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 การวิจัยมีวัตถุประสงค คือ (1) วิเคราะหบริบทและทุนทางสังคมดานแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศ จังหวัดลําปาง (2) ศึกษาความเปนไปไดในการบูรณาการหนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสีย
ดานการทองเท่ียว (3) ทดลองเสนทางการทองเท่ียวจากผูมีสวนเกี่ยวของและประเมินผลศักยภาพ
ของสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศและ (4) เพ่ือติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ 
วิจัยยอย 2 โครงการและมีการบูรณาการขอมูลและคนหาคุณลักษณะเฉพาะ/สารสนเทศท่ีเก่ียวของ
กับแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของจังหวัดลําปางสูการรับรูดานอัตลักษณแหลงทองเท่ียว
ของผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวัดลําปาง (5) เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยาและแพร (เสนทาง R3A) และ (6) เพ่ือสังเคราะหโครงการ 
วิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมของแหลงทองเท่ียวในการเชื่อมโยงสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดลําปาง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ ประชากร คือ ผูท่ีมีสวนได-สวนเสียดานการทองเท่ียว
จังหวัดลําปาง เครื่องมือ คือ การสํารวจ แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม การระดมสมองผูมีสวน
เก่ียวของ การเสวนากลุม การศึกษาดูงาน การประชุมและการจัดเวทีประชุมแบบมีสวนรวม การวิเคราะห
เนื้อหา 

ผลการวิเคราะหบริบท จังหวัดลําปางพบวา มีพ้ืนท่ีเปนแองคลายกระทะ อากาศรอน อบอาว
ตลอดป การคมนาคมสะดวกโดยมีระบบโลจิสติกสเปนศูนยกลางเชื่อมตอระหวางภาคเหนือตอนบน
และภาคเหนือตอนลาง เปนเมืองสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยู ท่ีสงบและ 
มีสถาปตยกรรมลานนาอันโดดเดน รายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีทุนทางสังคม       
ในพ้ืนท่ีดั้งเดิมของจังหวัดลําปาง จํานวน 7 ดาน ประกอบไปดวย (1) ทําเลท่ีตั้งและสถานท่ี (2) 
ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษย (3) ดานความรวมมือของหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ทองถ่ิน (4) ความสัมพันธของคนภายในชุมชน (5) ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณและ
หลากหลาย (6) ตํานานแหลงทองเท่ียว (7) ความดั้งเดิมของชุมชน และทุนทางสังคมท่ีคนพบใหม อันดับ (8) 
คือ เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะเชิงรุก 

ความเปนไปไดในการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบวาไดมีการจัดสรรและระดมสรรพ
กําลังขององคกรตั้งแตวัตถุดิบ ทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน บุคลากรและปจจัยตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวถายโอนผานเวทีการเสวนา การประชุม สัมมนาดวยการใช
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจังหวัดและนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและ



ยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท้ังระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและระดับชาติ 
ผานกิจกรรมตางๆ การประชาสัมพันธ และโครงการ  
 ผลการทดลองเสนทางการทองเท่ียวจากผูมีสวนเก่ียวของและประเมินผลศักยภาพของสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมากทุกปจจัย คือ ดานสารสนเทศ
ท่ีนําเสนอมีความนาสนใจ มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และตรงกับความตองการ ลําดับตอมา 
คือ ดานความสะดวกในการสืบคนขอมูลและวางแผนเสนทางการทองเท่ียว 

การติดตามโครงการยอย 2 โครงการ พบวากิจกรรมการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงค 
แตอาจจะมีปญหาบางในประเด็นของความพรอมของพ้ืนท่ีซ่ึงยังบริหารจัดการเวลาไมได  

การเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
พะเยาและแพร (เสนทาง R3A) ดวยการประสานงานกับตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบลและทองถ่ิน อันรวมไปถึงจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยาและแพร 
(เสนทาง R3A) เพ่ือใหผูใชบริการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศท่ัวประเทศไดใชสารสนเทศ
ในการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวบนพ้ืนฐานของความตองการและความคาดหวังดานแหลงทองเท่ียว
เปนท่ีตั้ง ผานเว็บไซต www.lpguidemap.com 

ลําดับสุดทาย การสังเคราะหโครงการยอย 2 โครงการ ผลการสังเคราะหพบวา พ้ืนท่ีวิจัยจํานวน 
13 อําเภอ สามารถตอบโจทยไดโดยใชจุดแข็งหรือความโดดเดนของแหลงทองเท่ียวท้ังเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศมาทําการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในแตละอําเภอผานการบูรณาการทุนทางสังคม เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการทองเท่ียวตอไป 

   



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. 
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