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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1.พัฒนา

ศักยภาพสินค้าและบริการของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 2.พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
ตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลนางแลในจำนวน 
27 คน 2.ผู ้ประกอบการและผู ้เกี ่ยวข้องด้านการท่องเที ่ยวในชุมชนตำบลนางแล จำนวน  35 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง  
3.นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวน 60 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ รวมทั้งหมด 122 คน เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลนางแลใน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่นและนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ได้รับจากการอบรม ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น มี 4 
ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์เดิม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สับปะรดและกล้วยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ บาร์กล้วยตาก และกล้วยกรอบน้ำผึ้งคาราเมล  ผลการทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลนางแลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( �̅� ) =4.12 
ผลจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากเดือนละ 5,000 บาท เป็นเดือนละ 
8,000 บาท 
 ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 9 แห่ง จัดทำเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี 
ความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย( �̅� ) = 4.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจด้านคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไดม้าก
ยิ่งข้ึนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.75 รองลงมา คือ โมบายแอปพลิเคช่ันมีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย( �̅� ) = 4.57 การที่โมบาย
แอปพลิเคชั่นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความสำคัญที่  
ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุด 
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, การพัฒนา, ศักยภาพ 
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Abstract 
 The objectives of the research entitled “Potential Development of Tourism in Nang Lae Sub-district, 
Muang District, Chiang Rai Province were: 1) to develop products and services of souvenirs for tourism and 
2) to improve Mobile Application for promoting self-travelling on community tourism routes. It was a 
research and development research by using Participatory Action Research Method. The samples used were 
1. The members of the Organic Fertilizer Community Enterprise of Nang Lae Sub-district for 27 people 2. 

Entrepreneurs and those involved in tourism of Nang Lae Sub-district for 35 people by using purposive 
sampling method 3.Thai tourists and foreign tourists by using accidental sampling method for 60 people. 

The research tools consisted of questionnaires, interviews, group discussions and participant and non-

participant observation.  
  The result showed that the Organic Fertilizer Community Enterprise of Nang Lae Sub-district group 

developed community products for promoting tourism by using local materials and used technology to 
develop qualitative and standard products for 4 kinds of product. They were divided in to 2 developed 
products; Dried pine apple and Dried banana. Another 2 new developed products were 3) Dried Banana Bar 
and 4) Caramelized honey banana. As for the test result of the satisfaction of both local and foreign tourists 
visiting in Nang Lae Sub-district towards all 4 products, it showed that they were satisfied at a high level 
with an average of 4.12.  The study also resulted in the quality of this product. It was able to generate 
income for the community, increasing from 4,000 baht per month to 8,000 baht per month.  
                As for the result of mobile application development for self-travelling on community tourism 
routes in Nang Lae Sub-district, Muang district, Chiang Rai Province by introducing 9 attractions and it was 
made in Thai, Chinese, Japanese, Korean and English language. The satisfaction of mobile application users 
for tourism revealed that the overall average was at a high level with an average of 4.12. When regarding of 
each aspect, it showed that the satisfaction of computer could help tourists access to the information more 
increasingly with an average of 4.75 , followed by interesting mobile application with an average of 4.57. 

The mobile application has been popular with tourists because the current technology would be an 
important communication tool by providing the best access to information perfectly.    
Keyword: Tourism,Development, Potentiality 
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1. บทนำ 
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีผลในการปฏิบัติเป็นต้นมา ทำให้

การท่องเที่ยวไทยมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แ ก่ประเทศ เนื่องจาก
แผนพัฒนาดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัย
แวดล้อมซึ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสนิค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์ และสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการทุก
ขั้นตอน โดยมีแนวทางการพัฒนาภาคบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน และรัฐบาลได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคจ์ึง
สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในไทยอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ รัฐจึงได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกพื้นที่ในประเทศจัดการท่องเที่ยวตามศักยภาพของตนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรมพื้นบ้าน หัตถกรรม การแปรรูปจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงพยายามผลักดันตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยเห็นว่าตำบลนางแลมีความเหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง
ศิลปวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และยังมีศักยภาพด้านอื่นๆอีกหลายด้านที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นตำบลท่องเที่ยว เช่น มีทำเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการศึกษา มีทรัพยากร
ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าสงวนที่มีการรักษาต้นน้ำเป็นอย่างดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะสับปะรดพันธุ์นางแล มีทุนทางสังคม วัฒนธรรม ที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ประเพณี ภาษา 
ศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของประชาชน  จาก
การลงพื้นที่ของคณะผู้วิจัยพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวยังมีไม่มาก นักท่องเที่ยวให้ความสนใจน้อยเพราะยังขาดแรงจูงใจท่ีจะเข้า
มาเรียนรู้และสัมผัส ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความผูกพันและความประทับใจของนักท่องเที่ยวมีน้อย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความรู้
และความสนุกเพลิดเพลิน และสิ่งดึงดูดใจหรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้านสินค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ยัง
มีไม่มากเพียงพอเช่นกัน อีกทั้งสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความสวยงาม และพบว่านักท่องเที่ยวยัง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย ไม่มีบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศให้คำแนะนำ ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์
ต่าง ๆ มีเฉพาะภาษาไทย ยังไม่มีการนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าถึงการท่องเที่ยวได้น้อย  
 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน 2 ประเด็น คือ การพัฒนาศักยภาพสินค้า บริการ และของที่ระลึก
เพื่อการท่องเที่ยว และ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนางแล เพื่ อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้นได้มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว มุ ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตโดยยดึภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก และพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
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เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ส่งผลดีต่อชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ

ท่องเที่ยว 
2.เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการ ศักยภาพด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพือ่การท่องเที่ยว 

บริบทกลุ่มผลติภณัฑ ์
ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวตาม 

ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมท่ีจะใช้ในการพัฒนา 

พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันพร้อมแปลข้อมูลเป็น  
5 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  วิธีการและกระบวนการในการผลติ 

ประเมินผลการใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน 
เพื่อการท่องเที่ยว 

ศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ให้ได้มาตรฐาน 

  

การบรรจุภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการพัฒนาแล้ว 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิควิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี ้
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 

 พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา คือ หมู่บ้านเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าห้า (หมู่ที่ 1) บ้านนางแล 
(หมู่ที่ 3) บ้านม่วงคำ (หมู่ที่ 4) บ้านเด่น (หมู่ที่ 5) บ้านป่าอ้อ (หมู่ที่ 6) บ้านนางแลใน (หมู่ที่ 7)  บ้านป่ารวก (หมู่ที่ 8)  บ้าน
ดอยกิ่ว (หมู่ที่ 9)  บ้างป่าซางวิวัฒน์ (หมู่ที่ 10) บ้านแม่ปูคา (หมู่ที่ 13)  และบ้านร่องปลาค้าว (หมู่ที่ 14) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1. ประชาชนในตำบลนางแล จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวน 7,903 คน  
 2. ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลนางแล  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 3. นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนมกราคม –มีนาคม 2562 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่  
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน หมู่ 7 จำนวน 27 คน 
  2. นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 
จำนวน 60 คน 
 3. ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลนางแล  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 20 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1.แบบสอบถามสำหรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 2.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 2 ชุด คือ ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนางแล และ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโมบาย
แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล 3.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประธาน
กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 4.แบบสนทนา
กลุ่มสำหรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 5.การสังเกตการณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยอาศัยรูปแบบของการออกแบบและพัฒนาดังน้ี 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา ลงพื้นที่ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำ ปราชญ์ชุมชน ผู้เชี ่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 
 2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ความสนใจและความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนและแอป
พลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยว 

  3. วางแผนร่วมกับชุมชนและกลุ่มอาชีพในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและ
เลือกสถานท่ีท่องเที่ยวเพื่อจัดทำแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล 
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชนให้สวยงามและได้มาตรฐานและแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
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  5.ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ชุมชน และ แอปพลิเคชัน ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา วิเคราะห์โดยการตีความตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และสรุป
อภิปรายผลเชิงพรรณนา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
 2.ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าสถิติร้อยละ วิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยกา รพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผ่านกระกวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ของค่าร้อยละ และ
นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

เกณฑ์การวิเคราะห์ 
 เกณฑ์ที ่ใช้ในการวิเคราะห์เพื ่อประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใช้คำถามแบบมาตราส่วนประกอบค่าแบบให้คำจำกัดความ (Itemized 
Rating  Scale) มาหาค่าน้ำหนักเฉลี่ยโดยพิจารณาตามหลัก Likert  Scale  ที่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี  
  5  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                             4  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมมาก 
    3  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมปานกลาง 

     2  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมน้อย 
     1  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมน้อยที่สุด 

  การประเมินค่าเพื่อการแปลผลการศึกษา กำหนดเกณฑ์ให้การแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนจากระดับช้ัน
เท่ากับ  5  ช้ัน  ( 1 – 5 คะแนน)  คำนวณได้จากสูตรดังนี้ (สุจิตรา  ริมดุสิต, 2545) 

 
 คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ำสุด     =      5 – 1      =  0.8 
                           จำนวนระดับชั้น                         5 

 เกณฑ์การแปลผล จึงกำหนดไวด้ังนี้ 
 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์   ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20         อยู่ในเกณฑ์   ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมมาก 
 2.61 – 3.40         อยู่ในเกณฑ์   ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมปานกลาง 
 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์   ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมน้อย 

 1.00 – 1.80          อยู่ในเกณฑ์   ระดับความพึงพอใจ,ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1.พัฒนา

ศักยภาพสินค้าและบริการของที่ระลกึเพื่อการท่องเที่ยว 2.พัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตาม
เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ผลการวิจัยพบว่า 
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 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลนางแลใน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยใช้
วัตถุดิบท้องถิ่นและนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ได้รับจากการอบรม ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 
จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์เดิม  2 ผลิตภัณฑ์ คือ สับปะรด และกล้วยอบแห้ง และ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ บาร์กล้วยตากและกล้วยกรอบน้ำผึ้งคาราเมล ผลการทดสอบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลนางแลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.12 จากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑค์รั้งนี้สามารถสรา้งรายไดใ้ห้กับชุมชนเพิ่มมากข้ึนจากเดือน
ละ 5,000 บาท เป็นเดือนละ 8,000 บาท 
 2. ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 9 แห่ง จัดทำเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.12 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ความพึงพอใจด้านคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( �̅� ) = 4.75 รองลงมา คือ โมบายแอปพลิเคช่ันมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย( �̅� )= 4.57 การ
ที่โมบายแอปพลิเคชั่นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื ่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสื ่อสารจะเป็นเครื ่องมือสื ่อสารที่มี
ความสำคัญที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุด 
 

  
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก่อนท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

                  
รูปที่ 3 บรรจุภัณฑผ์ลติภณัฑ์ของกลุ่มก่อนการพัฒนาปรับปรุง   โดยฉลากบรรจุภณัฑไ์มไ่ด้ระบุวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุ 
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รูปที่ 4 บรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑ์ของกลุ่มหลงัการอบรมพัฒนาปรับปรุง โดยฉลากบรรจภุัณฑร์ะบุแหล่งที่ผลิต วันที่ผลิตและวัน

หมดอาย ุ
 

  

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ช่ือว่า กล้วยไฮโซ (กล้วยอบน้ำผึ้งคาราเมล)  
 

  

รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ช่ือว่า บาร์กล้วยตาก  
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รูปที่ 7 แอปพลิเคชัน่ เมนูให้เลือกภาษา 5 ภาษา 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 1.การศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้นำกลุ่มและคณะกรรมการและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง แต่ประเด็นที่ ยังขาด คือ
ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก หากภาครัฐต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งควรให้ความ
ช่วยเหลือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ตู้อบที่ทันสมัยจะทำให้ต้นทุนแปรผัน(Variable Cost) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดลง และ
ควรส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับแนวคดิของสุนิสา 
กลิ่นขจร (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร บ้านเขานา ในตำบลญวน 
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กล่าวว่าการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเด็นยุทธศาสตร์เชิงวิกฤตควรเพิ่มเครื่องจักรที่
ทันสมัย ส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
 2.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในที่โดดเด่นและสามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้มี 2 
ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยบาร์ และกล้วยไฮโซ ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดนี้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนทแต่ทั ้ง 2 
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ขั้นตอนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในจะดำเนินต่อไปก็
คือ เทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และนำข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นและมีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา หอมวุฒิวงศ์ (2552) ที่
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน จังหวัดพะเยาที่มีข้อเสนอแนะว่าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้มาตรฐาน มผช. ควรมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท หากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น กลุ่มมีรายได้
มากขึ้น ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว 

3.การศึกษาครั้งนี้พบว่าการสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนโดยการให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย
ตนเอง ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้สมาชิกกลุ่มเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ สามารถนำ
ความรู้ไปพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑชุ์มชนครั้งนี้ทำให้
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง เพิ่มรายได้ให้แต่ละครัวเรือน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์  ( 2557) ที่เปิดโอกาสให้บุคคล
ในชุมชนได้ร่วมกันคิด วางแผนดำเนินการ แก้ไขกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินอนาคตของชุมชนและร่วมรับผลประโยชน์ 
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4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน ต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้มีความยั่งยืนเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลนางแล มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยด้านเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มและช่วยด้านการตลาด การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประภาพร โถน้อย (2551) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลที่เกิดจาก
การได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีข้อเสนอแนะ ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ และต้องจัดให้มีการจัดงานแสดงสินค้าให้มากขึ้น  
 5.จากการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งนี้ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และแอปพลิเคชันมีความ
น่าสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา กำลังมาก (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรุงรัตนโกสินทร์โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที ่ยวในการท่องเที ่ยวกรุง
รัตนโกสินทร์โดยเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ซึ่งพบว่าแอปพิลเคชันดังกล่าวสามารถช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขในการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤพนธ์ เพ็ชรพุ่ม 
(2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน
แนะนำการท่องเที่ยวในเมืองไทยพบว่าทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายในการวางแผนการเดินทางมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำวิจัยเรื่อง ดังนี ้
 1. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน  

2. ควรทำวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของฝากของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนางแล และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการในแต่ละวัน แต่ละครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลนางแล 
 3. ควรทำการวิจัยในลักษณะนี้อีกหลายพื้นที่ไม่ซ้ำกัน และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ขยายตัวด้านการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเชิญวิทยากร

มาช่วยพัฒนาทักษะความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2. ด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน ควรเปิดเฟซบุ๊กเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเปิดตลาดให้กว้างขึ้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากข้ึน 
 3.ด้านการผลิต ควรจะมีการจัดลำดับการผลิตอย่างเป็นข้ันตอน เป็นระบบ สมาชิกมีความสามารถในการผลิตเท่ากัน 
 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
 5.ในการทำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ควรเพิ่มข้อมูลด้านโรงแรม ร้านนวดแผนไทย ปั๊มน้ำมัน ร้าน
สินค้าโอทอป เพิ่มเติม และควรเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 6. โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ควรเพิ่มภาษาให้มากข้ึน เช่น เพิ่มเป็นภาษามาเลเซีย ภาษาอินเดีย 
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7. โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงรายสามารถใช้ได้กับเครื่องมือสื่อสารที่เป็นระบบ แอนดรอยด์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับมือถือหรืออุปกรณ์
ที่เป็นระบบ IOS ได้  

8. เนื่องจากโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายต้องใช้คู ่กับลิงค์ฐานข้อมูลอื ่นๆ เช่น  Google map จึงจำเป็นต้องมีการเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำวิจัยเรื่องดังนี้ 
 1. สภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลที่เกิดจากการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน  

2.ควรทำวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของฝากของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนางแล และ
ศึกษาความสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการในแต่ละวัน แต่ละครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลนางแล 
 3.ควรทำการวิจัยในลักษณะนี้อีกหลายพื้นที่ไม่ซ้ำกัน และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ขยายตัวด้านการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
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