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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมอุดมศึกษำ (สกอ.) ปีงบประมำณปี พ.ศ.
2559 เป็นกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยใต้แผนงำนหลัก
เรื่องแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
น่ำนเชิงบูรณำกำร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภำพที่ท ำกำรศึกษำเชื่อมโยงกับโครงกำรวิจัย
เรื่อง สภำพกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 
และโครงกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำศักยภำพและกำร
พัฒนำกำรท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง เ กษตรวิ ถี น่ ำน  มี
วัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันด้ำนกล
ยุทธ์กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 
ศึกษำควำมสำมำรถทำงกำรตลำดและห่วงโซ่
อุปทำนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน และเพ่ือเสนอ
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรตลำดและห่วงโซ่
อุปทำนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งพัฒนำควำมรู้ทำงกำรตลำดกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกัน

                                                           
1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเนชั่น   
2 รักษำกำรณ์คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยเนชั่น  
3 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนน่ำน   

ร ะห ว่ ำ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ภ ำ ค รั ฐ 
ภำคเอกชน และเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดร่วมกันใน
ลักษณะห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำม
รูปแบบวิถีน่ำน โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview) เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำร
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนทั้งรำยกลุ่มและ
รำยบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 25 คน กำรสนทนำ
กลุ่ม กำรเสวนำกลุ่มย่อย (focus group) กำร
อบรมให้ควำมรู้ กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยว
เชิ ง เกษตรวิถีน่ ำน จ ำนวน 45 คน และกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 18 คน 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตร จังหวัดน่ำน 3 คน 
องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น 5 คน กลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดน่ำน         5  คน    และเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรกำร 
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน จ ำนวน 5 คน  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ พ้ืนที่ที่มีควำมโดดเด่นและ

ได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว อีกท้ังมีศักยภำพ
และมีควำมเหมำะสมส ำหรับน ำมำก ำหนดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่ส ำคัญในจังหวัด
น่ำน ประกอบด้วยพ้ืนที่เป้ำหมำย 4 แห่ง ได้แก่            
1) หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ 2) ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ        
3 )  ฟำร์ม เฟมฝ้ ำย และ 4)  หมู่บ้ ำนดอนมูล 
เนื่องจำกมีเกษตรกรที่มีศักยภำพในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนเกษตรกรรมเพ่ือกำรท่องเที่ยวเป็น
อำชีพเสริม แต่ยังขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยว
และขำดทักษะด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่ เ พ่ือกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ดังนั้น แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว
เชิงกลยุทธ์ เ พ่ือบูรณำกำรร่วมกันเป็นห่วงโซ่
อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถีน่ำน
คือกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดของแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร วิ ถี น่ ำ น  ( Product 
Positioning) ทั้ง 4 แห่งเพ่ือสร้ำงเป็นจุดขำยดึงดูด
ควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว ก ำหนดรูปแบบและ
ค่ำใช้จ่ำย (Price) ตำมโปรแกรมท่องเที่ยวใน 3 
รูปแบบคือ 1) กำรท่องเที่ยวแบบประหยัด 2) กำร
ท่องเที่ยวแบบปกติ 3) กำรท่องเที่ยวตำมฤดูกำล 
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Place) ผ่ำน 5 ช่องทำง ได้แก่  1) 
Social Media 2) Web Site ศูนย์บริกำรข้อมูล
นักท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 3) สำยด่วนกำรท่องเที่ยว
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 4) หออัตลักษณ์นคร
น่ำน ศูนย์ประสำนงำนวิทยำลัยชุมชนน่ำน และ 5) 
ช่องทำง Agency คือ Agoda ส่วนกิจกรรมส่งเสริม
ก ำ รตล ำด  (Promotion) ค ว รมุ่ ง เ น้ น รั ก ษ ำ

ภำพลักษณ์กำรจัดกิจกรรมในช่วงเทศกำลส ำคัญ
ของจังหวัด บริกำรรถรับ-ส่ง บริกำรทัวร์จักรยำน
เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว 
จัดแต่งมุมถ่ำยรูป ณ จุด Check in ออกแบบ
กิจกรรมเสริมส ำหรับงำน Event ออกแบบแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ น ว  service design ส ำ ห รั บ
นักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ และที่ส ำคัญคือใช้กำร
สื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำรเป็นเครื่องมือ
ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมด  
 
ค าส าคัญ: กำรพัฒนำกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ห่วงโซ่อุปทำน วิถีน่ำน บูรณำกำร  
 
Abstract 
 This research was funded by the Office 
of the Higher Education Commission in 
fiscal year 2016. Conducting research under 
the master plan for Guideline for integrated 
Agro-tourism development on Nan style. 
This qualitative research is related to Agro-
Tourism situation through Nan lifestyle and 
Potential study and Nan’s Agro-Tourism 
development plan. The objectives are to 
study the present situation of marketing 
strategy and supply chain of agro-tourism, 
study of marketing capabilities and supply 
chain of agro-tourism and suggest 
guidelines for Integrated Agro-tourism 
Marketing Development and Supply Chain 
with Nan Lifestyle. Research by in-depth 
interview were conducted by 25 agro-
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tourism entrepreneurs, focus group 
discussion and workshop training with 45 
agro-tourism entrepreneurs and In-depth 
interviews with 18 tourism specialist. 
 The outcomes of research 
revealed that Nan is unique and has 
attracted the attention of tourists. It has 
potential and is suitable for Agro-tourism. 
Prospects of Agro-tourism destinations of 
the important district of Nan are 1)  Ban 
Maneepruck 2)  Huanam homestay and 
mushroom farm 3)  Farm Fame Fai and 4) 
Ban Donmool. In these areas, the farmers 
have potential to carry out Agro-tourism 
activities, but they lack of tourism 
knowledge and management skills for Agro-
tourism. The guidelines for Integrated Agro 
Tourism Marketing Development and 
Supply Chain with Nan Lifestyle will be 
mentioned as the concept of Positioning of 
Nan’s Agro-Tourism as a selling point for 
attract the attention of tourists. The format 
and cost of tourism are involved with 3 
programs; lower-price travel, normal price 
and price in travelling season. Channels to 
reach to the tourist are Social Media, Web 
site, Hotline, Nan Cultural Exhibition Hall 
and Tourist Agency. Marketing promotion 
activities will focus on preserving the image 
of the province during the important 
festivals, Car service, Tours by bicycle to 

enhance the travel experience, Photo 
corner, Design of tourist service design, 
Special events etc. Integrated marketing 
communications are tools to drive all 
activities. 
 
Keywords: Agro-tourism Marketing 
Development, Supply Chain, Nan lifestyle, 
Integrate 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดน่ำนมีพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร เป็น
แหล่งผลิตอำหำรเพ่ือเลี้ยงประชำชนในจังหวัด 
ประชำชนร้อยละ 65 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
ที่สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด คิดเป็น
มูลค่ำประมำณ 6,867 ล้ำนบำทต่อปี รำยได้ส่วน
ใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสำขำเกษตรกรรม จังหวัดน่ำนจึง
ก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนำและเชิงอนุรักษ์ กำรพัฒนำบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง เด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้และปลูกฝัง
จิตส ำนึกในกำรพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่ำงประเทศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพของ
จังหวัดน่ำนด้ำนเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องกำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2558-2561 ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เรื่องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนำทรัพยำกร
กำรผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่ งยืน  และใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เรื่องกำรพัฒนำและและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน

http://www.huanamhomestay.com/
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ยกระดับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม เพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์เพ่ือให้
เป็นเมืองที่สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยว มีควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์โดยใช้กลยุทธ์ 1) กำรส่งเสริมกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดและรองรับ AEC 2) พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนสนับสนุนอำชีพด้ำนกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ตำมแนวพระรำชด ำริเพ่ือควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 
3) พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตรและกำรแปรรูป
อำหำรสัตว์จำกวัตถุดิบในพ้ืนที่ 4) กำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ีอรองรับ
กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและกำร
ท่องเที่ยวสู่ประชำคมอำเซียน 5) ส่งเสริมให้องค์กร
ด้ำนเกษตรกรพัฒนำกำรผลิต และพัฒนำกำรตลำด
สินค้ำเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
รองรับตลำดต่ำงจังหวัดและต่ำงประเทศ (กรม
ส่งเสริมกำรเกษตรจังหวัดน่ำน, 2559)   

ในปี  พ.ศ.  2559 มีนักท่องเที่ ยวและนัก
ทัศนำจรได้เดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน รวม
ทั้ งหมด จ ำนวน 765,450 คน โดยแบ่งเป็ น
นักท่องเที่ยวชำวไทยมำกที่สุด จ ำนวน 596,748 
คน ชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 14,911 คน ส่วนนัก
ทัศนำจรชำวไทยมีจ ำนวน 150,489 คน นัก
ทัศนำจรชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 3,170 คน จึงท ำ
ให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมสูงมำกขึ้น และจำก
รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของจังหวัดน่ำน
ในปี 2559 พบว่ำ นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศที่เดินทำงไปท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน

นั้นมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้อำจมี
ปัจจัยหลำยอย่ำงท่ีท ำให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทำง
ไปจังหวัดน่ำน เช่น ประทับใจและชื่นชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่ำน มีกิจกรรมท่องเที่ยว
หลำกหลำย กำรมีอัธยำศัยไมตรีของคนเมืองน่ำน 
ต้องกำรควำมสงบสุขจำกสถำนกำรณ์บ้ำงเมือง 
และอำกำศหนำวที่เหมำะกับช่วงฤดูท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ เป็นต้น ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชำชนในจังหวัดน่ำนได้ ให้
ควำมส ำคัญกับกำรท่องเที่ ยว เป็นอย่ ำงมำก 
(ส ำนักงำนสถิติจังหวัดน่ำน, 2559)  

กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็น
กระบวนกำรที่ต้องเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มควรร่วมมือกันในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำง
แท้จริงของกำรท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ระยะยำว 
เน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งดูแลตนเองได้ โดย
ชุมชนไม่พ่ึงพำภำยนอก สร้ำงงำนให้คนในท้องถิ่น 
เช่น ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน เปิดศูนย์กำรเรียนรู้ถ่ำยทอดสู่เยำวชนรุ่น
หลัง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำง ๆ ที่คน
ในชุมชนดูแลได้ อำทิ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ
กิจกรรมวันพิเศษตำมปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
ตลอดปี โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจำก
ชุมชนย่อมเข้ำใจสังคมและวัฒนธรรมของตนได้
ดีกว่ำคนภำยนอก จะท ำให้มีศักยภำพในกำร
จัดกำรท่องเที่ยวได้มำกกว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจจำกภำยนอกและช่วยลด
ปัญหำกำรเอำเปรียบในชุมชน  ลดกำรผูกขำด
กิจกรรมด้ำนกำรค้ำและกำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้
วิถีชุมชนในปัจจุบันยังเป็นภำพสะท้อนให้เห็นถึง
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ตัวตนและควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว ที่ยังโหย
หำ วิถีควำมเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ชุมชนที่จัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญำท้องถิ่น จึงควรหำรูปแบบ
กิจกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนตนเอง
มำกกว่ำกำรเลียนแบบกิจกรรมให้เหมือนกันไป
หมด ดังนั้น เมื่อชุมชนมีเอกลักษณ์ด้ำนกำรเกษตร
เป็นพ้ืนฐำนอยู่แล้ว ประกอบกับประวัติศำสตร์
ท้องถิ่นที่ยำวนำน จึงเหมำะแก่กำรส่งเสริมเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ซึ่งกำรท่องเที่ยว
ลักษณะนี้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ก่อให้เกิดโอกำส
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรควบคู่
กันไป จนกลำยเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
ยั่งยืนต่อไป (ศศิธร เจตำนนท์ และ เบญจพร แย้ม
จ่ำเมือง, 2556)  

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงเป็นเหตุผลส ำคัญที่
สร้ำงแรงจูงใจในกำรศึกษำเรื่องแนวทำงกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทำนของกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนกล
ยุทธ์กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน และ
ศึกษำควำมสำมำรถทำงกำรตลำดและห่วงโซ่
อุปทำนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนเพ่ือเสนอแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรตลำดและห่วงโซ่อุปทำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนในรูปแบบบูรณำกำร
ร่วมกันทุกภำคส่วน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำร
วิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ศึกษำสภำพปัจจุบันด้ำนกลยุทธ์กำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำร 

 2. เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถทำงกำรตลำด
และห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน
แบบบูรณำกำร 
 3. เพ่ือเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรตลำด
และห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน
แบบบูรณำกำร 
 
ชอบเขตของการวิจัย 

1. กำรวิจัยครั้งนี้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ศึกษำ
ข้อมูลเบื้องต้นจำกพ้ืนที่ทั้งหมด 15 อ ำเภอในเขต
จังหวัดน่ำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน 10 
แห่ง ก่อนที่จะน ำมำประเมินเพ่ือตัดสินใจเลือก
พ้ืนที่ 4 แห่งเพ่ือใช้เป็นแหล่งเป้ำหมำยในกำรศึกษำ
แบบเจำะลึกทั้งด้ำนข้อมูลและกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติ
ส ำหรับค้นหำแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรกิจกรรมทำงกำร
ตลำดร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรตำมรูปแบบวิถีน่ำน 

2.  ประเด็นเนื้อหำในกำรวิจัย คณะผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมทั้งที่ เป็นหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมและกำรตลำดกำรท่องเที่ยวภำยใต้
บริบทของพ้ืนที่ท้องถิ่นในจังหวัดน่ำน 

3. ประชำกรส ำหรับงำนวิจัยนี้ ผู้ประกอบด้วย
ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่ส ำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ มที่  1 คือกลุ่ มหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่  
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
น่ำน และวิทยำลัยชุมชนจังหวัดน่ำน กลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม
เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริมเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1.  นักวิชำกำร ผู้สนใจ หรือหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้ทรำบสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้ำนกลยุทธ์
กำรตลำดของกำรท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทำนของ
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถีคนน่ำน และ
สำมำรถน ำข้อมูลไปศึกษำเพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำใน
อนำคต 

2.  เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำนได้ทรำบถึง
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของ
ตนเองและน ำข้อมูลไปใช้พัฒนำรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมทำงกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

3.  ได้แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรด้ำน
กำรตลำดท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบอำชีพเสริมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน เพ่ือบูรณำ
กำรแหล่งท่องเที่ยวและกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรตลำดร่วมกันเป็นห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีคนน่ำน ตรงควำม
ต้องกำรของกลุ่ มนักท่องเที่ยวเป้ำหมำย ซึ่ ง
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตัดสินใจอนุมัติ งบประมำณเ พ่ือส่ง เสริม กำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นท่ีได ้
 
กรอบแผนงานการวิจัย 

งำนวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำร 
เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพที่ใช้วิธีกำรเสวนำกลุ่ม

เฉพำะ (Focus Group) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) แ ล ะ ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร (Workshop Training) เป็นหลักใน
กำรด ำเนินงำน คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเอกสำร
งำนวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมวิถีน่ำน โดยก ำหนดเป็นขั้นตอนใน
ด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน 10 แห่ง
ร่วมกับโครงกำรวิจัย อ่ืนภำยใต้แผนงำนหลัก
เดียวกัน จนสำมำรถคัดเลือกได้แหล่งท่องเที่ยว
เป้ำหมำยที่มีควำมเหมำะสมจ ำนวน 4 แห่ง และ
ด ำ เ นิ น ก ำ ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ  (Qualitative 
Method) โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนหลักๆ ใน 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม – 
เป็นกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนเชิงหลักกำร แนวคิด 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมและกำรตลำดกำรท่องเที่ยวภำยใต้
บริบทของวิถีกำรด ำเนินชีวิตเชิงเกษตรกรรมและ
วัฒนธรรมชุมชนของคนในจังหวัดน่ำน โดยมีกำร
สัมภำษณ์ ( Interview) และศึกษำรูปแบบกำร
ปฏิบัติงำนจริงของเกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือส ำรวจสภำพปัจจุบันด้ำนกลยุทธ์
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน
ส ำหรับน ำมำประเมินควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงกำรตลำดกำรท่องเที่ยวในเบื้องต้น 
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รูปภาพที ่1 กรอบแผนงานวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกรอบแผนงานการวิจัย 
– เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่ม
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวในจังหวัด
น่ำน โดยจัดให้มีกำรเสวนำกลุ่มย่อย (Focus 
group) แ ล ะ สั ม ภ ำ ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-Depth 
Interview) กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรกรรมรำยกลุ่ม
และรำยบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
น่ำน และวิทยำลัยชุมชนจังหวัดน่ำนเพ่ือน ำข้อมูล
จำกทุกฝ่ำยมำก ำหนดเป็นกรอบแผนงำนวิจัย
ส ำหรับกำรพัฒนำแนวทำงกำรตลำดกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำรร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาแนวทาง
การตลาดแบบบูรณาการ – เป็นกำรหำข้อมูลและ
พัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถีน่ำนแก่ทุก

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดย 1) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
group) กับเกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริมด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนเพ่ือประเมิน
สภำพแวดล้ อม ในกำรด ำ เนิ นกิ จกรรมทำง
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 2) กำร
ฝึกอบรม (Training) ด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรทำง
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบ
บู รณำกำร  3) กำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร 
( Workshop Training) ด้ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท ำ ง
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบ
บูรณำกำรที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงเกษตรกร
ผู้ประกอบอำชีพเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพ่ือส่งเสริมกำรฝึกทักษะและร่วมมือ
กันค้นหำแนวทำงกำรจัดกำรกำรตลำดกำร
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนในลักษณะที่บูรณำกำร
ร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
หำข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรตลำด
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนเชิงบูรณำกำร โดย
กำรสัมภำษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชำญที่ มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรกำรท่องเที่ยวเชิง

เกษตรวิถีน่ ำนเชิ งบู รณำกำร ประกอบด้ วย 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
น่ำน วิทยำลัยชุมชนน่ำน และเกษตรกรผู้ประกอบ
อำชีพเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 
เพ่ือวิเครำะห์ ประเมิน และหำข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ ย วกับแนวทำงกำร พัฒนำกำรตลำดกำร
ท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทำนของกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรวิถีน่ำนเชิงบูรณำกำร 

 

         
 

รูปภาพที ่2 แสดงกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรวิจัยหลักๆ 4 ขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย 
 จำกผลกำรศึกษำ คณะผู้วิจัยแบ่งกำรน ำเสนอ
ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันด้านกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ 
 ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ได้จำกกำรส ำรวจพ้ืนที่
และควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบ
อำชีพเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน
และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดน่ำน กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน และ
วิทยำลัยชุมชนจังหวัดน่ำน ท ำให้ได้ข้อมูลส ำคัญๆ 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรกำรก ำหนดพ้ืนที่
วิจัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำยส ำหรับงำนวิจัย
นี้ ประกอบด้วย 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ 
ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ่ำย และ กลุ่ม

เกษตรกรบ้ำนดอนมูล ซึ่งมีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำน
เกษตรกรรม ที่พักประเภทโฮมเสตย์/รีสอร์ทชุมชน 
ร้ำนอำหำรที่ปรุงอำหำรจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร
ในฟำร์ม  ผลิตภัณฑ์ของฝำกจำกพืชผลทำง
กำรเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืชผลทำง
กำรเกษตร แต่ยังขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำร
ท่องเที่ยวกับวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมที่เป็น
วิถีชุมชนในแบบฉบับของคนน่ำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย
ทั้ ง  4 แห่ ง เ ข้ ำ ด้ ว ยกั น  จึ งท ำ ให้ ชุ มชนภ ำค
เกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตของชุมชนน่ำเรียนรู้และน่ำ
ศึกษำหำประสบกำรณ์ ในเรื่องเกษตรกรรมแผน
ใหม่หรือเกษตรกรรมทำงเลือกที่ปลอดสำรเคมียัง
ไม่มีกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรที่ เหมำะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ ทั้งยังขำดกิจกรรมทำงกำรตลำดที่
น่ำสนใจอันจะสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสในกำร
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กระจำยรำยได้ไปสูชุมชนเกษตรกรรมอย่ำงที่ควร 
แม้ว่ำหน่วยงำนของจังหวัดน่ำนและส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดน่ำนจะได้พยำยำมส่งเสริมให้กำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเป็นมิติใหม่ของกำร
ท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชำติ ก็

ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรกระจำยพ้ืนที่เพ่ือสร้ำง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปใน
จั งหวั ดน่ ำน ได้ เท่ ำที่ ค ว ร  จึ งท ำ ให้ ลั กษณะ
สภำพกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่
เป็นอยู่ มีลักษณะส ำคัญๆ ที่สรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที ่3 แสดงพื้นท่ีหมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และ กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนมูล 
 
 1)  เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน เป็น
เกษตรกรที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตรแต่ยังขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว และกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถีคนน่ำน 
 2)  ข้อมูล เกี่ ยวกับนักท่องเที่ ยวที่ เข้ ำมำ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำน พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะมีก ำหนดกำรท่องเที่ยว 2 ถึง 3 วัน โดย
มักจะมีจุดเริ่มต้นกำรเดินทำงมำจำกตัวเมืองของ
จังหวัดน่ำน แล้วก ำหนดเส้นทำงท่องเที่ยวต่อไปยัง
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ใน พ้ืนที่ อ่ื นๆ  ตำมข้ อมู ลที่
นักท่องเที่ยวสำมำรถค้นหำมำได้ด้วยตนเอง 

3)  ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของกำรท่องเที่ยว
มักเป็นโปรแกรมกำรท่องเที่ยวในลักษณะศึกษำดู
งำน แต่ไม่มีกำรแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวด้ำน
เกษตรกรรมเลย ทั้งๆ ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัด
น่ำนเป็นพ้ืนที่ที่ด ำเนิน    กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 

ตำมวิถีน่ำน จึงเป็นเรื่องที่น่ำเสียดำยเป็นอย่ำงมำก 
2. ความสามารถทางการตลาดและห่วงโซ่

อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบ
บูรณาการ 

 2.1  ความสามารถทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่าน 

 พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ในจังหวัดน่ำน
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเนื่องจำกมีแหล่งต้นน้ ำ
และธรรมชำติที่สวยงำม มีแหล่งชุมชนเกษตรกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิต วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และควำมเป็นอยู่ของ
ชำวบ้ำนในชนบทที่มีอยู่หลำกหลำยเผ่ำพันธุ์ และ
กิจกรรมกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตรที่มี
ควำมหลำกหลำย เช่น กำรท ำนำข้ำว กำรปลูกพืช
ไร่ สวนผลไม้ สวนสมุนไพร กำรเลี้ยงสัตว์ กำร
ประมงที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชำติท่ำมกลำง
ทัศนียภำพที่สวยงำม เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มกัน
ผลิตสินค้ำเกษตรแปรรูป    ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
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จำกไร่นำ ดังนั้น กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ในจังหวัดน่ำนจึงมีควำมส ำคัญต่อ
นักท่องเที่ยวที่มำเยือนจะได้รับทั้งควำมรู้ ควำมสุข 
และประสบกำรณ์จำกกำรท่องเที่ยว อีกทั้งยัง
กระตุ้นให้ชุมชนสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำและรำยได้จำกค่ำบริกำรที่ให้บริกำร
แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิม
รำยได้ให้แก่เกษตรกรโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่แล้ว

ในท้องถิ่นชนบทให้เกิดประโยชน์ จึงจะเห็นได้ว่ำ
ควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมโดยบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือให้เกิดควำม
ลงตัวในมิติใหม่ส ำหรับรูปแบบกำรท่องเที่ยวใน
แนวคิด “น่าน...วิถีเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว”
หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (Agro 
Tourism) ดังแสดงในรูปภำพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่4 แสดงแนวคิดของรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำน 

 
ปัจจัยที่ มีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทาง

การตลาดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามวิถี
น่าน มีดังนี ้

1. กำรเดินทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมแต่ละพ้ืนที่เป้ำหมำยในจังหวัดน่ำน มี
ระยะทำงที่อยู่ห่ำงไกลกันมำก ท ำให้ต้องใช้เวลำ
กำรเดินทำงนำนพอสมควรในเชื่อมโยง พ้ืนที่
ท่องเที่ยวในแต่ละจุด กำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตรกรรมบำงแห่ง เช่น หมู่บ้ำน
มณีพฤกษ์ ไม่สำมำรถใช้ควำมเร็วในกำรเดินทำงได้
ตำมปกติ เนื่องจำกเป็นเส้นทำงที่ขึ้นไปสู่ยอดเขำ 
และถนนช ำรุดเป็นบำงช่วงบำงตอน 

2.  ข้ อจ ำกั ดของ เกษตรกรที่ เ ป็นกลุ่ มผู้
ประกอบอำชีพเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
ในจังหวัดน่ำน มีดังนี้  

 2.1)  เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน มี
วิถีกำรด ำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก จึงไม่ได้ให้ควำมส ำคัญ
ต่อกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวเท่ำที่ควร และที่
ส ำคัญยิ่งกว่ำคือกำรขำดทักษะด้ำนกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  

 2.2)  เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดน่ำนยังไม่
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สำมำรถน ำกำรท่องเที่ยวมำเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิด
กำรบูรณำกำรร่ วมกันระหว่ำงกิจกรรม กำร
ประกอบอำชี พตำมวิ ถี เ กษตร กรรม กั บ วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนแบบคนน่ำนได้ ยังคงมีมุมมองที่
แยกส่วนระหว่ำงกำรเกษตรกรรมและวัฒนธรรม
ชุมชน กับกำรท่องเที่ยว  

 2.3)  บุคลิกลักษณะของเกษตรกรผู้
ประกอบอำชีพ เสริมด้ ำนกำรท่อง เที่ ยว เชิ ง
เกษตรกรรมตำมวิถีน่ำนที่เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัด
น่ำนโดยก ำเนิด จะมีทัศนคติและวิถีกำรด ำเนินชีวิต
โดยทั่วไปในแบบฉบับของค ำว่ำ “น่ำนเนิบๆ” จึง
ไม่มีจิตวิญญำณของเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำร
เ ชิ ง พ ำ ณิ ช ย์ เ กี่ ย ว กั บ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
เกษตรกรรมในจังหวัดน่ำนที่จะสำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้
มำเยือนได้ตำมทีต่้องกำรได ้

3.  กำรขำดควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์
ด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรตลำดท่องเที่ยว จึงเป็นที่มำ
ของอุปสรรคและควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรทำง
กำรตลำดในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถี
น่ำน ซึ่งต้องเร่งด ำเนินกำรปรับปรุงคือ 1) กำรไม่มี
จุดแรกรับหรือจุด Check in ส ำหรับนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่ำนมำ
ก่อน จึงไม่รู้ว่ำจะเริ่มต้นอย่ำงไร 2) กำรไม่มีป้ำย
บอกเส้นทำงที่เชื่อมโยงระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมภำยในจังหวัดน่ำน และ 3) กำรไม่มี
ป้ำยแนะน ำหรือชี้แจง หรือบอกรำยละเอียดภำยใน
สถำนที่ที่เปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

 2.2  กรอบการพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการร่วมกันในลักษณะห่วง
โซ่อุปทานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน  

อุปสรรคในกำรเดินทำงเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในแต่ละพ้ืนที่เป้ำหมำย และข้อจ ำกัด
ของเกษตรกรที่ด ำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นอำชีพ
เสริมแต่ไม่ใช่อำชีพหลัก ท ำให้มีมุมมองแยกส่วน
ระหว่ำงกำรเกษตรกรรม วัฒนธรรมชุมชน กับกำร
ท่องเที่ยว รวมถึงขำดทักษะและขำดประสบกำรณ์
กำรจัดกำรทำงกำรตลำดท่องเที่ยว น ำมำสู่ กำร
ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำกำรตลำดกำรท่องเที่ยว
เพ่ือบูรณำกำรร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่อุปทำน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน ดังแสดงในรูปภำพ
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่  5 แสดงกรอบกำรพัฒนำกำรตลำด
ท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วิถีน่ำนแบบบูรณำกำร 

จำกรูปภำพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำร
พัฒนำที่ควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันแบบองค์
รวมเ พ่ือมุ่ งสู่ จุ ดหมำยปลำยทำงเดียวกันคือ 
รูปแบบหรือแนวทำงกำรจัดกำรกำรตลำดกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมวิถีน่ำนแบบบูรณำกำร 
เพ่ือเสริมศักยภำพให้แหล่งท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำง
ควำมประทับใจ สร้ำงควำมพึงพอใจและช่วย
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมำเที่ยวซ้ ำอีกเมื่อมีโอกำส 
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3.  แนวทางการพัฒนาการตลาดและห่วงโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบ
บูรณาการ 
 
ผลการศึกษาแนวทางการ 

พัฒนำกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
น่ำนเชิงบูรณำกำรอันเกิดจำกควำมร่วมมือของ
หลำยฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนเชิงบูรณำ จ ำนวน 
18 คน ประกอบด้วย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดน่ำน 
3 คน องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น 5 คน กลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 5 คน และเกษตรกรที่เป็น
กลุ่มผู้ประกอบกำรกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 
จ ำนวน 5 คน ท ำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทำง
กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรตลำดร่วมกันในลักษณะ
ห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบ
บูรณำกำร ไดด้ังนี้ 

 3.1  Positioning หรือ ต ำแหน่ งทำง
กำรตลำดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน 

 ข้อควำมส ำคัญที่ ใช้ เชื่ อมโยงจุดขำย
ร่วมกันของแหล่งท่องเที่ยวเป้ำหมำยทั้ง 4 แห่ง คือ
ค ำว่ำ สัมผัส “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
ตามวิถีชุมชนแบบฉบับคนน่าน”  

 3.2  Marketing Mix & Supply Chain 
หรือ ส่วนประสมกำรตลำดและห่วงโซ่อุปทำนของ
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำน ประกอบด้วย 

  3.2.1  Product คือ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำนที่ส ำคัญ 4 แห่ง มีจุดขำยที่
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวได้ ดังนี้ 

 1) หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์ คือ แหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมตำมวิถีเกษตรของชุมชน...
ด้วยสโลแกน “จิบกำแฟบนเขำสูง ผำหิน ดอยงำม 
สัมผัสวัฒนธรรมเกษตรของชุมชน” 

2) ฟำร์ ม เห็ ดบ้ ำนหั วน้ ำ  คื อ  แหล่ ง
ท่องเที่ยวฟำร์มเห็ดในรูปแบบเกษตรอินทรีย์...ด้วย
สโลแกน “เรียนรู้เมนูเห็ดอร่อย รำคำหลักร้อย วิว
หลักล้ำน” 

3) ฟำร์มเฟมฝ้ำย คือ แหล่งท่องเที่ยว
แปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบออแกนิค...ด้วยสโลแกน 
“สมำร์ทฟำร์มของคนรุ่นใหม่ ในวิถีออแกนิค” 

4) หมู่บ้ำนดอนมูล คือ แหล่งท่องเที่ยว
แปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรปลอดภัย...ด้วย
สโลแกน “วิถีเกษตรปลอดภัยใจกลำงเมือง” 

3.2.2  Price คือ กำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ 

เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้มีกำรจัดท ำปฏิทินท่องเที่ยวแต่ละเดือน
ไว้อยู่แล้ว ซึ่งสำมำรถน ำมำจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรตัดสินใจเข้ำมำ
ใช้บริกำรท่องเที่ยวผ่ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมภำยในจังหวัดน่ำน 
โดยน ำ เสนอค่ำใช้จ่ ำยในกำรท่องเที่ ยวตำม
โปรแกรมท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือ 1) กำรท่องเที่ยว
แบบประหยัด 2) กำรท่องเที่ยวตำมปกติ 3) กำร
ท่องเที่ยวตำมฤดูกำล  

3.2.3  Place คือ ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำน ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมภำยในจังหวัดน่ำน สำมำรถ
เดินทำงเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง โดยมีช่อง
ทำงกำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือสอบถำมข้อมูลกำร
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ท่องเที่ยว กำรเดินทำง พำหนะในกำรท่องเที่ยว 
และที่พัก ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี้ 1) Social Media 
ของกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ได้แก่ Web Site, 
Facebook, You tube, Application และ Line 
2) Web Site ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่อง เที่ ยว
จังหวัดน่ำน  3) สำยด่วนกำรท่องเที่ยวชมรม
ท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 4) หออัตลักษณ์น่ำน ศูนย์
ประสำนงำนวิทยำลัยชุมชนน่ำน หรือ 5) Agency 
ได้แก่ Agoda 

3.2.4  Promotion คื อ  ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำน 
ดังนี้ 

1) ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมตำมวิถีน่ำนของชุมชนทั้ง 4 แห่ง ด้วย
กำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมในช่วง
เทศกำลที่ส ำคัญ เช่น ท ำบุญขึ้นปีใหม่ สงกรำนต์ 
เข้ำพรรษำ ลอยกระทง เป็นต้น 

2) จัดให้มีกำรบริกำรรถรับ-ส่งที่ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับนักท่องเที่ยว 

3) จัดบริกำรทัวร์จักรยำนภำยในพ้ืนที่ของ
แต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์กำร
เดินทำงของนักท่องเที่ยว เช่น สำมล้อถีบ, Bite 
night, bite lane, ปั่นชมเมือง ช่วงเย็น 

4) ตกแต่งสถำนที่ส ำหรับมุมถ่ำยรูปเพ่ือ
เป็นจุด Check in ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถบันทึก
ควำมทรงจ ำ 

5) ออกแบบกิจกรรมเสริมส ำหรับงำน 
Event เ พ่ื อกระตุ้ นกำรท่ อง เที่ ย วและดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวเข้ำมำในจังหวัดน่ำน เช่น ปั่นจักรยำน
พิชิตดอย เทศกำลกินเจ ประกวดท ำอำหำรจำกผัก 
เทศกำลกินผัก เป็นต้น 

6) ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวแบบ Service 
Design ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำเป็นหมู่คณะโดยมี
กำรแจ้งล่วงหน้ำ  

7) น ำกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำ
กำร ( Integrated Marketing Communication: 
IMC) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในลักษณะ Digital Marketing เพ่ือ
สร้ ำงกำรรับรู้ อย่ ำงต่อเนื่ อง  เช่น Webpage 
Facebookประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวจังหวัด
น่ำน หรือ โฆษณำผ่ำนทำง You tube เพ่ือน ำเสนอ
ข้อมูลเป็นภำพและเสียงบรรยำยในกิจกรรมช่วง
เทศกำลต่ำงๆ ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึงและสอดแทรกเนื้อหำสำระและประวัติ
ควำมเป็นมำของวิถีชีวิตของชำวเมืองน่ำน หรือใช้ 
Agoda Alliance เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรที่
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เข้ำถึงได้เร็วขึ้น หรือใช่ช่องทำง Instagram ในกำร
ประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวเพ่ือกำรกระจำย
ข่ำวสำรที่รวดเร็วและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
โดยง่ำย หรือ อำจท ำ Stickers Line ในลักษณะ
ของ Icon ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวข้ำงเคียง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพปัจจุบันด้านกลยุทธ์การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ 
 ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับสภำพปัจจุบันด้ำนกำร
จัดกำรกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนได้
ข้อค้นพบที่น่ำสนใจคือ กำรน ำกำรท่องเที่ยวไป
เชื่อมโยงระหว่ำงวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรม
ชุมชนตำมแบบฉบับของคนน่ำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย
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ส ำคัญทั้ง 4 แห่งที่ต้องบูรณำกำรรูปแบบกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นหมู่บ้ำนมณี
พฤกษ์ ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ ฟำร์มเฟมฝ้ำย และ
กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนมูล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะต้องมุ่งควำมสนใจและตระหนักถึง
แนวคิด “น่ำน...วิถีเกษตรเพ่ือกำรท่องเที่ยว” หรือ 
กำรท่องเที่ยวเชิง เกษตรกรรมวิถีน่ำน (Agro 
Tourism with Nan-Lifestyle) เป็นพื้นฐำนส ำคัญ
ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ 
ด้ำน ท ำให้เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวมิติใหม่ที่
กระจำยรำยได้เข้ำไปในจังหวัดน่ำนอย่ำงแท้จริง 
นักท่องเที่ยวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่มำจำกสังคมเมือง
มีโอกำสได้มำสัมผัสกับสังคมเกษตรกรรมทั้ง 4 
แห่งในจังหวัดน่ำนที่แตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยว
ทั่วๆ ไป สิ่งที่ได้รับคือกำรพักผ่อนหย่อนใจที่สร้ำง
ควำมเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับกำรได้รับควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ใกล้ชิดธรรมชำติที่สงบและ
เรียบง่ำย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนที่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมแผนใหม่หรือเกษตรกรรม
ทำงเลือกที่ปลอดสำรเคมี ขณะเดียวกันชุมชนเกิด
กำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำสถำนที่ พักแรมใน
หมู่บ้ำนเกษตรกรรมหรือโฮมสเตย์ รวมถึงมีควำม
พยำยำมด้ำนบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมตำมบริบท
พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับควำมเป็นจังหวัดน่ำน ข้อ
ค้นพบจำกกำรวิจัยมีทิศทำงเดียวกันกับผลงำนวิจัย
ของรำณี อิสิชัยกุล และ วรรณำ ศิลปอำชำ (2558) 
เรื่องกำรศึกษำศักยภำพและแนวทำงกำรพัฒนำ
ตลำดกำรท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ที่พบว่ำตลำดที่มีศักยภำพเรื่อง
กำรท่องเที่ยวชุมชนคือ กลุ่มคนที่มีควำมสนใจใน
กำรเรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สนในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ส่วนกำรศึกษำ
ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้และทักษะของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำกำรตลำดส ำหรับ
นักท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้ง
ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำ 
แนวทำงกำรพัฒนำตลำดมีลักษณะตำมกรอบค ำว่ำ 
SPECIAL ซึ่ งมำจำกตั วย่ อและควำมหมำยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ S: Segment, P: Sense of place, 
E: Experience, C: Communication, I: 
Information Technology, A: Access, L: 
Linkage โ ด ย แ บ่ ง อ อก เ ป็ น  2 แ น ว ท ำ ง คื อ 
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส ำหรับชุมชน 
และกำรตลำดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส ำหรับ
บริษัทน ำเที่ยว ซึ่งเป็นไปตำมที่ Paresh V. Joshi 
& Milind B. Bhujbal (2012) ได้ให้ควำมหมำย
ของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้ว่ำเป็นกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรในฟำร์มเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ บันเทิง 
กำรศึกษำหรือเพ่ือควำมสนุกสนำนกิจกรรมเชิง
เกษตรในฟำร์ม โรงบ่มไวน์ ปศุสัตว์ กับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีควำมน่ำสนใจ 
 2. ความสามารถทางการตลาดและห่วงโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบ
บูรณาการ   
  ผลกำรวิ จั ย ด้ ำนควำมสำมำรถ ทำง
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนได้ข้อ
ค้นพบส ำคัญคือ เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน
เป็นผู้ที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตรแต่ยังขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร
ทำงกำรตลำดท่องเที่ยวและกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือใช้
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำมวิถีคนน่ำน 
จึงสะท้อนถึงกำรขำดแนวทำงกำรจัดกำรที่ดีด้ำน
ข้อมูลส ำหรับนักท่องเที่ยว ท ำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ำ
มำท่องเที่ยวในจังหวัดน่ำนต้องค้นหำข้อมูลด้วย
ตนเองทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้ำนอำหำร 
เส้นทำงเดินทำง ส่งผลให้รูปแบบของกำรท่องเที่ยว
ที่ผ่ำนมำมักเป็นโปรแกรมกำรท่องเที่ยวในลักษณะ
ศึกษำดูงำน โดยไม่ได้มีกำรแวะเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวด้ำนเกษตรกรรมเลย ทั้งๆ ที่พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ในจังหวัดน่ำนเป็นพ้ืนที่ที่ด ำเนินกิจกรรมเชิง
เกษตรตำมวิถีน่ำน ดังที่ผลกำรศึกษำของ ศรีสมรัก 
อินทุจันทร์ยง และคณะ (2556) เรื่อง กำรศึกษำโซ่
อุปทำนและตัวแบบข้อมูลในอุตสำกรรมกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้พบว่ำปัญหำที่
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวมักประสบ
ในกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 3 ด้ำนคือ ปัญหำด้ำนกำร
จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้  ปัญหำจำก
ลักษณะกำรท ำงำนในบริบทของอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว และปัญหำกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ดังนั้น ควำมร่วมมือระหว่ำงเกษตรกรผู้
ประกอบอำชีพเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีคณะผู้วิจัยเป็นตัวกลำงชี้น ำ
ในกำรขับเคลื่อนผ่ำนวิธีกำรกำรเสวนำกลุ่มย่อย 
(focus group) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กำรอบรมให้ควำมรู้ และกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เพ่ือส่งเสริมกำรฝึกทักษะและ
ร่วมมือกันค้นหำแนวทำงกำรจัดกำรกำรตลำดกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่ำนในลักษณะที่บูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงเกษตรกรผู้ประกอบอำชีพเสริม

ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จึงส่งผลให้ 
ชุมชนเกษตรกรรมได้รับองค์ควำมรู้ส ำคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด
น่ำน และเกิดเป็นเครือข่ำยที่เชื่อมโยงกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่อุปทำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมภำยในจังหวัดน่ำนทั้งใน
ส่วนของกิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน และ
กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ดังนี้  1) กิจกรรมหลัก – 
เครือข่ำยที่ร่วมมือกันด้ำนบริกำรแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมในกำรท่องเที่ยว ที่พัก และร้ำนอำหำร 
ระหว่ำงชุมชนเกษตรกรรมของพ้ืนที่ 4 แห่ง ได้แก่ 
หมู่บ้ำนมณีพฤกษ์-ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน้ ำ-ฟำร์มเฟม
ฝ้ำย-และกลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนมูล 2) กิจกรรม
สนับสนุน - เครือข่ำยที่ร่วมมือกันเพ่ือสร้ำงรำยได้
จำกกำรให้บริกำรขนส่งนักท่องเที่ยวเพ่ือเข้ำถึง
แหล่งท่องเที่ยว และ 3) กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง - 
เครือข่ำยที่ร่วมมือกันเพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ ำยสิ นค้ ำ เกษตรแปรรู ป  ผลผลิ ตทำง
กำรเกษตรจำกไร่นำสวนผสมที่หลำกหลำย สวน
ผลไม้ สวนสมุนไพร ซ่ึง Tapper และ Font (2004) 
ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบของอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวว่ำนอกจำกเรื่องที่พัก กำรเดินทำงและ
กิจกรรมกำรท่องเทียวแล้วยังประกอบไปด้วย
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวด้วย เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของที่
ระลึก หน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนสำธำรณูปโภค 
หรือแม้แต่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศที่อำจมี
ควำมสั ม พันธ์ เ ชื่ อม โยงกัน เ องก่ อนที่ จ ะ ถึ ง
นักท่องเทีย่ว 

3. แนวทางการพัฒนาการตลาดและห่วงโซ่ 
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อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบ
บูรณาการ มีดังนี้ 

ผลกำรวิจัยท ำให้ได้ข้อสรุปแนวทำงกำร
พัฒนำกำรตลำดและห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำรที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรตลำดได้
ตั้งแต่เรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำด 
(Positioning) ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
น่ำนที่น่ำสนใจว่ำเป็นจุด สัมผัส “แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรม ตามวิถีชุมชนแบบฉบับคน
น่ าน”  และได้ข้ อสรุ ป เกี่ ยวกับส่ วนประสม
กำรตลำดและห่วงโซ่อุปทำนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรวิถีน่ำนแบบบูรณำกำร ที่มีองค์ประกอบ 4 
ด้ำน ได้แก่ 1) ด้าน Product คือ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำนทั้ง 4 แห่ง ที่ใช้ควำมโดด
เด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำมวิถี
เกษตรของชุมชนในจังหวัดน่ำนมำก ำหนดเป็นจุด
ขำยที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวได้ 
2) ด้าน Price คือ กำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวตำมโปรแกรม
ท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือ 1) กำรท่องเที่ยวแบบ
ประหยัด 2) กำรท่องเที่ ยวตำมปกติ  3) กำร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต ำ ม ฤ ดู ก ำ ล  เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง นี้  
Piboonrungroj and Disney (2009) ได้กล่ำวถึง
เรื่องกำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์กำรท่องเที่ยวต้อง
อำศัยควำมรู้อย่ำงมำกเพรำะเป็นบริกำรที่ ไม่
สำมำรถเก็บรักษำไว้ไดเ้หมือนสินค้ำทั่วไป อีกท้ังยัง
มีลักษณะเป็นช่วงเทศกำลที่ส่งผลให้อุปสงค์มีควำม
ผันผวนสูง จึงควรน ำกำรจัดกำรด้ำนอุปสงค์  
( Demand-Side Management) ม ำ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือในกำรจัดกำรโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยว 

( Tourism Supply Chain Management – 
TSCM) จะท ำให้ได้ผลเป็นอย่ำงดี 3) ด้าน Place 
คือ ช่องทำงที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำนทั้ง 4 แห่ง 
โดยมีช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือสอบถำม
ข้อมูลกำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง พำหนะในกำร
ท่องเที่ยว และที่พัก ผ่ำนช่องทำง Social Media 
ของกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน ได้แก่ Web Site, 
Facebook, You tube, Application และ Line 
หรื อ ช่ อ งท ำ ง  Web Site ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร ข้ อมู ล
นักท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน หรือช่องทำงสำยด่วนกำร
ท่องเที่ยวชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน  ช่องทำง
หออัตลักษณ์น่ำน ศูนย์ประสำนงำนวิทยำลัยชุมชน
น่ำน  หรือช่องทำง Agency ได้แก่  Agoda ซึ่ ง 
Zhang, Song และ Huang (2009) เคยระบุถึ ง
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรกำรจัดกำรทั้งด้ำนอุป
สงค์และอุปทำนในโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวว่ำสิ่งที่
จ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมสอดคล้องและท ำให้เกิด
ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรที่ไหลเวียนในระบบได้
อย่ำงเต็มที่นั้นจ ำเป็นต้องมีกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ มีประสิทธิภำพ  และ 4) ด้ าน 
Promotion คื อ  กำรส่ ง เสริ มกำรตลำดกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมวิถีน่ำน ให้ควำมส ำคัญ
ต่อกำรส่ง เสริมภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมตำมวิถีน่ำนของชุมชนทั้ง 4 แห่ง ด้วย
กำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมในช่วง
เทศกำลที่ส ำคัญ กำรจัดให้มีกำรบริกำรรถรับ-ส่งที่
ประหยัดค่ำใช้จ่ ำยส ำหรับนักท่องเที่ย ว กำร
จัดบริกำรทัวร์จักรยำนภำยในพ้ืนที่ของแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเดินทำงของ
นักท่องเที่ยว กำรตกแต่งสถำนที่ส ำหรับมุมถ่ำยรูป
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เพ่ือเป็นจุด Check in ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถ
บันทึกควำมทรงจ ำ กำรออกแบบกิจกรรมเสริม
ส ำหรับงำน Event เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยวและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ำมำในจังหวัดน่ำน กำร
ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวแบบ Service Design 
ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำเป็นหมู่คณะโดยมีกำรแจ้ง
ล่วงหน้ำ และที่ส ำคัญมำกที่สุดคือน ำกำรสื่อสำร
ทำ งกำรตลำดแบบบู รณำกำร  ( Integrated 
Marketing Communication: IMC) ม ำ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน
ลักษณะ Digital Marketing เ พ่ือสร้ำงกำรรับรู้
อย่ำงต่อเนื่องไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ำหมำย
อย่ำงทั่ วถึงและเป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรที่
ประหยัดค่ำที่ ใช้จ่ำยและสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ เร็วขึ้น อย่ำงไรก็ตำมพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์และ
สภำพเศรษฐกิจ ท ำให้มีกำรค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำใน
กำรใช้จ่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น กำรแข่งขัน
ด้ำนกำรท่องเที่ยวในหลำยพ้ืนที่เพ่ือดึงควำมสนใจ 
ท ำให้นักท่องเที่ยวมีทำงเลือกในกำรเลือกจุดหมำย
ปลำยทำงมำกขึ้น นักท่องเที่ยวจึงกลำยเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน 
แต่ขณะเดียวกันศักยภำพของชุมชนเองก็ต้อง
สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุก
วัยด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำลักษณะของโซ่อุปทำน
ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีควำมแตกต่ำงจำก
โซ่ อุปทำนของอุตสำหกรรมอ่ืนเนื่องจำกกำร
ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นภำคกำรผลิตหรือภำคบริกำร
อย่ำงชัดเจน แต่เป็นกำรผสมผสำนผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงสินค้ำกับบริกำร จึงท ำให้อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวมีควำมซับซ้อนมำก โซ่ อุปทำนกำร

ท่องเที่ยวจึงประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้ให้บริกำรที่
แตกต่ำงหลำยอย่ำง และมีกำรติดต่อสัมพันธ์กัน
อย่ำงมำก (March and Wilkinson, 2009) 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผลกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมในกำรระดมสมอง

จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทำง
กำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัด
น่ ำนท ำ ให้ ได้ ข้ อสรุปประกำรส ำคัญจำกผู้ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยควรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรท ำหน้ำที่เป็น
ตัวกลำงกระตุ้น ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือ
ร ะห ว่ ำ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ภ ำ ค รั ฐ 
ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมเ พ่ือให้กำรด ำ เนินกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเกิดกำรเชื่อมโยงกันในทุกมิติและเพ่ือให้
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มุ่ ง เ น้ น ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร แ ก่
นักท่องเที่ยวในลักษณะที่บูรณำกำรร่วมกันเป็น
ห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตำม
บริบทวิถีคนน่ำนได้อย่ำงเหมำะสม และตอบสนอง
ต่อควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่ำงแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่

ด ำเนินกำรศึกษำในมุมมองของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ตลอดจนเกษตรกรผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่ำน จึงท ำให้
ได้ข้อสรุปแนวทำงกำรพัฒนำจำกผู้ ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเพียงฝ่ำย
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เดียว ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีกำรศึกษำ
เ พ่ิมเติมจำกมุมมองของนักท่อง เที่ ยวที่ เป็น
ผู้รับบริกำรจำกแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้แนว

ทำงกำรพัฒนำที่มีสอดคล้องและตรงควำมต้องกำร
ทั้งของผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 
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