบบใด ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี

หรือเกษตรปลอดภัยเพราะจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการท า
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การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน เนื่องจากการท าเกษตร

อินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย นับได้ว่าเป็นการท าเกษตรที่เป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเป็นการท าเกษตรที่ เป็นที่ต้องการของตลาดการท่องเที่ยว 

เนื่องจากปัจจุบันประชากรและสังคมได้หันมาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น หากชุมชนใดได้ท าการเกษตรในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้น ก็จะช่วยเอื้อและส่งเสริมใหก้ารท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนมีโอกาส

ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากเปรียบเทียบกับการท าเกษตรแบบเคมี  

นอกจากนี้ชุมชนจะต้องร่วมมือกันรักษาและสืบทอดอาชีพการท าการเกษตร

ไม่ให้หายไปจากชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับเด็กรุ่น

ใหม่ตอ่ไป  

2.3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร

จัดการคือการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง  ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของ

ชุมชนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน

ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวของชุมชน 

ผลการวิจัยครั้งนี ้ท าใหท้ราบรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม

ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการปรับ

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความเหมาะสมบริบทของการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถาบันการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน (ม.ป.ป) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรจัดให้เหมาะสมกับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเพื่อจะท าให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมมีความสุขได้ความรู้ควบคู่กับการ

พักผ่อนและความบันเทิง มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน สอดคล้องกับ

วัชรี พืชผล (2556)  รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมควรมีการด าเนินกิจกรรม

การท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีเส้นทางเดินของ

การท่องเที่ยวเพื่อท าใหน้ักท่องเที่ยวได้ท าการศึกษา ขณะเดียวกันการจัดการการ

ท่องเที่ยวประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยการบริหารจัดการ โดยใช้กลยุทธ์

การพัฒนา 4 ด้าน คือ การพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนาด้านการเงิน การ
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พัฒนาด้านการตลาดและการพัฒนาด้านการผลิต สอดคล้องกับ นันทิยา หุตานุ

วัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2550) และการเสนอแนะด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

จะเกิดความยั่งยืนได้หากชุมชนท่องเที่ยวด ารงและรักษาเอกลักษณ์ของทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้โอกาสแก่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ท า

กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนสอดคล้องกับในการแสดงความคิดเห็น หาจุดแข็ง 

จุดอ่อนของการท่องเที่ยวในชุมชนของตนและจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทของท้องถิ่นซึ่งปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจึงร่วมวางแผนงาน ทั้งแก้ไข

ปัญหา สง่เสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ท าแผนปฏิบัติการทั้งแผนเฉพาะ

กิจ แผนระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ร่วมมือกันท างานตามแผนที่วาง

ไว้ให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับการยินยอมจาก

ชุมชน ร่วมกันประเมินผลงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้วยกัน หรือพบปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น 

นอกจากนั้น กลุ่มผู้แทนชุมชนต้องท าหน้าที่สร้างเครือข่ายทั้งระดับแนวตั้งและ

แนวนอนด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนท่องเที่ยวการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ มี

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีระดับปานกลาง  ดังนั้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการเงนิและบัญชีของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหเ้ป็นระบบ  
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