
 

 

 
บทที ่6 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัไดพ้ฒันาศกัยภาพของกลุ่มในประเด็นการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่
การท่องเท่ียวระดบัอาเซียน สามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ
แม่อาย และ 3) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจ้บ้านดิน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง มีผลการ
ประเมินในระดบัดีถึงดีมาก และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพให้สูงขึ้น เพื่อการแข่งขนั
ในระดบัอาเซียนไดใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 6.1 
 
ตารางท่ี 6.1 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม  

มิติ 
ชุมชนการท่องเท่ียว 
เชิงเกษตร ต าบล 

ห้วยทราย อ าเภอแม่ริม 
ผลการประเมิน 

1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 66.67 ดี 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 76.92 ดีมาก 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 90.00 ดีเยี่ยม 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 56.25 ปานกลาง 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 43.75 ปรับปรุง 

รวม 66.28 ดี 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.1 แสดงภาพรวมศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแม่ริม พบว่า ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
รองลงมาคือ ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  อยู่ในระดับดีมาก  
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ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัดี ดา้นศกัยภาพการดึงดูด
ใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง และด้านศกัยภาพการจดัการตลาดของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัท่ีครัวปรับปรุง ซ่ึงเป็นในเร่ือง การวางแผนการตลาดการ
ท่องเท่ียว การส ารวจ หรือวิจัย หรือมีข้อมูลการตลาดการท่องเท่ียว  และมีการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด กบัภาคีอ่ืน 
 
ตารางท่ี 6.2 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

มิติ 

ชุมชนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรดอย 

ปู่ หม่ืน ต าบลบ้าน
หลวง อ าเภอแม่อาย 

ผลการประเมิน 

1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 72.22 ดีมาก 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 80.77 ดีมาก 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 60.00 ปานกลาง 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 81.25 ดีเยี่ยม 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 68.75 ดี 

รวม 74.42 ดีมาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.2 แสดงภาพรวมศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบล
บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย พบว่า ด้านศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ใน
ระดบัดีเยีย่ม รองลงมาคือ ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และดา้นศกัยภาพ
การบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัดีมาก ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาด
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดบัดี และดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 6.3 ศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 

มิติ 

การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรแม่โจ้บ้านดิน 

ต าบลบ้านเป้า  
อ าเภอแม่แตง 

ผลการประเมิน 

1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 88.89 ดีเยี่ยม 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 52.78 ปานกลาง 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 90.00 ดีเยี่ยม 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 68.75 ดี 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 56.25 ปานกลาง 

รวม 75.29 ดีมาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 จากตารางท่ี 6.3 แสดงภาพรวมศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบล
บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง พบว่า ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  และ
ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือ ดา้น
ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัดี และดา้นศกัยภาพการรองรับของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
 
ตารางท่ี 6.4 สรุปศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่  

มิติ ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน S.D. 
1. ดา้นศกัยภาพการบริหารจดัการของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 75.93 ดีมาก 11.56 
2. ดา้นศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 70.16 ดี 15.17 
3. ดา้นศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 80.00 ดีมาก 17.32 
4. ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 68.75 ดี 12.50 
5. ดา้นศกัยภาพการจดัการตลาดของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 56.25 ปานกลาง 12.50 

รวม 72.00 ดีมาก 4.97 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

จากตารางท่ี 6.4 แสดงภาพรวมศกัยภาพชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก และพบว่า ดา้นท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด คือ ดา้นศกัยภาพการให้บริการ
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ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 80.00 (S.D.= 17.32) รองลงมาคือ ด้านศักยภาพการ
บริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 75.93  (S.D.= 11.56) ด้านศักยภาพการ
รองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 70.16 (S.D.= 15.17) ดา้นศกัยภาพการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 68.75 (S.D.= 12.50) และดา้นท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ดา้นศกัยภาพ
การจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ีย 56.25 (S.D.= 12.50) 

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่นั้นตอ้งเร่ิมจาก 

1) การพฒันาด้านการตลาด เป็นล าดับแรก โดยให้ความส าคญัในการส ารวจ หรือวิจัย 
หรือหาขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว
ในเชิงกิจกรรมการตลาดกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

2) จากขอ้มูลการตลาดท่ีได้ จึงน าไปสู่การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือประเด็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนซ่ึงมีเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์ท่ีน่าดึงดูดใจมากนอ้ยเพียงใด อาจจะ
ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา และแผ่นผบัในสถานท่ีส าคญั เช่น สนามบิน โรงแรม นอกเหนือจากการ
ผา่นช่องทาง Online เช่น Facebook การจดัตั้งกลุ่ม line การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นตน้ 

3) จากนั้นจดัท ากิจกรรมเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะการ
บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มาดูแล ลูกคา้ ทั้งการบริการขอ้มูล ความรู้ดา้นเกษตร การ
บริการสินคา้และหอ้งพกั รวมถึงการรับส่งลูกคา้ เป็นตน้ 

4) เพิ่มศกัยภาพการให้บริการ ในระดบัของการสร้างความประทบัใจในแหล่งท่องเท่ียว
และการบริการ โดยเฉพาะไฮไลฟ์ส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีเป็นจุดเด่น อาหาร การบริการ
ห้องพกั เป็นตน้ จนลูกคา้รู้สึกถึง ความประทบัใจและอยากหวนกลบัมาอีกคร้ัง พร้อมแนะน าให้
คนอ่ืน ๆ รู้จกัเพิ่มขึ้น 

5) สุดทา้ยหากมีจ านวนลูกคา้มากขึ้น ทางกลุ่มควรเพิ่มศกัยภาพดา้นการรองรับลูกคา้ให้
มากขึ้น เช่น อาหารมีเพียงพอไหม ห้องพกัจะท าอย่างไร นอกเหนือจากเพียงพอตอ้งสะอาด และ
ปลอดภยั การจอดรถ ห้องน ้ ารวม หรือแมแ้ต่การซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้มีความต่อเน่ืองไม่ขดัขอ้ง 
อาจจะต้องท าการวางแผนตลอดทั้ งปี ให้เป็นไปตามฤดูของสินค้าเกษตรท่ีจะออกผลผลิตตม
ฤดูกาล เป็นตน้ 
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6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “การวิจยัเพื่อการพฒันาชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่สู่การท่องเท่ียวระดบั

อาเซียน” มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 2 ประเด็น โดยประเด็นท่ี 1 เป็นการศึกษาศกัยภาพของชุมชน
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียวนักวิจัยจึงได้ใช้ แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของนันทิยา  
หุตานุวตัร (2546) ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรคของกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรให้สามารถแข่งขนัในระดบัอาเซียนได ้ซ่ึงการวิจยัพบว่า 1) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จุดแข็งและโอกาสของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรมีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาด และคุณสมบติัของดิน  บริเวณพื้น
ท่ีตั้ง มีสภาพอากาศท่ีดี มีความสวยงามของวิวธรรมชาติ เช่น ทุ่งขา้ว ภูเขา และมีความเป็นส่วนตวั
ความเงียบสงบ กลุ่มมีความสามคัคี และมีเครือข่ายความช่วยเหลือกนัในชุมชน และท่ีส าคญัเป็น
การท่องเท่ียวเนน้การท าเกษตรอินทรียโ์ดยไม่มีการใชส้ารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต จุดอ่อนและ
อุปสรรคของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัการฟาร์ม การจดัการ
วางแผนกิจกรรม (โปรแกรมการท่องเท่ียว) 2) ชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดอยปู่ หม่ืน ต าบลแม่
สาว อ าเภอแม่อาย จุดแข็งและโอกาสของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรมี
ความเขม้แข็ง สามคัคีกนั เน่ืองจากมีผูน้ ากลุ่มท่ีมีความแน่วแน่ มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของชุมชน
ท่ีชัดเจนและทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตร (ชาปู่ หม่ืน) มี
คุณภาพ รสชาติท่ีหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม พื้นท่ีเกษตรมีความโดดเด่นดา้น
ธรรมชาติ เป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์มีการปลูกชาและประวติัความเป็นมา อัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความน่าสนใจ จุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ  กลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัขาดความสามารถในการจดัการระบบสาธารณูปโภค เช่น น ้ า ท่ีพกั ขาด
ความรู้ในดา้นการจดัการวางแผนกิจกรรม การจดัการฟาร์ม ขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ 
และ 3) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จุดแข็งและโอกาส
ของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความโดดเด่นในด้านลักษณะของ 
โฮมสเตย ์ซ่ึงมีวสัดุหลกัในการท าโฮมสเตย ์คือ ดิน มีเอกลกัษณ์เป็นแบบเฉพาะของกลุ่มท่องเท่ียว 
ท าให้เกิดความแตกต่างจากโฮมสเตยท่ี์อ่ืน ผูน้ ากลุ่มมีความเขม้แข็ง มุ่งมัน่ และตั้งใจจริงในการ
สร้างท่ีจะพฒันากลุ่มท่องเท่ียงอย่างสม ่าเสมอ และยงัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ จุดอ่อนและอุปสรรคของกลุ่มท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ กลุ่มท่องเท่ียวเชิงขาดความรู้
ความเขา้ใจโดยเฉพาะดา้น การเงิน การบญัชี และการวางแผนการตลาด และการท าโฮมสเตยมี์การ
แข่งขนัสูง สอดคลอ้งกับงานวิจยัของณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2557) ท่ีตอ้งการสร้างรายได้
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เพิ่มเติมจากการประกอบเกษตรกรรมเป็นหลกั ส าหรับวตัถุประสงคใ์นประเด็นท่ี 2 เป็นการศึกษา
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ให้สามารถพฒันาสู่การท่องเท่ียว
ระดบัอาเซียนได ้อาศยัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัสถานบนัวิจยัเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวไทย (2557) ท่ีพฒันามา
อย่างต่อเน่ืองโดยใชแ้บบประเมินใน 4 มิติไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 2) ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3) ศักยภาพการให้บริการของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ 4) ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงนกัวิจยัได้
เพิ่มมิติท่ี 5 คือ ศกัยภาพการจดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ให้ครอบคลุมการพฒันา
มากขึ้นซ่ึงผลดา้นน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีส าคญัซ่ึงผลการวิจยัพบว่า มิติดา้นศกัยภาพการ
จดัการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรยงัมีศกัยภาพในระดบัเพียงพอใชย้งัตอ้งปรับปรุงต่อไป 
ดงัขอ้เสนอแนะของปัทมา สารสุข (2558) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึ้นดงันั้นการวิจยัน้ี จึงตอ้งให้ความส าคญัในการส ารวจ หรือวิจยั หรือ
หาขอ้มูลการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหม้ากขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในเชิง
กิจกรรมการตลาดกับภาคี ท่ี เก่ียวข้องกับการท่องเท่ี ยวจังหวัดเชียงใหม่  จากนั้ นท าการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือประเด็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชนซ่ึงมีเอกลกัษณ์ หรือ 
อตัลักษณ์ท่ีน่าดึงดูดใจ รวมถึงการท ากิจกรรมเพิ่มศกัยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มาดูแล ลูกคา้ ทั้งการบริการขอ้มูล ความรู้
ดา้นเกษตร การบริการสินคา้และห้องพกั รวมถึงการรับส่งลูกคา้ สุดทา้ยคือการ เพิ่มศกัยภาพการ
ใหบ้ริการ โดยการสร้างความประทบัใจในแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ โดยเฉพาะไฮไลฟ์ส าคญั
ของแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีเป็นจุดเด่น อาหาร การบริการห้องพัก จนลูกค้ารู้สึกถึง ความ
ประทบัใจและอยากหวนกลบัมาอีกคร้ัง พร้อมแนะน าให้คนอ่ืน ๆ รู้จกัเพิ่มขึ้น และหากมีจ านวน
ลูกค้ามากขึ้น ทางกลุ่มควรเพิ่มศักยภาพด้านการรองรับลูกค้าให้มากขึ้น เช่น อาหาร  ห้องพัก 
นอกเหนือจากเพียงพอตอ้งสะอาด และปลอดภยั การจอดรถ ห้องน ้ ารวม หรือแมแ้ต่การซ่อมแซม
บ ารุงรักษาให้มีความต่อเน่ืองไม่ขดัขอ้ง อาจจะตอ้งท าการวางแผนตลอดทั้งปี ให้เป็นไปตามฤดู
ของสินคา้เกษตรท่ีจะออกผลผลิตตมฤดูกาล เป็นตน้ โดยจากการสร้างเครือข่ายเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
มาก ดังข้อเสนอแนะในงานของสุกานดา นาคะปักษิณ และคณะ (2560) มีการขับเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป็นการบูรณการแบบองคร์วมโดยเอากลยทุธ์การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว
ใหม้ากขึ้น 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ควรต่อยอดผลการวิจยัในประเด็นของการเพิ่มศกัยภาพการ
จดัการดา้นการตลาดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในแบบบูรณาการร่วมกบัการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเกษตร อาศัยนักวิจัยเป็นตัวกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และการจัด Event ในสถานท่ีส าคัญ ๆ เช่น สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้า ลานอนุสาวรีย์สามกษตัริย์ หรือลานประตูท่าแพ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวและกลุ่มท่องเท่ียวไดพ้บปะกบันักท่องเท่ียวได ้โดยตรงเกิดการซักถามและสามารถ
ขาย package การท่องเท่ียวไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผา่นคนกลาง 
 2) การวิจยัยงัมีจุดอ่อนคือ ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัชุมชนเกษตรไดท้ัว่ถึง เน่ืองจากขาด
งบประมาณและใช้เวลาในการวิจยัระยะยาว จึงเสนอให้การท าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มท่องเท่ียว
ชุมชน (CBT) ในประเด็นการเกษตรกับการท่องเท่ียวในระยะยาว โดยมีการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นผูดู้แล เน่ืองจากเป็นภาพรวมของจงัหวดัจะท าให้เกิดความครอบคลุมของการ
วิจยัและเกิดความต่อเน่ืองในระยะยาว 
 3) ในระยะถดัไปนั้นควรขยายงานในภาพของความเป็นลา้นนา เน่ืองจากบริบทชุมชนและ
บริบทของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีความเป็นลา้นนาอย่างสูง และมี
สินคา้เกษตรท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในภาพรวมของความ
เป็นเกษตรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 




