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สรุปผลรายงานโครงการวิจัย
โครงการวิจยั และพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว : กรณี ศึกษา บ้านไร่ ป่าคา
ตาบลท่าตุม้ อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน มี วตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวบ้านไร่ ป่าคาให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้เสริ มแก่ชุมชนและเพื่อเสริ มสร้างพัฒนาบ้านไร่ ป่าคาให้เป็ น
หมู่บา้ นท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่ วมกับชุมชน การวิจยั ครั้งนี้ ได้เลือกบ้านไร่ ป่าคา ตาบลท่าตุม้ อาเภอป่ า
ซาง จังหวัดลาพูน เนื่องจากเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับการรับรองว่าเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
ลาพูน จากคณะกรรมการประเมินและรับรองหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดลาพูน การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research - PAR) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือผูน้ าชุมชน ผูน้ าสตรี ผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ น สมาชิกหมู่บา้ น
พบว่ารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวบ้านไร่ ป่าคาโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
พบว่า บ้านไร่ ป่าคา มีจุดแข็งเป็ นแหล่งความรู ้ดา้ นโคขาวลาพูน ดังนั้นสามารถใช้เป็ นจุดสาคัญในการ
ส่งเสริ มให้หมู่บา้ นเป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษาด้านโคขาวลาพูน สามารถสร้างรายได้เสริ มจากการ
ท่องเที่ยวได้โดยใช้กระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็ นรู ปแบบและกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
นอกจากนั้น ผลการวิจ ัย สามารถเสริ ม สร้ า งพัฒ นาบ้า นไร่ ป่ าคา ให้เ ป็ นหมู่ บ ้า นท่ อ งเที่ ย วเพื่อ
การศึกษาด้านโคขาวลาพูน เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่มุ่งใช้กระบวนการจัดการการท่องเที่ยว
เพือ่ การศึกษาอย่างมีรูปแบบ โดยเริ่ มจากการกาหนดกลุ่มที่เป็ นทางการเพือ่ ทาหน้าที่จดั การการท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษาของหมู่บา้ นในรู ปแบบคณะกรรมการ กาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน การบรรยายลักษณะงาน
นอกจากนั้นทาการกาหนดรู ปแบบการจัดการ ได้แก่การกาหนดวิธีการในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ผมู ้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง การกาหนดรู ปแบบและวิธีการบริ หารจัดการ การกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ การพัฒนาความ
พร้ อ มบุ คลากรในชุ มชนเพื่อ รองรับ การท่อ งเที่ ย วเพื่อ การศึ กษา นอกจากนั้น ได้ร่ วมกัน การก าหนด

โปรแกรมและต้นทุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับภูมิทศั น์และการประชาสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบไป
ยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่องจากจุดขายสาคัญของบ้านไร่ ป่าคือ โคขาวลาพูน ชุมชนควรขยายสมาชิก หรื อเครื อข่ายโคขาว
ในพืน้ ที่ และหมู่บา้ นรอบข้างให้มีจานวนเพิม่ มากขึ้น นอกจากนั้นควรสร้างเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวโดย
ใช้ภาษาพื้นถิ่น และการให้ขอ้ มูลในเชิงลึก โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ผสมผสานกันระหว่างองค์ความรู ้ทาง
วิชาการกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพือ่ สามารถเป็ นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยาและเที่ยงตรง และ
ผลจาการขยายจานวนสมาชิกผูเ้ ลี้ยงโคขาวลาพูน ส่ งผลให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสามารถขยาย
ขอบเขตประโยชน์จากการเลี้ ยงโคขาวเพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนดาเนิ นตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาบ้านไร่ ป่าคาให้มีความยัง่ ยืนได้น้ นั ผูน้ าชุมชน
และคณะกรรมการฯ จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาในเชิงลึก เข้าสู่ กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชน
คนรุ่ นหลัง ซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาของชุมชนอย่างยัง่ ยืน และที่สาคัญควร
สร้างความตระหนักให้คนภายในชุมชนเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคนในชุมชน ซึ่ ง
จะนาไปสู่การการท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษาที่ยงั่ ยืน อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเป็ นรู ปแบบการ
ท่อ งเที่ ยวรู ปแบบใหม่ ที่ ยงั ไม่ เ ป็ นที่ รู้จ ักหรื อ เป็ นที่ เ ข้า ใจในวงกว้าง ดัง นั้นกลุ่ ม ลู กค้า เป้ าหมายในการ
ท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษาจึงเป็ นกลุ่มลูกค้าเฉพาะดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เพื่อ ให้การจัดการการท่อ งเที่ยวเพื่อการศึกษาบ้านไร่ ป่าคาประสบความสาเร็ จสามารถสร้างรายได้เสริ ม
ให้แก่ชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน

การวิเคราะห์
1) ปั จ จัย สู่ ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การวิ จ ัย การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษาบ้า นไร่ ป่ าคานั้ น
ผูด้ าเนิ นการจะต้อ งวิเคราะห์ถึงความเข้มแข็งของผูน้ าหรื อ กลุ่มผูน้ า เมื่ อ ชุมชนมี ความเข้มแข็งกลุ่ มผูน้ า
ชุ ม ชนต้อ งเสี ย สละและตั้งใจจริ ง และสามารถโน้มน้า วจู งใจคนในชุ มชนให้เห็ น ความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนได้
2) ผูน้ าชุมชนต้องมีความเชื่อมัน่ ว่างานวิจยั เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญเครื่ องมือหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและการท่องเที่ยว
3) ชุมชนฯมองข้ามองค์ความรู ้ภูมิปัญญาในเชิงลึก จึงไม่มีการนาเอาความรู ้เล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ
ถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่ นหลัง แท้ที่จริ งองค์ความรู ้ในเชิงลึ กเหล่านี้ เป็ นหัวใจของการท่อ งเที่ยวที่มีความ
เป็ นเอกลักษณ์ เช่น องค์ความรู ้ทางด้านเทคนิ คการเลี้ยงโคขาวให้เป็ นโคขาวที่มีสุขภาพดีโดยใช้ภูมิปัญญา
พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เล่าเรื่ องราวซึ่งจะไม่มีในเอกสารทัว่ ไป

4) การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีความยัง่ ยืนเนื่ องจากว่าจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวนั้นมาจากคน
ภายในชุ มชนเห็ น คุ ณ ค่า และมี ความภาคภู มิใ จในภูมิ ปัญ ญา ในภู มิ ปั ญญาเหล่ านั้นและร่ ว มกันอนุ รั ก ษ์
ถ่ายทอดให้กบั คนรุ่ นหลัง จากนั้นจึงขยายขอบเขตการท่องเที่ยวโดยมุ่งนักท่องเที่ยวจากภายนอกพื้นที่
5) การสร้างความสัมพันธ์และลงมือปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงานราชการทาให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้และ
สามารถนาเอาองค์ความรู ้เหล่านั้นนามาต่อยอดเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอเพื่อการแก้ ปัญหาและพัฒนา
ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการการท่ องเที่ยวเพื่อการศึกษา
1) เนื่องจากจุดขายสาคัญของบ้านไร่ ป่าคือ โคขาวลาพูน ควรขยายสมาชิก หรื อเครื อข่ายโคขาวใน
พื้นที่ หรื อหมู่บา้ นรอบข้างให้มีจานวนเพิม่ มากขึ้น และพยายามดึงมาร่ วมกิจกรรมร่ วมกัน
2) สร้างเอกลักษณ์ในการนาเที่ยวโดยใช้ภาษาพื้นถิ่น(ภาษายอง) โดยผ่านการเล่าเรื่ องราวการใช้
คร่ าวกลอนอย่างมีทกั ษะ
3) เพือ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษาที่มีความยัง่ ยืน พยายามถ่ายทอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญา
ในเชิงลึก เข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดต่อเยาวชนคนรุ่ นหลัง แท้ที่จริ งองค์ความรู ้ในเชิงลึกเหล่านี้ เป็ นหัวใจ
ของการท่องเที่ยวที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
4) เพื่อให้การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีความต่อเนื่ องควรสร้างความตระหนักให้คนภายในชุมชน
เห็ นคุณค่าและมีความภาคภูมิ ใจในภูมิปัญญาของคนในชุ มชนก่ อน ซึ่ งจะนาไปสู่ การการท่อ งเที่ยวเพื่อ
การศึกษาที่ยงั่ ยืน
5) เนื่ อ งจากเป็ นการท่อ งเที่ยวเพื่อ การศึกษา นักท่อ งเที่ยวมี ความคาดหวังสู ง ดังนั้นชุ มชนต้อ ง
ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาและเที่ยงตรง โดยผูท้ ี่จะทาหน้าที่เป็ น
วิทยากรจะต้องศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ มูลในเชิ งลึกทั้งหมดรวมทั้งถ่ ายทอดอย่างถูกต้องแม่นยา สามารถเป็ แหล่ ง
ข้อมูลอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ
6) ชุมชนควรเรี ยนรู ้วทิ ยาการใหม่ ๆ ควบคู่กบั ภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้เกิดผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิม
และวิทยาการสมัยใหม่
ข้ อเสนอแนะด้ านการตลาดการท่ องเที่ยวเพื่อการศึกษา
1) เนื่ อ งจากการท่องเที่ยวเพื่อ การศึกษาเป็ นรู ปแบบใหม่ ที่ยงั ไม่ เป็ นที่รู้จกั หรื อ เป็ นที่เข้าใจในวง
กว้าง ดังนั้นชุมชนจะต้องทาการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานราชการ เพือ่ ให้การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด มีประสิทธิภาพได้แก่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เช่น
องค์ค วามรู ้ ด้า นโคขาว จะต้อ งให้ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ซึ่ ง ผสมผสานระหว่ า งวิท ยาการเลี้ ยงโคขาวสมัย ใหม่
ผสมผสานกับวิธีการแบบดั้งเดิ ม เพื่อ ให้ได้ขอ้ มูล เชิงลึ กที่น่าเชื่อถื อและมี จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน
กลยุทธ์ดา้ นการตั้งราคา จะต้องตั้งราคาบนพื้นฐานของค่าใช้จ่าย และต้องไม่สูงจนเกินไป เนื่ องจากการตั้ง
ราคาที่สูงเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบ แต่การสร้างรายได้น้ นั อาจมาจากการขายบริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ควบอื่น ๆ เช่นผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ป ผลิตภัณฑ์จกั สาน เอกสารความรู ้ กล

ยุท ธ์ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด จากการที่ ชุ ม ชนได้ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายเฉพาะ ได้แ ก่ กลุ่ ม เกษตรกร
สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานราชการ ดังนั้นการเลือกรู ปแบบการส่ งเสริ มการตลาดจึงต้องใช้รูปแบบที่
สื่ อ สารที่ เ น้ า เข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะกลุ่ ม เช่ น แผ่ น พับ การส่ ง จดหมายไปยัง กลุ่ ม เกษตรกร
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ
โดยการออกร้าน จัดนิทรรศการความรู ้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานราชการแต่อย่างไรก็ตามเพื่อ
เป็ นการประสัมพันธ์การท่อ งเที่ยวเพื่อ การศึกษาให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างและเป็ นการขยายฐานลู กค้าใน
อนาคตโดยการสร้างเว๊ปไซต์แนะนาหมู่บา้ น และองค์ความรู ้ดา้ นโคขาวลาพูน
2) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังหมู่บา้ นหรื อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิม่ ในการท่องเที่ยว

