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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน อาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์
บริบทชุมชน ตวัอย่าง 3 ชุมชน ไดแ้ก่ 1) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 2) 
ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่ริม และ 3) ชุมชนท่องเท่ียวเชิง
เกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ี
ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่ม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาแนวทางการพฒันา
กลุ่มสู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียนผ่านแบบประเมินการท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ 
 การวิจยัพบว่า ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัดีมาก และพบว่า ดา้นท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด คือ ศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร มีศกัยภาพระดบัดีมาก เช่นเดียวกบัศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร รองลงมาคือ ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีศักยภาพระดับดี 
เช่นเดียวกบัศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และดา้นท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ดา้น
การจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียว มีศกัยภาพระดบัปานกลาง ดงันั้นแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
ของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่จึงตอ้งเร่ิมจาก การพฒันาดา้นการตลาด เป็นล าดบั
แรก โดยให้ความส าคญัในการส ารวจ หรือวิจยั หรือหาขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้
มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในเชิงกิจกรรมการตลาดกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นท าการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือประเด็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของชุมชนซ่ึงมีเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ท่ีน่าดึงดูดใจ รวมถึงการท ากิจกรรมเพิ่มศกัยภาพ
การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มาดูแล 
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ลูกคา้ ทั้งการบริการขอ้มูล ความรู้ดา้นเกษตร การบริการสินคา้และหอ้งพกั รวมถึงการรับส่งลูกคา้ 
สุดทา้ยคือการ เพิ่มศกัยภาพการให้บริการ โดยการสร้างความประทบัใจในแหล่งท่องเท่ียวและการ
บริการ โดยเฉพาะไฮไลฟ์ส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีเป็นจุดเด่น อาหาร การบริการห้องพกั 
จนลูกค้ารู้สึกถึง ความประทับใจและอยากหวนกลับมาอีกคร้ัง พร้อมแนะน าให้คนอ่ืน ๆ รู้จัก
เพิ่มขึ้น และหากมีจ านวนลูกคา้มากขึ้น ทางกลุ่มควรเพิ่มศกัยภาพดา้นการรองรับลูกคา้ให้มากขึ้น 
เช่น อาหาร  ห้องพกั นอกเหนือจากเพียงพอตอ้งสะอาด และปลอดภัย การจอดรถ ห้องน ้ ารวม 
หรือแมแ้ต่การซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้มีความต่อเน่ืองไม่ขดัขอ้ง อาจจะตอ้งท าการวางแผนตลอด
ทั้งปี ใหเ้ป็นไปตามฤดูของสินคา้เกษตรท่ีจะออกผลผลิตตมฤดูกาล เป็นตน้ 
 
ค าส าคัญ : ชุมชนเกษตร, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, การวิจยัและพฒันา, การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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Abstract 
 
The research aims to study and find ways to develop the potential of the agricultural 

sector of Chiang Mai Province to ASEAN tourism. The qualitative method used to analysis the 
community context, for 3 example 1) Agro-tourism community, Huay Sai Subdistrict, Mae Rim 
District 2) Doi Pu Muen Agro-Tourism Community, Ban Luang Subdistrict, Mae Rim District 
and 3) Agro-Tourism Community, Mae Jo, Ban Din Subdistrict Ban Pao, Mae Taeng district 
SWOT analysis used to the factors that promote and not promote the potential of the group. 
Quantitative analysis to find ways to develop the group to ASEAN-level tourism through the 
Agro-Tourism Assessment Form according to the guidelines of the Sufficiency Economy in 5 
Dimensions. 

Research found Potential of community agricultural tourism in Chiang Mai The average 
level of potential is very hight and found that the most potential areas are the service as well as 
the management sites, followed by the potential of supporting agricultural tourism sites as well 
as the attractiveness and the aspect that needs to be improved is the marketing management 
Therefore, the guidelines for the potential development must be started from marketing. It is the 
first priority by giving the survey or research or finding more market information on agricultural 
tourism. Including creating a travel network in the form of marketing activities with the parties 
involved in tourism in Chiang Mai Then publicized the activities or issues of the community's 
agro-tourism attraction which is unique or attracting identity including activities to increase the 
potential of tourism management Especially the management of human resources that will come 
to take care of customers both information services, agricultural knowledge, Products and room 
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services. Including the delivery of customers. The last one is creating impressions in tourist 
attractions and services especially the high-priority lifestyles of major tourist attractions that are 
featured in food and room service.  

 
Keyword(s): Agricultural Community, ASEAN Community, ASEAN Economic Competition, 
Sufficiency Economy, Research and Developing, Agro-Tourism 




