
 

 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 สถานการณ์ท่องเท่ียวระหว่างประเทศปี 2561 ท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัประเทศไทย จ านวน 38.27 ลา้นคน มีการขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.54 ตามการขยายตวั
ของนักท่องเท่ียวในเกือบทุกภูมิภาค (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ,2561) ทั้งน้ีการท่องเท่ียว
ของไทย ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
10.61 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 15.39 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ี ผ่านมา ในขณะท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 37.36 ลา้นคน ขยายตวัร้อยละ 17.49 ซ่ึง
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสูงถึง 861,337.45 ลา้นบาท ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือ GDP ดา้นการท่องเท่ียวเพิ่มกว่าร้อยละ 7.65 และก่อให้เกิดการจา้งงานดา้น
การท่องเท่ียว 4,506,763 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 ของการจา้งงานทั้งหมดทัว่ประเทศ และ
ขยายตวัร้อยละ 0.37 เทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงจากตลาดการท่องเท่ียวของไทย ไตร
มาสท่ี 1 ปี 2561 น้ีมีการขยายตัวอย่างสดใสต่อเน่ืองจากปี 2560 ด้วยฤดูการท่องเท่ียว (High 
Season) เทศกาลปีใหม่และวนัตรุษจีน รวมทั้งการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost 
Airlines) ท่ีเปิดเส้นทางใหม่ การกระตุน้การส่งเสริมการขาย และมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองรอง (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา ,2561)  

การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ถือว่าเป็นหลกัส าคญัของการส่งเสริมการท่องเท่ียวในปัจจุบนั
เพราะเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนไดป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียว และ
ก่อให้เกิดความยัง่ยืนใน 3 ด้าน คือ ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพ การบริการ แรงงาน อาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวความยัง่ยืน ทางดา้น
สังคม (Social Sustainability) โดยยงัมีการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถ่ินได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมท่ีท าให้สังคมเส่ือมและความยัง่ยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
โดยเฉพาะการท าลายส่ิงแวดลอ้ม การเกิดปริมาณของเสีย ทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียว และผู ้เป็นเจ้าของท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน การปกป้องและรักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมและระบบนิเวศไวไ้ดปั้จจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน คือ
ตอ้งด าเนินการพฒันาองคค์วามรู้และสร้างจิตส านึกใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนตระหนกัในดา้นการ



2 

 

อนุรักษ์ สงวนรักษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม
ด าเนินการบริหารจดัการการท่องเท่ียวภายใตห้ลกัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการท่องเท่ียวในทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ีภาครัฐควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียวให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านสถานท่ีท่ีพกั ด้านถนนหนทาง ตลอดจนมีส่ิง
สาธารณูปโภค การบริหารและจดัการของเสีย พลงังาน และสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว 
ส่งเส ริมร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกอย่างเพียงพอและหลากหล าย แต่ทั้ ง น้ีต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว ทั้งดา้นกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงขีดความสามารถในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมดว้ย (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา 
,2560) 
 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  มีลกัษณะคลา้ยกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน
อาศยัภาคเกษตรเป็นตวัขบัเคล่ือน หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม 
สวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตว์เล้ียงแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าต่าง ๆ 
สถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาท่ีมีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
การเกษตร ท่ีทนัสมยัฯลฯ เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรม  ทาง
การเกษตรในลกัษณะต่าง ๆ ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมี
จิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนั้น ทั้ งน้ีการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของจงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ของนักเดินทาง ไดท้ั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถน า
ความรู้กลบัไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ  ไดท้ าให้ไดห้วนกลบั ไปคน้หาเรียนรู้เขา้ใจและมี
ความภาคภูมิใจ ในอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นคุณค่าภายใตแ้นวคิด ปรัชญาองค์ความรู้ภูมิปัญญา  
ของบรรพบุ รุษ เกษตรไทย ท่ านจะได้สั มผัสกับวิ ถี ชี วิต  ความ เป็นอยู่ของชาวชนบท  
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมรูปแบบกิจกรรมและการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ี
หลากหลายทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จนถึงการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาติ
ท่ีสวยงามในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย (ธนมนต ์ธนรัตนพิมลกุล, 2558) 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นตน้มาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ปิดศูนยป์ระชาคมอาเซียน รองรับการ
ประสานงานทุกภาคส่วน ขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจดัตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ 
ตาม 3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน โดยพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และปลดัจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการการเมืองและความมั่งคงอาเซียน และมีหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องร่วมเป็น
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คณะอนุกรรมการศูนยฯ์ ซ่ึงหากพิจารณาถึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ขอ้ดีของปรากฏการณ์เปิดเสรี
อาเซียนส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดห้ลายประการ เช่น เศรษฐกิจการคา้
คึกคกัขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจดา้นการเกษตร การผลิตอาหาร ร้านคา้ การศึกษา และการแพทย ์โดยมี
เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางมานานและมากขึ้นมาโดยตลอด ซ่ึงในภูมิภาคเหนือของไทย รวมถึงจีน
ตอนใต ้พม่าและลาวตอนบน ลว้นมุ่งสู่จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 2558) ดว้ยเหตุ
น้ี ในฐานะหน่วยงานการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ มีวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้ง
กับทิศทางการพฒันาดังกล่าวเพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมุ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินใหเ้กิดความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มีหน่วยงานระดบัคณะท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ต่อการพฒันาชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่  

ดงันั้นการวิจยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง“การพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่
การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน” ภายใตชุ้ดโครงการวิจยั “การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยในปีท่ี 1 (2560) ผลการวิจยัพบว่า ศกัยภาพชุมชนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก และพบว่า ดา้นท่ีมีศกัยภาพมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว  
ดา้นการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียว ด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว และด้านท่ีตอ้ง
ปรับปรุง คือ ดา้นการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่จึงตอ้งเร่ิมจากการพฒันาดา้นการตลาด เป็นล าดบัแรก โดย
ให้ความส าคญัในการส ารวจ หรือวิจยั หรือหาขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึ้น 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในเชิงกิจกรรมการตลาดกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ดงันั้นงานวิจยัในปีท่ี 2 (2561) จึงตอ้งพฒันางานวิจยัโดยการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท่ียวให้มากขึ้ นเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับอาเซียนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การท่องเท่ียวระหว่างประเทศในปี 2561 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีทั้งนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.2 เพื่อหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

สู่การท่องเท่ียวระดับอาเซียน 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ชุมชนท่ีร่วมอยู่ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ (1) ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ (2) ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ และ (3) ต าบลบา้น
เป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  1) การศึกษาบริบทของชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา พื้นท่ี อาณาเขต การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และดา้นการเกษตร 
  2) การศึกษาบริบทของกลุ่มท่องเท่ียว 
   2.1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว เช่น ความเป็นมา พื้นท่ี สภาพอากาศ ส่ิง
ดึงดูดใจ และภูมิปัญญา 
   2.2) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น  ท่ีพกั ระบบสาธารณูปโภค ร้านอาหาร 
การรักษาความปลอดภยั ระบบการส่ือสาร และแผนท่ีป้ายบอกทาง 
   2.3) การจดัการการท่องเท่ียว เช่น การมีส่วนร่วมในชุมชน รูปแบบการ
ท่องเท่ียว และโปรแกรมการท่องเท่ียว 
   2.4) การเข้าถึง เช่น เส้นทาง การคมนาคม ช่วงระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียว  
  3) การศึกษาศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
  4) การศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5 มิติ  
   4.1 มิติดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   4.2 มิติดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   4.3 มิติดา้นศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   4.4 มิติดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
   4.5 มิติดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 
1.4 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบศกัยภาพของชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.2 ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่
การท่องเท่ียวระดับอาเซียน 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

ชุมชน (community) หมายถึง บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ในฐานะเป็นเครือญาติหรือเพื่อบา้น โดยมีการใชชี้วิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชำคมอำเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน าเขา้ของ
สินคา้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซ่ึงเป็นสามส่วนหลกัของประชาคมอาเซียน 
 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การ
ส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 กำรพัฒนำ (development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันา
ชุมชน พฒันาประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความตอ้งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ไดดี้ยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่
หยุดน่ิงการพฒันามีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป โดย
มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ ท่ี เข้ามาแทนท่ีนั้ นจะดีกว่าลักษณะเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการ
เปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่วา่จะมีปัญหามากหรือปัญหานอ้ย 

กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการ
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการด าเนิน
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ดา้นการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการ
น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายไดต่้อชุมชน และตวั
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เกษตรกร การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม  




