นโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ๑. เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายและการจั ด การท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา ๒. เพื่อศึกษานโยบายและพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
ทองเที่ยวประชารัฐในลานนา ๓. เพื่อวิเคราะหการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐ
ในลานนาการวิจัยนี้ เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ในจังหวัด เชียงราย จังหวัดนาน และจังหวัด
เชียงใหม กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูอํานวยการทองเที่ยว ๓ ทาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ๓ ทาน เจาอาวาส ๙ รูป รวมเปนกลุมตัวอยาง ๑๕ รูป/คนผลการวิจัย พบวา
๑. นโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา พบวา
ภาครัฐบาลไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวของประเทศโดยไดกําหนดกรอบการทํางานอยู
๒ เรื่องที่สําคัญของประเทศ คือ การกําหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ กําหนดนโยบายกร
ท อ งเที่ ย วของรั ฐ บาลและกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที่ ย วไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
ใน ๓ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมตลาดทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสินคา
และบริการทองเที่ยวและยุทธศาสตรที่ ๓ การบริการจัดการทองเที่ยว และ เปนไปตามกลไก
ของนโยบายการพัฒนาสามพลังของประชารัฐซึ่งรัฐบาลไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการแกปญหาโดยเนนภาคเศรษฐกิจ อาชีพ รายไดความรวมมือและชุมชนเขมแข็ง
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ครอบคลุมระยะเวลาถึง
๓ ป ตอเนื่องถึงปจจุบันและกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ดัชนีชี้วัด
๒. นโยบายและพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา
ในภาพรวมในสามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัด พบวา ทั้งสามจังหวัดได
๑

อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร.

๙๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ดําเนินการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งพัฒนาตามนโยบายภาครัฐมาตามลําดับ โดยจัดการ
ทองเที่ยวดวยตัวเองจากตนทุนที่มีอยูของแตละจังหวัดในลักษณะที่แตละวัดดําเนินการจัดการ
รวมกับพระสงฆคณะกรรมการวัด โยมอุปฏฐากวัด โดยใชงบประมาณจากการงานบุญของวัด
และเงินบริจาคของนักทองเที่ยว สถาบันการศึกษาในทองถิ่นเขาไปสนับสนุนใหความรูดาน
ภาษาอังกฤษแกมัคคุเทศกอาสา โดยวัดที่อยูในพื้นที่เปนผูเชื้อเชิญภาครัฐเขาไปมีสวนรวม และ
พบวา ภาครัฐยังมีสวนในการพัฒนาที่นอยมากและยังไมครอบคลุมที่ภาครัฐบาลไดประกาศ
นโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอการเพิ่มรายไดใหประเทศ กระจาย
รายไดสูทองถิ่น พัฒนาคุณภาพคนไทย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยวของประเทศไทย
ตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๓. การวิเคราะห ผ ลนโยบายและการจั ด การทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของประชารัฐ
ในลานนาเชิงเอกสาร พบวา เปนไปตามกลไกของนโยบายการพัฒนาสามพลังของประชารัฐ
ซึ่ ง รั ฐ บาลได น อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น แนวทางในการแก ป ญ หาโดยเน น
ภาคเศรษฐกิจ อาชีพ รายไดความรวมมือและชุมชนเขมแข็ง สอดรับกับนโยบายการทองเที่ยว
ของรัฐบาลที่ประกาศใหปพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในสวนของยุทธศาสตร พบวา รัฐบาลไดกําหนด
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ วิเคราะหผลในเชิงพื้นที่รายจังหวัดไดแก
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงใหม พบวา ลวนแตดําเนินการจัดการทองเที่ยว
ดวยตนเองโดยความรวมมือของพระสงฆ- สามเณรในวัดและคณะกรรมการวัด อาจารยวัด ผูรู
ในชุ ม ชน สถานศึ ก ษา ในส ว นของงบประมาณเป น เงิ น ทํ า บุ ญ ของวั ด และเงิ น บริ จ าคของ
นักทองเที่ยวและโยมที่อุปถัมภวัดเปนสําคัญ ภาครัฐยังไมมีงบประมาณสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยตรง

คําสําคัญ: นโยบาย, การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ประชารัฐ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the policy and cultural
management of civil state in Lanna, 2) to study the policy and strategic
development of tourism management of civil state in Lanna and 3) to analyze
the cultural management of civil state in Lanna. This research was a qualitative
by used document and in depth interview in the Chieng Rai, Nan and Chieng
Mai Province. The sampling groups were 15 persons as the Director of Tourism 3
persons, the Local Administrative Organization 3 persons and the Abbot 3
persons.
The results of the research were found as follows;
1.The result of the study the policy and strategic development of
tourism management of civil state in Lanna found that the government had
focus about the tourism of the country by had made two frames as policy
conduct of power cooperation of civil state, tourism and the Thai tourist
strategy on 2015-2017. There were three strategies as 1) the tourist marketing, 2)
the trade development and tourist service and 3) the service of tourist
management. The government had not only used these three strategies but all
so the sufficient economic principles to solve the problem by emphasizing the
economic, occupation, income, cooperate and strong community division. The
government had made the Thai tourist strategy three years continuously (20152017) and up to the present time it had made the visions, goals, missions and
indexes.
2.The result of the study of the policy and strategic development of
tourism management of civil state in Lanna in overall found that Chieng Rai,
Nan and Chieng Mai Province had conducted the cultural tourism management
respectively that they conducted by themselves by joining the Buddhist monks,
the monastery committee, patron of Buddhist monk and had used the budget
of the monastery and come from the donation of the tourist and the school
had taught the English to the guide. In part of the public section had a few
development that was not covered as the advertising the tourism policy on
2015, income increasing, spread the income to the Local, the Thai’s qualitative

๙๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
development and the value added making about Thai tourism including the
making strategy on 2015-2017.
3. The result of documentary analyze of the cultural management of
civil state in Lanna found that it had conducted the policy and the cultural
management of civil state in Lanna that they also brought the sufficient
economy principle to guide for solving the problems as economic, occupation,
income, cooperation and strong community. It had also matched the tourism
policy of government that announced the year of tourism on 2015 and the
government had made the Thai’s tourism strategy on 2015-2017.In part of
Chieng Rai, Nan and Chieng Mai Province had conducted the cultural tourism
management by itself by cooperating of Buddhist monk, monastery committee,
the local wisdom and the school. They had used the budget of the monastery
and the money of the tourist who donated to the monastery and patron of
Buddhist monk. In term of the public sector had not direct supported of the
budget for cultural tourism management.
Key words: Policy, The cultural tourism management, Civil state
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บทนํา
เปนที่เขาใจกันวาการพัฒนาการทองเที่ยวจะเปนเสนทางสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่กําลังพัฒนาในหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศสังคมนิยมที่เริ่มเปดประเทศใหม
เชน ในกลุมประเทศอินโดจีนและกลุมประเทศในยุโรปตะวันออก ตางมุงใหการทองเที่ยว
เปนภาคบุกเบิกที่จะนําผลประโยชนทั้งหลายมาสูเศรษฐกิจของประเทศดวยการลงทุนที่ไมสูงนัก
โดยหวังวาการทองเที่ยวจะดึงดูดเงินตราจากตางประเทศ ทําใหคนในทองถิ่นมีอาชีพ และ
มีรายได ในขณะเดีย วกัน ประเทศไทยก็เคยอาศัย การทองเที่ยวมาเปนกลยุทธในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จทางการตลาดอยางงดงาม จนเปน
ที่รูจักในฐานะ “สยามเมืองยิ้ม”และประเทศไทยไดกลายมาเปนสถานพักผอนที่มีชื่อเสียงแหง
หนึ่งของโลกซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒ เกี่ยวกับ
สถานการณและแนวโนมการทองเที่ยว พบวา การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มี
บทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปน
อันดับหนึ่งของการคาบริการรวม ของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิโรงแรมและที่พัก ภัตตาคารรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก
การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุนการจางงานและการกระจายรายไดสูทองถิ่น
โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ ในรูปเงินตราตางประเทศปละหลายแสนลาน
บาท รวมทั้งสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนลานบาท
เชนเดียวกัน ซึ่งในป ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีรายได จากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ
๕๒๗,๓๒๖ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๘.๕ ของมูลคา สงออกรวม (รอยละ ๕๑.๑ ของ
มูลคาสงออกภาคบริการ) หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ ๕.๘ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงานกวา ๒ ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ ๖-๗ ของแรงงานทั้งระบบ ๑ รวมทั้งยังชวยกระจายรายไดและการจางงานไปสู
ชนบทตามสถานที่ทองเที่ย วตาง ๆรายไดเงินตราตางประเทศดังกลาวยังมีสวนสําคัญที่ชว ย
ชดเชยการขาดดุลการคาในชวงที่ การสงออกสินคาของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ โลกดังนั้นในการจัดทําแผนและนโยบาย พัฒ นาการทองเที่ยวของประเทศจึงตอง
พิจารณาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรมทองเที่ยว
14

ประเทศไทยมี รู ป แบบการท อ งเที่ ย วที่ เ ป น จุ ด ขายที่ ดี คื อ การท อ งเที่ ย วในแหล ง
วั ฒ นธรรม (cultural based tourism) ประกอบด ว ย การท อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร
(historical tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และ
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๒

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙.

๑๐๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ประวัติศาสตร เพื่อชื่นชมในสถานที่ทองเที่ยวและไดความรูมีความเขาใจดานประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ในท อ งถิ่ น พื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบและมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ การรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณคา ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมตอการจัดการ
การทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึงการ
เดินทางทองเที่ยว เพื่อชมงานประเพณีตาง ๆ ที่ชาวบานในทองถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น ไดรับความ
เพลิ ด เพลิ น ตื่ น ตาตื่ น ใจในสุ น ทรี ย ะศิ ล ป เ พื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ การยอมรั บ นั บ ถื อ
การเคารพพิ ธี ก รรมต า ง ๆ และได รั บ ความรู มี ค วามเข า ใจต อ สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรม
มีป ระสบการณใหม ๆ เพิ่ มขึ้ น บนพื้ นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษา
สภาพแวดล อมและมรดกทางวั ฒ นธรรม โดยประชาชนในทองถิ่นมีสว นรว มตอการจัดการ
ทองเที่ยวและ การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง
การเดินทางทองเที่ยวในหมูบาน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคที่มีเอกลักษณ
พิเศษมีความโดดเดนเพื่อความเพลิดเพลินไดความรูดูผลงานสรางสรรคและภูมิปญญาพื้นบาน
มีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการ
จัดการการทองเที่ยว
ในภาคเหนือดินแดนลานนา ซึ่งตั้งอยูในภูมิศาสตรของการทองเที่ยวสําคัญของประเทศ
ไทย ซึ่งมีนั กท องเที่ ยวในประเทศและต างประเทศเดินทางมาทองเที่ย วในดินแดนที่มีความ
สวยงามทางธรรมชาติ และกลิ่นไอของความงดงามทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่งดงามและเปนดินแดนทางพระพุทธศาสนามาแตดั้งเดิมยาวนาน ซึ่งนักทองเที่ยวทั้งหลาย
มุงที่จะมาเยี่ยมชมวัดวาอารามเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละวัดนั้นยังทรงคุณคาเปนพุทธสถานที่
อธิบ ายถึงพุ ทธประวัติ ความเคารพอยางสู งยิ่ง จนออกมาเปนคุณคาทางพุทธศิลปทั้งหลาย
ภายใตอารยธรรมยุคสมัยตาง ๆ ตามภูมิศาสตร ประวัติศาสตรในทองที่ตาง ๆ ของดินแดน
ลานนาที่ผานมาจะสังเกตเห็นไดวา นักทองเที่ยวทั่วไปทั้งในและตางประเทศมีจํานวนมากขึ้น
อัน เนื่ องมาจากการกระตุ น ทางเศรษฐกิ จ ในประชาชนไดท องเที่ย วในประเทศและกระตุ น
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวทั้งในอาเซียนและทั่วโลก นอกจากนี้มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก
ที่สนใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดวาอารามในดินแดนลานนาและชุมชนที่มีความ
หลากหลายในดินแดนลานนาดวย
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ในการศึกษาของพระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ ๓ ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วประเภทวั ด ในกรุ ง เทพมหานคร” ภายใต ก ารสนั บ สนุ น ของ
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งเที่ ย วไทยและสํ านั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจั ย (สกว.)
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ที่ผานมา พบวา รูปแบบและกระบวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประเภทวั ด ในกรุ งเทพมหานคร ที่ มีความเหมาะสมกับ สภาพแวดลอมทางวัฒ นธรรม และ
การจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธนั้น มีแนวทางการพัฒนาและรูปแบบที่เหมาะสม ๔ ประการ คือ
๑) รู ป แบบและกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง วัต ถุธ รรม เปน การทองเที่ ย วที่เน น การเที่ย วชม
สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และการเที่ยวชมบริเวณ ๒) รูปแบบและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ เปนลักษณะของการไหวพระ การทองเที่ยวตามเทศกาลและ
วันสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของไทย และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจกรรม
การทองเที่ยวที่มีความเกี่ย วของกับ ศิลปกรรมที่มีอยูภายในวัด ที่อาศัยความเปน เอกลักษณ
ดานวิ ถีชีวิ ต ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี ความตอเนื่องของการสืบสานประเพณี ความ
เปนมาของประวัติศาสตรที่เกี่ยวของเปนเครื่องดึงดูดใจในการเที่ยวชม ๓) รูปแบบและกิจกรรม
การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู ซึ่งเปนการทองเที่ยวของผูที่สนใจในลักษณะของการเรียนรูที่มี
ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตรของบุคคลและสิ่งแวดลอม
ทางศิลปกรรม เชน พุทธศิลป สถาปตยกรรม เปนตน
จากการทองเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เปนการทองเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนตางวัฒนธรรม บนฐานของตนทุนทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อใหการ
ทองเที่ย วโดยชุ มชนเป นการท องเที่ ยวที่ ยั่งยืน ชาวบานในชุมชนตองเขามามีสว นรวม และ
มีความรูสึกเปนเจาของ ทามกลางนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ การสงเสริมบทบาทของชุมชน
ในการจัดการการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการสรางงาน การกระจายรายได และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในทองถิ่น หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนขานรับและลงไปสงเสริมสนับสนุน
บางครั้งเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน งบประมาณกระจุกไมกระจาย บุคลากรขาดความพรอม
ในเรื่ องความรูและทั กษะที่ จ ะเข า ไปทํ า งานเสริมความเขมแข็งของชุมชนไดอยางทัน ทว งที
และขาดความต อ เนื่ องในการทํ า งานจึ งเป น ประเด็ น สํ าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อนการทอ งเที่ย ว
14

๓

พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ ผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร”.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑๒๕๕๒.

๑๐๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ที่จะตองเกิดจากความรวมมือและสนับสนุนทั้งจากองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในทองถิ่นเปน
การสรางความเขมแข็งรวมกันและเพื่อความยั่งยืนตอไป
จากข อ มู ล การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมดั ง กล า ว เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
กิจกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเปนลักษณะของการเดินทางที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน สั งคม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม จึ งเป น ที่มาของการศึกษานโยบายและการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐและองคกรทองถิ่นในลานนา โดยวิเคราะหถึงนโยบายและ
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทุกภาคสวนในลานนาและศึกษาแนวทางการบูรณาการ
นโยบายและการจั ดการทองเที่ย วเชิ งวั ฒนธรรมของประชารัฐ ในลานนา ดังนั้น การจัดการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของวั ด และชุ ม ชนในล า นนาจึ ง เป น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะนํ า ไปสู ก าร
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีฐานสนับสนุนจากนโยบายของรัฐเปนสําคัญ

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษานโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา
๒. เพื่อศึกษานโยบายและพัฒนายุทธศาสตรการจัดการทองเที่ยวประชารัฐในลานนา
๓. เพื่อวิเคราะหการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา

การออกแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย

ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการกําหนด
ขอบเขตการวิจัย คือ
๑. ขอบเขตดานพื้นที่ คณะผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาใน จังหวัดเชียงราย จังหวัด
นานและจังหวัดเชียงใหม
๒. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางผูวิจัยจําแนกไว
ดังนี้กลุมตัวอยางในการศึกษาขอมูล คือ ผูอํานวยการทองเที่ยวจังหวัดละ ๑ ทานรวมเปน
๓ ทาน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดละ ๑ ทานรวมเปน ๓ ทาน เจาอาวาส
จังหวัดละ ๓ รูปรวมเปน ๙ รูป รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด ๑๕ รูป/คน
๓. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษา
ที่สํ า คั ญ คื อศึกษานโยบายและการจัดการท องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมของประชารัฐ ในลานนา
นโยบายและพัฒ นายุ ทธศาสตร การจั ดการท องเที่ย วประชารัฐในลานนาและวิเคราะหการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา
๔. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือนมกราคมถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕. วิธีการวิจัย เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ
๖. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย
การวิเคราะหเอกสารวิชาการทางดานนโยบายการทองเที่ยวของประชารัฐ ในกลุมผูที่
เกี่ยวของ โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)

การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธี การและเก็ บรวบรวมขอมูล โดยคณะผูวิจัยดําเนิน การเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร
วิชาการทางดานดานนโยบายการทองเที่ยวของประชารัฐ วิเคราะหขอมูลการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนาจากการสัมภาษณ และขอมูลจากปฐมภูมิ

ผลการวิจัย

จากผลของการวิจัยเชิงเอกสารตามวัตถุประสงคขอที่ ๑ นโยบายและการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา พบวา
๑. ภาครัฐบาลไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวของประเทศโดยไดกําหนดกรอบการ
ทํางานอยู ๒ เรื่องที่สําคัญของประเทศ คือ การกําหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ กําหนด
นโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลและกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
ใน ๓ ยุทธศาสตร พบวา เปนไปตามกลไกของนโยบายการพัฒนาสามพลังของประชารัฐ
ซึ่ ง รั ฐ บาลได น อ มนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น แนวทางในการแก ป ญ หาโดยเน น ภาค
เศรษฐกิจ อาชีพ รายไดความรวมมือและชุมชนเขมแข็ง ในดานทองเที่ยวมีคณะทํางานดานการ
สงเสริมทองเที่ยวและSmall and Medium Enterprise (SME) มีเปาหมายหลัก คือ เพิ่มการ
กระจายได ยกระดั บรายได ดานการท องเที่ย วและเสริมสรางความยั่งยืน ของการทองเที่ย ว
สอดรับกับนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ประกาศใหปพุทธศักราช ๒๕๕๘ เปนปแหงการ
ท องเที่ ย วจนถึ งป จ จุ บั น โดยเน น ระบบเทคโนโลยี การใชสื่อ Social Media มุงตลาด
นั กท องเที่ ย วคุ ณภาพปรั บ ปรุ งสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในแหล งท องเที่ ย วให ส ามารถรองรั บ
นักทองเที่ยวทุกเพศทุกวัยและผูพิการ พัฒนาแหลงทองเที่ยว เปนกลุมจังหวัดทองเที่ยวในทุก
ภู มิ ภ าคของประเทศและกระจายเชื่ อ มโยงเมื อ งหลั ก เมื อ งรอง สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ
นั กท องเที่ ย วด ว ยเครื อข า ยอาสาสมั ครตํ า รวจทองเที่ย ว มัค คุเทศก ท องถิ่น และรว มมือกั บ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามกรอบความ
รวมมือของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism

๑๐๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) ในสวนของยุทธศาสตร พบวา รัฐบาลได
กําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ครอบคลุมระยะเวลาถึง ๓ ป
ตอเนื่องถึงปจจุบันและกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ดัชนีชี้วัด สอดรับกับยุทธศาสตร
การทองเที่ยว ๓ ยุทธศาสตรและทั้งสามยุทธศาสตรครอบคลุมการจัดการทองเที่ยวทุกระบบ
รวมถึงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระจายลงทุกภูมิภาคของประเทศ
๒. ผลการศึ ก ษานโยบายและพั ฒ นายุ ท ธศาสตร ก ารท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของ
ประชารัฐในลานนาตามวัตถุประสงคขอที่ ๒ ในภาพรวมนโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของประชารั ฐในลานนาในสามจังหวัด คือ จังหวัดเชีย งราย จังหวัดนาน จังหวัด
เชียงใหม ตามวัตถุประสงค ขอที่ ๒ พบวา ภาครัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการทองเที่ยว
ของรัฐบาลป พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มรายไดใหประเทศ กระจายรายไดสูทองถิ่น พัฒนาคุณภาพคน
ไทย และสรางมูลคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยวของประเทศไทยรวมทั้งกําหนดยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ถือวาเปนการพัฒนาการทองเที่ยวของทั้งประเทศและสิ่งที่
รัฐบาลประกาศและกําหนดนั้นยังพบขอประเด็นที่จะเอื้อประโยชนใหกับทองถิ่นอยางแทจริง
หลายประการ เชน ทั้งนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวยังไมตอบโจทยความตองการที่แทจริง
ของทองถิ่นรัฐบาลควรสํารวจความตองการของทองถิ่นทุกจังหวัดของประเทศ ที่ผานมา พบวา
ทั้งสามจังหวัดลวนแตดําเนินการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยตัวเองจากตนทุนที่มีอยูใน
แตละจังหวัดในลักษณะที่แตละวัดดําเนินการจัดการรวมกับคณะกรรมการวัด โยมอุปฏฐาก
วั ด โดยใช ง บประมาณจากการงานบุ ญ ของวั ด และเงิ น บริ จ าคของนั ก ท อ งเที่ ย ว
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นเขาไปสนับสนุนการใหความรูดานภาษาอังกฤษแกมัคคุเทศกอาสา
โดยที่วัดพื้นที่เปนผูเชื้อเชิญภาครัฐเขาไปมีสวนรวม และ พบวา ภาครัฐยังมีสวนพัฒนาที่นอยอยู
มาก คือ เขาไปสนับสนุนในดานเอกสาร ขอแนะนํา การประชาสัมพันธและการบรรจุรายชื่อวัด
ไวในปฏิทินการทองเที่ยวแตละจังหวัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแตละวัดในพื้นที่สง
โครงการที่จัด การทองเที่ย วบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของเทศบาลและองคการบริหารสว น
ตําบลในพื้นที่เปนสําคัญซึ่งนับไดวาภาครัฐยังเขาไปมีบทบาทตอการจัดการทองเที่ยวที่นอย
อยูมาก ถึงแมวาภาครัฐไดประกาศในเชิงพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยวแลวก็ตาม
๓. ผลการวิเคราะหการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนาตาม
วัตถุประสงคขอที่ ๓
๑) ผลการวิเคราะหจากเอกสาร เชิงปฐมภูมิการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของประชารัฐในลานนา ตามวัตถุประสงคขอที่ ๓ โดยภาพรวม พบวา ในเชิงเอกสารจึงสรุปผล
ของนโยบายและการจั ด การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของประชารั ฐ ในล า นนา นั้ น เป น ไป
ตามกลไกของนโยบายการพัฒ นาสามพลังของประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลไดนอมนําหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาเปนแนวทางในการแกปญหาโดยเนนภาคเศรษฐกิจ อาชีพ รายไดความรวมมือและ
ชุมชนเขมแข็ง ในดานทองเที่ยวมีคณะทํางานดานการสงเสริมทองเที่ยวและSME มีเปาหมาย
หลักคือ เพิ่มการกระจายได ยกระดับรายไดดานการทองเที่ยวและเสริมสรางความยั่งยืนของ
การทองเที่ยว สอดรับกับนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ประกาศใหปพุทธศักราช ๒๕๕๘
เปนปแหงการทองเที่ยวจนถึงปจจุบัน โดยเนนระบบเทคโนโลยีการใชสื่อ Social Media
มุงตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพปรับ ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวใหสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวทุกเพศทุกวัยและผูพิการ พัฒนาแหลงทองเที่ยว เปนกลุมจังหวัดทองเที่ยว
และกระจายเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรอง สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวดวยเครือขาย
อาสาสมั ค รตํ า รวจท อ งเที่ ย ว มั ค คุ เ ทศก ท อ งถิ่ น และร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนและ
สถาบัน การศึ กษาพั ฒนาบุ คลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตามกรอบความรวมมือของ
อาเซียน (MRA) ในสวนของยุทธศาสตร พบวา รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ครอบคลุ ม ระยะเวลาถึ ง ๓ ป ต อ เนื่ อ งถึ ง ป จ จุ บั น และสอดรั บ กั บ
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว ๓ ยุทธศาสตรดวยกัน
๒) ผลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่
ภาคเหนือ พบวา ทั้งสามจังหวัดลวนแตดําเนินการจัดการทองเที่ยวดวยตนเองโดยความรวมมือ
ของพระสงฆ /สามเณรในวั ด และคณะกรรมการวั ด อาจารย วั ด ผู รู ใ นชุ ม ชน ในส ว นของ
งบประมาณมาจากเงินทําบุญบริจาคของนักทองเที่ยวและโยมที่อุปถัมภวัดเปนสําคัญ ภาครัฐยัง
ไมมีงบประมาณสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยตรงและมีสวนชวยสนับสนุนเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการทองเที่ยว การจัดระบบของวัด การประชาสัมพันธ การทําแผนพับ การบรรจุ
รายชื่อวัดที่จัดการทองเที่ยวไวในปฏิทินการทองเที่ยวของการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
จังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหม สําหรับองคปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสนับสนุนในดานการ
ดําเนินโครงการตาง ๆที่สอดคลองกับทองเที่ยวซึ่งวัดและชุมชนจะตองนําโครงการของวัดและ
ชุมชนเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการขององคปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่นั้น เชน องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงใหการสนับสนุนบุคลากรดาน
การรักษาความปลอดภัยแกวัดตาง ๆที่จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆและ พบวา
ภาครั ฐ ไม ได ส นับ สนุ น ด านงบประมาณโดยตรงและปญ หาที่พบอีกประการหนึ่งของการนํา
งบประมาณภาครั ฐ มาดํ า เนิ น การ คื อ ขั้ น ตอนมาก ยุงยาก ไมมีผูป ระสานงาน ทางวัดไมมี
บุคลากรที่รูขอกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการเงินของภาครัฐทําใหปฏิบัติไมถูกตองเกิดความ
ลาชา
๓) บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของประชารัฐในลานนา พบวา ปจจุบันการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย
จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม โดยทางวัดจะเปนผูเชิญหนวยงานภาครัฐเขาไปมีสวนรวมในการ

๑๐๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
จั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ซึ่ ง ภาครั ฐ ไม ไ ด เ ข า ไปมี บ ทบาทที่ เ กิ ด จากภาครั ฐ เองสอดคล อ งกั บ
พระเทพสิ ท ธิ น ายก (ชื่ น ปญญาธโร,ปธ.๖) กลา วว า ภาครัฐ ไม ได เข าไปมีบ ทบาทโดยตรง
เชนเดียวกับ พระชยานันทมุนี กลาววา ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมทางวัดจะเปนผูเชิญภาครัฐเอง
ทั้งสิ้นและพระครูสันติธรรมวัฒน เจาอาวาสวัดเชียงมั่นก็กลาวถึงภาครัฐไปในทิศทางเดียวกัน
๔) ภาครัฐไดประกาศนโยบายสามพลังของประชารัฐและนโยบายการทองเที่ยว
และยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบวา เปนการพัฒนานโยบายของ
ภาครั ฐที่ครอบคลุมพื้น ที่ทั้งประเทศทั้งสามเรื่องคือสามพลังของประชารัฐและนโยบายการ
ทองเที่ยวและยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ แตเปนภาคทฤษฎีที่ยังจับตอง
ไมไดอยางเปนรูปธรรมดวยรัฐบาลประกาศเปนรายภาคและรายจังหวัด สําหรับการสนับสนุน
การทองเที่ยวนั้นไมไดกําหนดลักษณะของการจัดการทองเที่ยวที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรายจั งหวัดที่ จะสนับ สนุน การทองเที่ยวก็ป ระกาศเปน ภาพรวมสว นการจัดการทองเที่ย ว
เชิงวัฒ นธรรมยังไมไดประเด็นชัดเจน อีกประการหนึ่ง พบวา สัดสวนของงบประมาณที่จ ะ
สนับสนุนการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไมไดระบุในเชิงการปฏิบัติของพื้นที่แตละจังหวัด
และรู ป แบบกระบวนการต า ง ๆตามระเบี ย บของราชการ ป จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ของการจั ดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งจังหวัดเชียงราย จังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนจังหวัดที่มี
พื้น ทางวั ฒ นธรรมสํ า คั ญ ของล า นนาล ว นแต ไ ด ดํา เนิ น การด ว ยตัว เองจากทุ น ของพื้น ที่ คื อ
พระสงฆ วัตถุ บุคลากร จากคณะศรัทธาคณะกรรมการวัดและตนทุนทางดานการเงินจากตน
บุญของการบริจาคโยมอุปฏฐากและนักทองเที่ยวเปนสําคัญทางภาครัฐเขาเพียงใหคําแนะนํา
การจัดการภายในวัดและการประชาสัมพันธดวยการบรรจุรายชื่อวัดสําคัญทางศิลปวัฒนธรรม
ในปฏิทินการท องเที่ย วของแตละจังหวัดเทานั้น และพื้นที่ที่จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
ลว นแต มีความต องการที่จ ะรับ การสนับ สนุน จากภาครัฐ ที่เปนรูป ธรรมชัดเจนผูวิจัย จึงสรุป
จากการลงพื้นที่สอดรับนโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา
ดังนี้
๑. ยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายของประชารัฐอยางเปนรูปธรรม
และนํามาปฏิบัติไมได ควรปรับแกไขนโยบายสามพลังของประชารัฐและนโยบายการทองเที่ยว
และยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ใหลงสูภาคปฏิบัติในพื้นที่อยางเปน
ระบบ
๒. กระบวนการจัดการของแตละจังหวัด พบวา แตละวัดดําเนินการดวยตัวเองจาก
คณะของพระสงฆ คณะศรัทธาวัด คณะกรรมการวัด โยมอุปฏฐากวัด สถานศึกษา จิตอาสา
ที่เป น เยาวชนของการเป น มั คคุ เ ทศก งบประมาณจากโยมอุปฏ ฐากวัดจากการบริจ าคของ
นักทองเที่ยว
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๓. การมีสวนรวมของภาครัฐตามนโยบายสามพลังของประชารัฐและนโยบายการ
ทองเที่ยวและยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบวา ยังเปนเพียงทฤษฎี
ไมสามารถลงสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันแตละพื้นที่จะเปน
ผูเชิญภาครัฐเขาไปมีสวนรวม
๔. ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่รัฐบาลประกาศนโยบาย พบวา บทบาท
ที่ภาครัฐเขาเกี่ยวของ คือ การใหคําแนะนําการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การบรรจุรายชื่อ
วัดสําคัญทางศิลปวัฒนธรรมในปฏิทินการทองเที่ยวของแตละจังหวัด การใหแตละพื้นที่ไดสง
โครงการเกี่ยวการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบรรจุไวในแผนปฏิบัติการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๕. สิ่งที่แตละพื้นที่ตองการความสนับสนุนจากนโยบายสามพลังของประชารัฐและ
นโยบายการทองเที่ ยวและยุทธศาสตร การทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ คือ พบว า
มีความตองการใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษการทองเที่ยวสําหรับมัคคุเทศกตามวัดตาง ๆ
ในลานนาในรูปแบบเดียวกันโดยภาครัฐเปนผูดําเนินการอบรม และปจจุบัน พบวามีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในทองถิ่น คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
วิทยาลัยสงฆเชียงรายและวิทยาลัยสงฆนานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชรัตนสุดา
ไดสงคณาจารยลงสอนภาษาอังกฤษการทองเที่ยวใหกับมัคคุเทศกจิตอาสาที่เปนกลุมเยาวชน
ของวัดตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหมมาเปนระยะเวลาสองป
มาแลว

อภิปรายผล
จากผลของวิจัยและการวิเคราะหเอกสารตามวัตถุประสงคขอที่ ๑ นโยบายและการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา พบวา ภาครัฐบาลไดใหความสําคัญกับ
การทองเที่ยวของประเทศโดยไดกําหนดกรอบการทํางานอยู ๓ เรื่องที่สําคัญของประเทศ
คือ การกําหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ กําหนดนโยบายกรทองเที่ยวของรัฐบาลและกําหนด
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ และ พบวา เปนไปตามกลไกของนโยบาย
การพัฒนาสามพลังของประชารัฐซึ่งรัฐบาลไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน
การแกป ญหาโดยเน นภาคเศรษฐกิ จ อาชี พ รายไดความรวมมือและชุมชนเขมแข็ง ในดาน
ทองเที่ยวมีคณะทํางานดานการสงเสริมทองเที่ยวและSME มีเปาหมายหลัก สอดรับกับนโยบาย
การทองเที่ยวของรัฐบาลที่ประกาศใหปพุทธศักราช ๒๕๕๘ เปนปแหงการทองเที่ยวจนถึง
ป จ จุ บั น พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เป น กลุ ม จัง หวั ดท อ งเที่ย วในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศและ
กระจายเชื่ อ มโยงเมื อ งหลั ก เมื อ งรอง สร า งความเชื่ อ มั่ น ใหกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วด ว ยเครื อ ข า ย
อาสาสมัครตํารวจทองเที่ยว มัคคุเทศก ทองถิ่น รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

๑๐๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สอดคลองกับที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตร
การทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ครอบคลุมระยะเวลาถึง ๓ ป ตอเนื่องถึงปจจุบัน
๒. ผลการศึกษานโยบายและพั ฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของ
ประชารัฐในลานนาในภาพรวมนโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐ
ในลานนาในสามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม ตามวัตถุประสงค
ขอที่ ๒ พบว า ทั้ งสามจั ง หวั ดล ว นแต ดํา เนิ น การจัดการทอ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมพัฒ นา
มาตามลําดับ ดวยการจัดการทองเที่ยวดวยตัวเองจากตนทุนที่มีอยูของแตละจังหวัดในลักษณะ
ที่ แ ต ล ะวั ด ดํ า เนิ น การจั ด การร ว มกั บ พระสงฆ ค ณะกรรมการวั ด โยมอุ ป ฏ ฐากวั ด โดยใช
งบประมาณจากการงานบุ ญ ของวั ด และเงิ น บริ จ าคของนั ก ท อ งเที่ ย ว สถาบั น การศึ ก ษา
ในทองถิ่นเขาไปสนับสนุนการใหความรูดานภาษาอังกฤษแกมัคคุเทศกอาสา โดยที่พื้นที่เปนผู
เชื้อเชิญภาครัฐเขาไปมีสวนรวม และพบวา ภาครัฐยังมีสวนพัฒนาในอัตราที่นอยอยูมาก คือ
เขาไปสนับสนุนในดานเอกสาร ขอแนะนํา การประชาสัมพันธและการบรรจุรายชื่อวัดไวใน
ปฏิ ทิ น การท อ งเที่ ย วแต ล ะจั ง หวั ด ส ว นองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให แ ต ล ะวั ด ในพื้ น ที่ ส ง
โครงการที่จัด การทองเที่ย วบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของเทศบาลและองคการบริหารสว น
ตํา บลในพื้ น ที่ เ ป น สํ า คั ญ ภาครั ฐ ยั งเข า ไปมี บ ทบาทต อการจัด การท องเที่ ย วที่ นอ ยอยู ม าก
ไมสอดคลองกับที่ ภาครัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วิเคราะหจากเอกสาร เชิงปฐมภูมิการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐ
ในลานนา ตามวัตถุประสงคขอที่ ๓ พบวา ในเชิงเอกสารจึงสรุปผลของนโยบายและการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา เปนไปตามกลไกของนโยบายการพัฒนาสาม
พลังของประชารัฐซึ่งรัฐบาลไดนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการแกปญหา
สอดรับกับนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ประกาศใหปพุทธศักราช ๒๕๕๘ เปนปแหงการ
ทองเที่ยวจนถึง ในสวนของยุทธศาสตร พบวา รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ครอบคลุมระยะเวลาถึง ๓ ป ตอเนื่องถึงปจจุบัน สอดรับกับยุทธศาสตร
การทองเที่ยว ๓ ยุทธศาสตร ในเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม พบวา
ลวนแตดําเนินการจัดการทองเที่ยวดวยตนเองโดยความรวมมือของพระสงฆ- สามเณรในวัดและ
คณะกรรมการวัด ปูอาจารยวัด ผูรูในชุมชน ในสวนของงบประมาณเปนเงินทําบุญบริจาคของ
นักทองเที่ยวและโยมที่อุปถัมภวัดเปนกําลังสําคัญของวัด ภาครัฐยังไมมีงบประมาณสนับสนุน
การทองเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมโดยตรง มี เพียงสนั บสนุน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทองเที่ย ว
การจัดระบบของวัด การประชาสัมพันธ การทําแผนพับ การบรรจุรายชื่อวัดที่จัดการทองเที่ยว
ไวในปฏิทินการทองเที่ยวของแตละจังหวัด องคปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสนับสนุนในดาน
การดําเนินโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับทองเที่ยวซึ่งวัดและชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติการของ
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สวนงานรัฐในพื้นที่นั้น และ พบวา ภาครัฐไมไดสนับสนุนดานงบประมาณโดยตรงและปญหาที่
พบอีกประการหนึ่งของการนํางบประมาณภาครัฐมาดําเนินการ คือ ขั้นตอนมาก ยุงยาก ไมมีผู
ประสานงาน ทางวัดไม มีบุ คลากรที่ รูขอกฎหมายเกี่ย วกับระเบีย บการเงินของภาครัฐทําให
ปฏิบัติไมถูกตองเกิดความลาชา บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในลานนา พบวา ปจจุบันการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดเชียงใหม ทางวัดจะเปนผูเชิญหนวยงานภาครัฐเขาไปมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งภาครัฐไมไดเขาไปมีบทบาทที่เกิดจากภาครัฐเองสอดคลองกับ
พระเทพสิทธิ นายก(ชื่น ปญญาธโร,ปธ.๖) กลาววา ภาครัฐไมไดเขาไปมีบทบาทกับโดยตรง
เชนเดียวกับพระชยานันทมุนี กลาววา ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมทางวัดจะเปนผูเชิญภาครัฐเองทั้งสิ้น
และพระครูสันติธรรมวัฒน เจาอาวาสวัดเชียงมั่นก็กลาวถึงภาครัฐไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้ง
สามจังหวัดยังมีความตองการจากภาครัฐมากหลายประการดังผลการวิจัยเบื้องตน จึงถือวายัง
ไมสอดคลองกับภาครัฐบาลไดประกาศนโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่จะเพิ่มรายไดใหประเทศ กระจายรายไดสูทองถิ่น พัฒนาคุณภาพคนไทย และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับการทองเที่ยวของประเทศไทยตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัย

๑. ไดองคความรูจากการจัดการนโยบายและการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ประชารัฐในลานนา
๒. ไดทราบนโยบายและพัฒนายุทธศาสตรการจัดการทองเที่ยวประชารัฐในลานนา
ของภาครัฐ
๓. ไดทราบและได องคความรู การจัดการทองเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมของประชารัฐ
ในลานนา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาในเชิงลึกโดยเขาไปประจําในพื้นที่แหงละ ๒ สัปดาห เปนอยางนอย
เพื่อที่จะไดขอมูลในเชิงประจักษเพื่อทําการเปรียบเทียบในรายจังหวัด
๒. ควรเพิ่มระยะเวลาของการศึกษามากกวา ๑ ปงบประมาณจากผลของการวิจัย
ทองถิ่นยังไมไดการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐจากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายดานการ
ทองเที่ยวของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

เอกสารอางอิง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙.
กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า. ยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที่ ย วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐.
กรุงเทพฯ. กรกฎาคม ๒๕๕๘.
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ. รายงานวิจัย เรื่อง การทองเที่ยวเชิง
มรดกวั ฒ นธรรมอย า งยั่ ง ยื น มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพฯและมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา.
๒๕๕๕.
พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ. ผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประเภทวั ด ในกรุ ง เทพมหานคร”.มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒.

