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การวิจัยมีวัตถุประสงค คือ (1) วิเคราะหบริบทและทุนทางสังคมดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศ จังหวัดลําปาง (2) ศึกษาความเปนไปไดในการบูรณาการหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย
ดานการทองเที่ยว (3) ทดลองเสนทางการทองเที่ยวจากผูมีสวนเกี่ยวของและประเมินผลศักยภาพ
ของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศและ (4) เพื่อติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ
วิจัยยอย 2 โครงการและมีการบูรณาการขอมูลและคนหาคุณลักษณะเฉพาะ/สารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของจังหวัดลําปางสูการรับรูดานอัตลักษณแหลงทองเที่ยว
ของผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวัดลําปาง (5) เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยาและแพร (เสนทาง R3A) และ (6) เพื่อสังเคราะหโครงการ
วิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมของแหลงทองเที่ยวในการเชื่อมโยงสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลําปาง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ ประชากร คือ ผูที่มีสวนได-สวนเสียดานการทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง เครื่องมือ คือ การสํารวจ แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม การระดมสมองผูมีสวน
เกี่ยวของ การเสวนากลุม การศึกษาดูงาน การประชุมและการจัดเวทีประชุมแบบมีสวนรวม การวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการวิเคราะหบริบท จังหวัดลําปางพบวา มีพื้นที่เปนแองคลายกระทะ อากาศรอน อบอาว
ตลอดป การคมนาคมสะดวกโดยมีระบบโลจิสติกสเปนศูนยกลางเชื่อมตอระหวางภาคเหนือตอนบน
และภาคเหนื อ ตอนล า ง เป น เมื อ งสํ า คั ญ ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ส งบและ
มีส ถาป ตยกรรมลา นนาอัน โดดเดน รายไดสว นใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีทุน ทางสังคม
ในพื้ น ที่ ดั้ ง เดิ มของจั งหวั ด ลํ า ปาง จํา นวน 7 ด าน ประกอบไปด วย (1) ทํ าเลที่ ตั้ งและสถานที่ (2)
ความสัมพันธของทรัพยากรมนุ ษย (3) ดานความรว มมือของหนว ยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ท องถิ่ น (4) ความสั มพั นธ ของคนภายในชุมชน (5) ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี ความอุดมสมบูรณและ
หลากหลาย (6) ตํานานแหลงทองเที่ยว (7) ความดั้งเดิมของชุมชน และทุนทางสังคมที่คนพบใหม อันดับ (8)
คือ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะเชิงรุก
ความเปนไปไดในการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวาไดมีการจัดสรรและระดมสรรพ
กําลังขององคกรตั้งแตวัตถุดิบ ทรัพยากรทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน บุคลากรและปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถายโอนผานเวทีการเสวนา การประชุม สัมมนาดวยการใช
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัดและนโยบายการทองเที่ยวของจังหวัดเพื่อใหเกิดการพัฒนาและ

ยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
ผานกิจกรรมตางๆ การประชาสัมพันธ และโครงการ
ผลการทดลองเสนทางการทองเที่ยวจากผูมีสวนเกี่ยวของและประเมินผลศักยภาพของสถานที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมากทุกปจจัย คือ ดานสารสนเทศ
ที่นําเสนอมีความนาสนใจ มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และตรงกับความตองการ ลําดับตอมา
คือ ดานความสะดวกในการสืบคนขอมูลและวางแผนเสนทางการทองเที่ยว
การติดตามโครงการยอย 2 โครงการ พบวากิจกรรมการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงค
แตอาจจะมีปญหาบางในประเด็นของความพรอมของพื้นที่ซึ่งยังบริหารจัดการเวลาไมได
การเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
พะเยาและแพร (เสนทาง R3A) ดวยการประสานงานกับตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบลและทองถิ่น อันรวมไปถึงจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยาและแพร
(เสนทาง R3A) เพื่อใหผูใชบริการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศทั่วประเทศไดใชสารสนเทศ
ในการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวบนพื้นฐานของความตองการและความคาดหวังดานแหลงทองเที่ยว
เปนที่ตั้ง ผานเว็บไซต www.lpguidemap.com
ลําดับสุดทาย การสังเคราะหโครงการยอย 2 โครงการ ผลการสังเคราะหพบวา พื้นที่วิจัยจํานวน
13 อําเภอ สามารถตอบโจทยไดโดยใชจุดแข็งหรือความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศมาทําการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในแตละอําเภอผานการบูรณาการทุนทางสังคม เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการทองเที่ยวตอไป

Abstract
The purposes of this research were (1) to analyze the context and social capitals
of culture and ecotourism of Lampang province, (2) to study the feasibility of integrating
of related tourism stakeholders, (3) to test the stakeholder tourism routes and evaluate
the capability of culture and ecotourism resources, (4) to follow up, support and evaluate
2 minor projects in integrating information and identifying unique identity related to culture
and ecotourism information of Lampang province through the perceived tourism identify
of stakeholders in Lampang province, (5) to link the culture and ecotourism information
with Chiangrai, Chiangmai, Lamphun, Lampang, Prayao and Phrae provinces (R3A Route)
and (6) to synthesize this integrating social capital of tourism resource with the culture and
ecotourism industry development research project of Lampang province.
This participatory action research had tourism stakeholders of Lampang province
as population. The research tools were consisted of questionnaire survey, in-depth
interview, questionnaire brain-storming session, group seminar, field trip meeting and
participatory conference for content analysis.
The outcomes of research revealed the context of Lampang province geographical
area was crater, with hot and humid weather throughout the year, with convenience
transportation and logistics system as communication linkage center between the upper
and lower Northern region. It was key center city of art, culture, life style, peaceful live
and outstanding Lanna architecture. The main revenue derived from industrial sector
by having social capital from originated areas of Lampang province in 7 dimensions, i.e.
(1) location, (2) relationship of human resources, (3) cooperation among government
sector, private sector and community sector, (4) relationship among internal community
members, (5) abandon and variety of tourism resources, (7) origin of community and
newly discovered social capital and (8) proactive network cooperation between
government sector and private sector.
The feasibility of integrating related tourism agencies revealed that there were
allocated and mobilized resources of organization, starting from raw materials, financial
and non-financial resources, human resources, and other related factors within tourism
industry in the form of discussion forum, meeting or seminar by applying national strategy,
province strategy and province tourism policy which were in turn activate development
and upgrading tourism industry to drive economic system at community, provincial and
national level in various organized activities and project.
The outcomes of testing the stakeholders tourism routes and evaluating the
capability of culture and ecotourism resources revealed high rated opinions level on
all factors, i.e. information was interesting, clarity, accuracy, trustworthy and match

the requirements and was followed by convenience in searching data and in planning
travel route.
The following up of 2 minor projects revealed that the majority of operated
activities were aligned with targeted objectives, but with some minor issues on the
readiness of operational sites in managing the time.
The continuity of culture and ecotourism information with Chiangrai, Chiangmai,
Lamphun, Lampang, Prayao and Phrae (R3A Route) by coordinating with official
representatives of both private and government sectors at provincial, district, sub-district
and community level including Chiangrai, Chiangmai, Lamphun, Lampang, Prayao and
Phrae (R3A Route) withan aim as service to consumers at tourism resources, so that
they were able to utilize information in their decision making before travel by based
on the expectation and requirements of each location on website http://www.lpguidemap.com.
Lastly, the synthesis of 2 minor projects on the outcomes of 13 districts of
research area revealed that each district was able to utilize their strengths on culture
and ecotourism in driving economic system through the social capital integration to
uplift its tourism capability.

