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การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนเป็ นการตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพวัดและชุมชน คือ 1) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม 2) การพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองในการบริหารจัดการของวัดและชุมชน
3) การพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมและประเพณี 4) การ
พัฒ นาศักยภาพทางด้า นเศรษฐกิจ การส่ง เสริม ให้ชุ ม ชนรู้จ ัก คุ ณ ค่ า และอนุ ร กั ษ์ ท รัพ ยากรทัง้ ทางด้า น
สิง่ แวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็ นการสร้างรายได้แก่ชุมชม และเผยแพร่คุณค่า
เอกลักษณ์ของชุมชนให้ประจักษ์แก่สาธารชนได้รบั รูแ้ ละเรียนรู้ นอกจากนัน้ ผลจากการศึกษา พบว่า การ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนาเป็ นการให้ความรูค้ วามเข้าใจ สืบสานวัฒนธรรม
และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้/วิถชี วี ติ ชุมชนดีขน้ึ และเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ชุมชนในการฟื้ นฟูความรูด้ า้ นศิลปะ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ชุมชนและการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อ ง ซึง่
ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชนในล้านนา ดังนี้ 1) ทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของ
วัดและชุมชนในล้านนานัน้ จะต้องมีแหล่งท่องเทีย่ วต่างทีด่ งึ ดูดใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว ได้แก่ ประวัตศิ าสตร์ ความ
งดงาม/ภูมทิ ศั น์ การอนุ รกั ษ์และการบริการ/ความสะดวก/ความปลอดภัย 2) บริหารคน บุคลากรทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ชุมชนเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ประกอบด้วย บุคลากร ความรู้ จิตอาสาและ
ระเบีย บวินัย/ข้อ บัง คับ 3) การจัดการ เป็ น การดาเนิ นงานหรือ ปฏิบตั ิง านเพื่อให้บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ตาม
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แนวทางที่กาหนดไว้ ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนดาเนินไปตามแผนที่วางไว้และ
แนวทางทีจ่ ะไปถึงเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาศักยภาพวัดและชุมชนจะต้องมี
การดาเนินตามขัน้ ตอน ได้แก่ การวางแผน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4) กิจกรรมเชิง
พุทธ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามหลักทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเชิงพุทธ ด้านความเชื่อดัง้ เดิมทีห่ ล่อหลอม
คุณค่าทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนั ดีงามของวัดและชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ วิถี
ชีวติ ชุมชน วัฒนธรรม/ประเพณี กิจกรรมพุทธวิถี
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนเป็ นการอนุรกั ษ์ศลิ ปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิน่ และเผยแพร่คุณค่าของภูมปิ ั ญญาของชุมชน โดยเริม่ จากการทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ ี
อยูใ่ นชุมชน การจัดการคนในชุมชน การบริหารจัดการและกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อให้เป็ นการพัฒนาศักยภาพที่
ยังยื
่ นและส่งเสริม สนับสนุ นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แบบแผนดัง้ เดิมของชุมชนให้เป็ น
แหล่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อชุมชนและนักท่องเทีย่ วให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, การท่องเทีย่ ว, วัดและชุมชม

ABSTRACT
The purposes of this research are: 1) To study the tourist management of temple and
community in Lanna 2) To study the tourist efficiency development of temple and community in
Lanna 3) An analyze the tourist efficiency development of temple and community in Lanna. This
Research is used the quantitative and qualitative Method. The sampling researching are used 400
populations of sampling and in depth interview the master of sangha, sangha, community Involving
organization Thai tourist and foreign tourist for analyzing the tourist efficiency development of temple
and community in Lanna. The result of study is found that:
The tourist efficiency development of temple and community in Lanna is responded to
community and tourist need. There are the ways to tourist efficiency development of temple and
community as 1) the tourist efficiency development on conservation the natural resource 2) the
tourist efficiency development on political management of temple and community 3) the tourist
efficiency development on social relationship of culture, custom and tradition 4) the tourist efficiency
development on economic that to be enhance for getting knowledge, conservation on environment,
arts, cultures, customs and traditions, making money and disseminate unique values to public to
know and learn.
Moreover, the result of study found that the tourist efficiency development of temple and
community in Lanna is getting knowledge, promoting local culture and wisdom for enhancing and
making money or getting up community life and responding the community need on revitalizing
knowledge of art, culture, lifestyle, community and participation of related agencies that impacts to
the tourist efficiency development of temple and community in Lanna as; 1) Resources: the
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development of temples and communities in Lanna have to be attractive tourist attractions such as
history, the beautiful scenery, conservation and service/convenience/ safety 2) Personal
Management: people’s community is an important factor for efficiency tourist development as
including personnel, knowledge, volunteerism and discipline/regulation 3) Management: the operation
or performance to achieve the objectives that is been set out in the guidelines for efficiency tourist
development of temple and community; it is planned and the way to reach the goal accurately. As
the study found that, the efficiency tourist development has the process as planning, identity and
identity planning and development Strategies 4) Buddhist Activities: the Buddhist sustainable
development through on Buddhist activities as the original traditional faith that creates the Local art,
culture, customs and traditions in temples and communities namely faithfulness, lifestyle,
community’s life, Culture/tradition and Buddhist activities.
The tourist efficiency development of temple and community is the Article conservation,
culture, custom and local tradition. It can disseminate the values of the community wisdom as
beginning on the available tourist resources in community, the personal’s community management,
the administration and Buddhist activities for sustainable development, enhancing and encourage
cultural values, traditions and customs of the community as a source of learning and better
understanding the community and tourists to be more effective.
Keywords: efficiency development, Tourism, Temple and Community

คานา
การท่องเทีย่ วถือได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมการให้บริการทีม่ คี วามเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ไปทัวทุ
่ กมุมโลก โดยมีระบบการให้บริการ เครื่องอานวยความสะดวด ความรวดเร็วแก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การ
ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสาร การบริการโทรคมนาคม การบริการเกีย่ วกับการอานวยความสะดวกเพื่อชม
หรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปั ตยกรรม จิตรกรรมประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม
หัตถกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี รวมทัง้ งานเทศกาล ประเพณี1 สาหรับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทางด้านการท่องเทีย่ วทีจ่ ะสามารถเพิม่
สมรรถนะทางด้านการพัฒนาประเทศชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ซึง่ การท่องเทีย่ วได้ถูก
กล่าวอ้างถึงการขยายการจ้างงาน การกระจายรายได้และการหารายได้เข้าสู่ประเทศชาติและประชาชนใน
ท้องถิน่
ศาสนสถานและชุมชนที่ได้สบื สานความรู้ถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็ นทรัพยากรทางการ
ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสาคัญและมีบทบาทในการดึงดูดแก่นกั ท่องเทีย่ วจากดินแดนต่างๆ สูแ่ หล่งท่องเทีย่ วแต่ละ
1

ราณี อสิชยั กุล, การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเอกสารการสอนชุดวิ ชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการ
ท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), หน้า 83.
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แห่งได้ไม่น้อย โดยเหตุท่ชี นชาติต่างๆ ทัวโลกต่
่
างมีวถิ กี ารดาเนินชีวติ ขนมธรรมเนียมประเพณีท่แี ตกต่าง
กันไป ดังวลีหนึ่งที่เป็ นคากล่าวทางมานุ ษยวิทยาว่า “ชนชาติท่แี ตกต่างกันย่อมมีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน ”
(Different People, Different Culture) ความหลากหลายและแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติจงึ
เป็ นสิง่ ที่ท้าทายให้เพื่อนมนุ ษย์ผู้สนใจใคร่รู้ ใคร่อยากที่จะเยี่ยมชมความแตกต่างนัน้ ๆ กระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางเพื่อไปศึกษา ค้นหา เรียนรูใ้ นวัฒนธรรมของชนชาติอ่นื ๆ เพื่อเป็ นการสั ง่ สมประสบการณ์แห่งชีวติ
ของตนเอง นอกจากนัน้ การเดินทางยังถือ ได้ว่าเป็ นสิง่ หนึ่งในการพักผ่อนหย่อนใจของมนุ ษย์ ซึง่ การเดินทาง
เพือ่ ไปศึกษา เรียนรู้ ชื่นชมวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันนัน้ เรียกอีกว่า “การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม”
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวศาสนสถานหรือวัดและชุมชนเป็ นการศึกษาเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยที่
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศเป็ นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะกระแสทีถ่ ูก
สร้างขึน้ ในสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มสี ่วนเผยแพร่ให้แหล่งท่องเที่ยวในที่
ต่างๆ เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ประกอบกับทรัพยากรการท่องเทีย่ วหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะ สถาปั ตยกรรม
ศิลปกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยวิถชี วี ติ และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย2 ในแต่ละท้องถิน่ ที่
ได้รบั ความสนใจและเกิดกระแสการอนุ รกั ษ์ และหวงแหนในมรดกอันล้าค่าทางวัฒนธรรมของไทย ทาให้เกิด
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมอันเป็ นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ มีมนต์เสน่หท์ ส่ี ามารถดึงดูด
ผูม้ าเยือนหรือมาสัมผัสและชื่นชมกับสิง่ ทีไ่ ม่มใี นท้องถิน่ ตน จะสังเกตได้ว่า วัฒนธรรมชุมชนกับคนในท้องถิน่
และการท่องเทีย่ วล้วนแล้วแต่มคี วามสัมพันธ์ เกื้อกูลกันและกัน เพราะการท่องเที่ยวได้ใช้วฒ
ั นธรรมของคน
พืน้ เมืองหรือท้องถิน่ เป็ นสินค้าในการดาเนินกิจกรรม ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิน่ หรือเจ้าของวัฒนธรรมเอง
ก็ได้รบั ผลประโยชน์ในการท่องเที่ยว เช่น การสร้างรายได้ การจ้างงาน ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิน่ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังต้องอาศัยทัง้ จากคนใน
ท้องถิน่ ภาครัฐและเอกชน ในฐานะทีเ่ ป็ นผูช้ านาญการเพื่อการพัฒนาทีเ่ หมาะกับชุมชนต่อไป
การท่องเที่ยวศาสนสถานหรือวัดและชุมชนเป็ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวชม
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อได้รบั ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน อีกทัง้ ยัง
ศึกษาความเชื่อถือ พิธกี รรมต่างๆ และมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็มจี ติ สานึกต่อ
การรักษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวด้วย
สามารถแบ่งการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1. การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทีย่ วไปยัง
แหล่งท่องเทีย่ วทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์
2. การท่องเทีย่ วงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเทีย่ ว เพือ่ ชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ทีช่ าวบ้านในท้องถิน่ นัน้ ๆ
3. การท่องเทีย่ วเชิงวิถชี วี ติ ชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ นชนบททีม่ ลี กั ษณะวิถชี วี ติ และผลงานสร้างสรรค์ทม่ี เี อกลักษณ์โดดเด่น

2

พงศธร เกษสาลี, คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Handbook),
(กรุงเทพมหานคร: โครงการท่องเทีย่ วเพือ่ ชีวติ และธรรมชาติ, 2543), หน้า 5.
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4. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬาโดยมีกจิ กรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของการจัดรายการกีฬาตาม
เส้นทางทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ
5. การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่ อ งเที่ย วไปเยี่ย มชมแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม มีกิจ กรรมส่ง เสริม สุ ข ภาพหรือ ฟื้ นฟู สุ ข ภาพทาง
วัฒนธรรม3
อย่างไรก็ต ามยัง มีอ งค์ป ระกอบด้า นแหล่ งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม เป็ น การท่องเที่ยวในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ อันประกอบด้วยสิง่ ดึงดูดใจอยู่ 10 ประการ คือ
1. ประวัตศาสตร์และร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ทย่ี งั ปรากฏให้เห็น
2. โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานต่างๆ
3. งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ดงั ้ เดิมในท้องถิน่ และสิง่ ปลูกสร้าง ผังเมืองรวมทัง้ ซากปรักหักพัง
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั น้ และแกะสลัก
5. ศาสนารวมถึงพิธกี รรมต่างๆ ทางศาสนา
6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ
7. ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา
8. วิถชี วี ติ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย การทาอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร
9. ประเพณี วัฒนธรรมพืน้ บ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ
10. ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ทีม่ กี ารนามาใช้เฉพาะท้องถิน่
การท่อ งเที่ย ว ถือ ว่า เป็ น สิ่ง สาคัญ ในการเรีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ ๆ ในชีวิต และสร้า งสุน ทรีย ภาพในใจผู้
ท่องเทีย่ ว เพราะปั จจัยสาคัญในการท่องเทีย่ วเชิงการเรียนรูท้ งั ้ ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความล้าค่า เพื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละพืน้ ทีน่ ัน้ ๆ ฉะนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ใน
การศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของแหล่งศาสนสถานและชุมชนในล้า นนา เพื่อให้ทุกคนได้รู้
และสร้างความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและประเพณีทน่ี ่าสนใจ ยิง่ ในปี พ.ศ. 2448
นี้ ป ระเทศไทยได้ม ีน โยบายส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วเพื่อ ให้เ ป็ นการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วและไม่ ข ดั กับ
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒ นธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย ผู้วิจยั จึงมีค วามปรารถนาที่จะศึกษาการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วต่างแดนได้เข้าใจถึงเนื้อหา สาระ ทีเ่ ป็ น
วัฒนธรรมของวัฒนธรรมท้องถิน่ ที่ถ่ายทอดให้อนุ ชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้ รับทราบและปฏิบตั ติ าม เพราะการ
ถ่ายทอดดังกล่าวได้มกี ารตีความหมายเอาไว้ในแต่ละพืน้ ที่แตกต่างกันไป เพื่อมิให้เกิดการสูญหายและเป็ น
การเผยแพร่คุณค่าทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจารีตอันดีงามทีส่ ่ งผ่านทางศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน่ และ
เป็ นการฟื้ นฟูอนุ รกั ษ์สงิ่ ล้าค่าในชุมชนให้ทุกคนได้รบั รู้ เรียนรู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ท่สี บื ถ่ายมาจนปั จจุบนั
จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะศึกษาพัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลที่ได้รบั
จากการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน เชียงรายและเชียงใหม่ เพื่อนามาปรับปรุงให้การท่องเทีย่ วใน

3

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา ,“มารูจ้ กั หนังสือท่องเทีย่ วเชิงนิเวศกันเถอะ”, จุลสารการท่องเที่ยว, 2548, หน้า 15-16.
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ท้องถิ่นได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และสามารถนาเอาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา
2. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา

ขอบเขตการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตของเนื้ อหาการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิธที งั ้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องแนวคิดการพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาศักยภาพ แนวคิดการพัฒนาท่องเทีย่ ว
ของวัดและชุมชน ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชน การพัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยววัดและชุม ชนในล้านนา หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม องค์ป ระกอบ ประเภท และ
ประโยชน์การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและบริบทพืน้ ทีท่ ท่ี าการวิจยั เพื่อจะได้
นาไปสูก่ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ขอบเขตของประชากร รูปแบบในการศึกษากลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. การสอบตัว อย่ า งแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คน โดยจากกลุ่ ม ประชาชนทัว่ ไป
นักท่องเทีย่ วหรือผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชมจานวนเฉลีย่ พืน้ ทีล่ ะ 67 คน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ วิเคราะห์และประเมินการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัด
และชุมชนในล้านนา ผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่างประกอบจานวน 29 รูป/คน ประกอบด้วย
1) สัมภาษณ์พระธรรมราชานุ วตั ร (หลักแน่ น) เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระ
แก้ว ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2) สัมภาษณ์พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้า
อาวาสวัดพระสิงห์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3) สัมภาษณ์พระสุนทรมุนี ฐานสิริ ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่ านเฉลิม
พระเกียรติ เจ้าอาวาสวัดมิง่ เมือง ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
4) สัมภาษณ์ พระชยานันทมุนี จรณธมฺ โม (ณ น่ าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่
แห้งและรองผูอ้ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าเฉลิมพระเกียรติ ตาบลม่วงตีด๊ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
5) สัมภาษณ์พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตาบล
พระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6) สัมภาษณ์พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ตาบลสุ
เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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7) สัมภาษณ์นายหาญ งามเจริญ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย
8) สัม ภาษณ์ น ายอมร กิตติกวางทอง วัฒ นธรรมจังหวัดเชียงราย สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
9) สัมภาษณ์พระสงฆ์ในแต่ละพืน้ ทีจ่ านวน 7 รูป
10) สัมภาษณ์ชุมชนในแต่ละ จานวน 7 คน
11) สัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ วชาวไทย จานวน 4 คน
12) สัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ จานวน 3 คน
ขอบเขตของพื้นที่ เป็ นการศึกษาจากวัดและชุมชนเพื่อการพัฒนาการจัดการการท่องเทีย่ วของวัด
และชุมชนในจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยวัดและชุมชนจานวน 6 แห่ง คือ
1) วัดพระธาตุแช่แห้ง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2) วัดมิง่ เมือง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3) วัดพระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4) วัดพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5) วัดสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6) วัดพระสิงห์วรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พืน้ ที่ดงั กล่าวถือได้ว่ามีความสาคัญ ทัง้ ในด้านท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนา
เช่น ตานาน ความเชื่อ พิธกี รรมและประวัตศิ าสตร์ดา้ นต่างๆ รวมถึงยังเป็ นสถานทีม่ คี วามโดดเด่นด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี แบบแผนดัง้ เดิมทีแ่ สดงถึงคุณค่าแห่งวิถกี ารดาเนินชีวติ แบบล้านนา
ขอบเขตของระยะเวลา การวิจยั เริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ใช้ระยะเวลาในการทาวิจยั ทัง้ สิน้ 12 เดือน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือในการวิจยั โดยแบ่งออกตามรูปแบบการวิจยั ได้แก่
1. เครื่องมือวิจยั แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็ นการศึกษาด้านเนื้อหา ด้านแนวคิด
การพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาศักยภาพ ความหมาย องค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความหมายของการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชน วัตถุประสงค์และ
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบ ประเภท และประโยชน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและบริบทพืน้ ฐานของวัด
และชุ ม ชนในล้า นนา เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการหาในการสร้า งแบบส ารวจเชิง ปริม าณ ( Quantitative
Research) หรือแบบสอบถาม
2. เครื่องมือวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ถงึ แนวทางการพัฒนา
ศัก ยภาพการท่ องเที่ยวของวัดและชุ มชนในล้านนา โดยการศึก ษากรอบทางด้า นเนื้ อ หาเพื่อ น าไปสู่ก าร
สัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างทัง้ 6 แห่ง ประกอบจานวน 29 รูป/คน และการสังเกตการณ์ (Observation)
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บริบทของวัดและชุมชนดังกล่าว ว่ามีปัจจัย เงื่อนไงอะไรที่จะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวได้
อย่างถูกต้อง

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา” เป็ นการศึกษาแนว
ทางการการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนาทีม่ ลี กั ษณะแห่งความสวยงามทัง้ ด้านภูม ิ
ปั ญญาท้องถิน่ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและประเพณีสบื ต่อกันมา เป็ นการส่งเสริมสร้างความเข้าใจ
เพือ่ ให้ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม จากการศึกษาสามารถสรุปผล ดังนี้
1. บริ บทพื้นฐานและสภาพความจริ งการพัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ ยวของวัดและชุมชน
ประกอบด้วย 1) ประวัตคิ วามเป็ นมา การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา จากกลุ่ม
ตัวอย่างนัน้ ถือได้ว่าเป็ นพื้นที่มคี ติ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่โดดเด่นแบบฉบับล้านนา 2)
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource) พื้นที่การวิจยั ของวัดและชุมชนในล้านนา ซึ่งเป็ นแห่ง
ท่ อ งเที่ย วทางด้า นศาสนสถานทางด้า นวัฒ นธรรม การด าเนิ น ชีวิต ของชุ ม ชน และศิล ปกรรมทางด้า น
พระพุทธศาสนา และแต่ละพืน้ ทีต่ ่างมีความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีค่ ล้ายคลึงกันทางด้านศิลปะ
แบบล้านนา 3) การจัดการการท่องเทีย่ ว การพัฒนาการท่องเทีย่ วในชุมชนเพื่อกาหนดทิศทางการท่องเทีย่ ว
และการจัดการการท่องเทีย่ วเพือ่ เชื่อมความเข้าใจระหว่างนักท่องเทีย่ วกับชุมชน
นอกจากนัน้ ยังมีอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน พบว่า การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวมีข้อจากัดที่เป็ นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในล้านนา ได้แก่
ความรูแ้ ละความเข้าใจ สภาพจราจร/การเดินทาง พืน้ ที่จากัด การอบรม ความเสียสละ การมีสว่ นร่วม การ
สื่อสาร การประชาสัม ภาษณ์ สภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐไม่สอดคล้อง
ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชน การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วจาเป็ นจะต้อง
มีทศิ ทางอันเป็ นแนวทางแห่งการปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน ได้แก่ การ
เสียสละ/จิตอาสา การมีสว่ นร่วม การอนุ รกั ษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ร้านค้า/
สินค้าและการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
จะเห็นได้ว่า สภาพความจริงของพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เป็ นการพัฒนาและ
อนุ รกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมนิยมและคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยววัดและชุมชนให้ยงยื
ั่ น
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดารงคงไว้และสืบทอดเจตนารมณ์ ของบรรพชนชาวล้านนาที่มคี วามงดงาม
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีทด่ี ใี ห้อยูก่ บั ชุมชนต่อไป
2. สรุปผลจากแบบสอบถาม การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนาได้ผล
คือ ความรูแ้ ละเข้าใจจากปั จจัยภายใน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว
จากปั จจัยภายในมีค่าเฉลีย่ = 4.22 โดยความต้องการของวัดและชุมชน = 4.27 รองลงมา การสนับสนุ นจาก
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ผูน้ าและองค์กรท้องถิน่ = 4.22 รองลงมาความรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชน = 4.21
และการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชน = 4.18
ความรู้แ ละเข้า ใจการพัฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที่ย ววัด และชุ ม ชนจากปั จ จัย ภายนอก ผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วจากปั จจัยภายนอกมีค่าเฉลีย่ = 4.08 โดย
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชน = 4.20 รองลงมา แบบแผนการ
ท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน = 4.04 และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน = 4.00
ความรูแ้ ละเข้าใจการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ววัดและชุมชนจากบริบทชุมชน ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า ความรูแ้ ละเข้าใจการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ววัดและชุมชนจากบริบทชุมชนมีค่าเฉลีย่ = 3.98
โดยการเข้าถึงสถานท่องเที่ยวของวัดและชุม ชน = 4.01 รองลงมาสิง่ อานวยความสะดวกในการพัฒ นา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน = 3.99 รองลงมาสิง่ ดึงดูดใจต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของวัดและชุมชน = 3.98 รองลงมาความปลอดภัยต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน =
3.97 และการรับรองการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน = 3.96
การพัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ ยวของวัดและชุมชนในล้านนา พบว่า กระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเทีย่ ววัดและชุมชนมีองค์ประกอบด้วย 1) ด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ทุกพืน้ ทีข่ องการศึกษามุ่งเน้นให้นักท่องเทีย่ วได้รแู้ ละเข้าใจในประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของ
ศิลปะ วัฒนธรรมและรูปแบบของสังคมตัง้ แต่โบราณกาลที่ ผสมผสานทัง้ ความเชื่อ แนวคิดและความศรัทธา
ในทางพระพุทธศาสนาสืบมาจนถึงปั จจุบนั 2) ด้านการจัดการอย่างยังยื
่ นทัง้ เชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม เป็ นการจัดการและให้บริการที่เหมาะสม มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในวัดและความเห็นจาก
เพือ่ ให้พน้ื ทีช่ ุมชนไม่มโี อกาสมากในการบริหารจัดการให้เหมาะกับชุมชน 3) ด้านวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ ในแง่
สังคมและมุง้ เน้นความเป็ นวิถชี ุมชนทีด่ งั เดิม แต่บางพืน้ ทีไ่ ด้หมุนเวียนตามกระแสการดาเนินชีวติ ของสังคม
4) ด้า นความรู้แ ก่ ผู้เ กี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายได้ร บั ความร่ว มมือ ในการพั ฒ นาศัก ยภาพการท่อ งเที่ย ว เช่ น การ
ท่องเทีย่ วจังหวัด หน่ วยงานปกครองท้องถิน่ และภาคส่วนอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มกี ารท่องเทีย่ ว
วัดและชุมชน 5) ด้านชุมชนท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและได้รบั ผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอันเป็ นการกระจายรายได้ส่ชู ุมชน กระนัน้ การบริหารจัดการบางพืน้ ที่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตนเอง และ
เป็ นการแสดงภาพลักษณ์อนั ดีงามทีป่ รากฏให้แก่คนทัวไปได้
่
รบั รูแ้ ละเรียนรู้ 6) ด้านนักท่องเทีย่ วเกิดความพึง
พอใจ การท่องเทีย่ วในทุกพืน้ ที่เป็ นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศได้รบั ความพึง่ พอใจ เพราะ
เป็ นพืน้ ที่ใกล้เคียงกัน มีการบริหารจัดการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทัง้ การเดินทาง สถานที่และ
ความรูใ้ ห้แก่นักท่องเที่ยว 7) ด้านขีดความสามารถรองรับ (carrying capacity) พื้นที่ในการรองรับ
นักท่องเทีย่ วส่วนมากจะมีพน้ื ทีเ่ หมาะสม กว้างขวาง มีระเบียบ แต่วดั พระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่และ
วัดมิง่ เมือง จังหวัดน่ าน เป็ นแห่งท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางเมืองทาให้แออัด การจราจรติดขัด และพื้นที่ในการ
จอดรถไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว การพัฒนาด้านกายภาพจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเร่งพัฒนา 8)
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของถือได้ว่ามีความปลอดภัยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เพราะเป็ นพืน้ ที่
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แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของจังหวัดนัน้ ๆ ทาให้พน้ื ทีม่ กี ารจัดผูร้ กั ษาความปลอดภัยอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าเยีย่ มชม
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนาเป็ นแนวทางพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพ
การท่องเทีย่ วจากปั จจัยข้างต้น เพื่อหาวิธกี ารและรูปแบบการทีเ่ หมาะสมต่อการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุ นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แบบแผนดัง้ เดิมของชุมชนในล้านนา
ดังนัน้ จาเป็ นจะต้องเข้าใจเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา
เพื่อให้มรี ปู แบบทีด่ แี ละเหมาะต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมตามแนววิถพี ุทธอันทรงคุณค่าของวัด
และชุมชนในล้านนา

อภิ ปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน
ในล้านนา เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจะต้องมีรปู แบบ ดังแผนภาพข้างล่างดังนี้

ภาพประกอบที่ 1: รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนาเป็ นการให้ความรู้ความเข้าใจ
สืบ สานวัฒ นธรรมและภู ม ิปั ญ ญาท้อ งถิ่น เพื่อ ส่ง เสริม การสร้า งรายได้/ วิถีชีวิต ชุ ม ชนดีข้ึน และเป็ น การ
ตอบสนองความต้องการชุมชนในการฟื้ นฟูความรูด้ า้ นศิลปะ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ชุมชนจากการสารวจความรู้
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ อีกทัง้ การมีสว่ นร่วมของชุมชนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเทีย่ ว จากการศึกษาสามารถจาแนกรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชนในล้านนา ดังนี้
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1. ทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของวัดและชุมชนในล้านนานัน้ จะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวต่างที่
ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ประวัติศาสตร์ การพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ ทางประวัติศาสตร์ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรือ่ งราวอันทรงคุณค่าแก่ชุมชนเป็ นสิง่ สาคัญทีด่ งึ ดูดใจนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาศึกษา
และสัมผัสถึงเล่าราวเหตุการณ์ ครัง้ ก่อน ทัง้ เรื่องราว 2) ความงดงาม/ภูมทิ ศั น์ ความโดดเด่นและสวยงาม
ทางด้านศิลปะ หัตถกรรม จิตกรรมแบบฉบับล้านนาทีม่ คี วามงดงามและทิวทัศน์ทต่ี ระการตาทางกายภาพทา
ให้เกิดความพอใจในการเยีย่ มชม 3) การอนุ รกั ษ์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแ่ ฝงด้วยความวิจติ รพิสดาร
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมทีล่ ้าค่าทีป่ รากฏในชุมชน 4) การบริการ/ความ
สะดวก/ความปลอดภัย การสรรหาสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสร้างความเข้าใจ
อธิบายและแนะนาในนักท่องเทีย่ ว
2. บริ หารคน บุคลากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 1) บุคลากร บุคคลภายในชุมชนรวมถึงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมเพรียงกันที่จะ
พัฒ นาศัก ยภาพวัด และชุ ม ชนด้ว ยการมีม นุ ษ ย์ส มั พัน ธ์ท่ีดี สร้า งความรู้ส ึก ปลอดภัย และประ ทับ ใจแก่
นักท่องเทีย่ ว 2) ความรู้ แหล่งท่องเทีย่ วเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนทางด้านศาสนสถานและความงดงามทางด้านพุทธศิลปกรรมและการบริหาร
พืน้ ที่ให้เป็ นการให้ความรูแ้ ก่นักท่องเทีย่ ว 3) จิตอาสา การเสียสละกาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ในการ
พัฒนาวัดและชุมชน เพื่อการอนุ รกั ษ์และสืบสาน ถ่ายทอดความรูข้ องชุม ชนมิให้สญ
ู หายไป 4) ระเบียบวินัย/
ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ขิ องชุมชนต่อการปฏิบตั ติ นของนักท่องเทีย่ ว มิให้เกิดการฝ่ าฝืนกฎระเบียบ
3. การจัดการ เป็ นการดาเนินงานหรือปฏิบตั งิ านเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนดาเนินไปตามแผนที่วางไว้และแนวทางที่จะไปถึง
เป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาศักยภาพวัดและชุมชนมีการดาเนินการ คือ 1) การ
วางแผน การวางนโยบายจากการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาการจัดการให้ดงึ ดูดความ
สนใจสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเผยแพร่แลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม
2) เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมของล้านนามีลกั ษณะที่โดดเด่น ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณะ
เฉพาะทีแ่ ฝงไปด้วยแนวคิดในการดาเนินชีวติ ของชุมชน และเป็ นมนต์เสน่หด์ งึ ดูดใจให้นั กท่องเทีย่ วชาวไทย
และต่างประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒ นา การสารวจสภาพปั ญ หาที่จะนาไปสู่การหาแนวทางแก้ไ ขที่
เหมาะสม เพื่อวางแผนงานเป็ นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างวัดกับชุมชนให้เกิดศักยภาพที่ดใี นการ
จัดการทรัพยากรคน เงิน ทรัพยากรและกระบวนการ รวมถึงการร่วมมือกับทุกภาคส่วน 4) การมีส่วนร่วม
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั ้ง
ระดับท้องถิน่ และระดับจังหวัด 5) การประชาสัมพันธ์ การแพร่กระจายข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่
นักท่องเที่ยว ทัง้ ในรูปของเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และไอทีหรืออินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความรูแ้ ละเข้าใจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเทีย่ วและแหล่ง
4. กิ จกรรมเชิ งพุทธ การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นตามหลักทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมเชิงพุทธ ด้าน
ความเชื่อดัง้ เดิมที่หล่อหลอมคุณค่าทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี อนั ดีงามของวัด
และชุมชน ดังนี้ 1) ความเชื่อ วิถชี วี ติ ของชาวล้านนาปลูกฝั งให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็ นคนดีตาม
หลักทางพระพุทธศาสนาที่มคี วามสอดคล้องกับการปฏิบตั ิตนตัง้ แต่อดีต 2) วิถีชวี ติ ชุมชน บริบทชุมชนที่
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เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ระหว่า งวัด และชุ ม ชน เป็ น กิจ กรรมการเรีย นรู้ ท างวัฒ นธรรมและประเพณี ท้อ ง
กิจกรรมด้านภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ แสดงให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าใจการดาเนินชีวติ ตามวิถพี ุทธของชุมชน 3)
วัฒ นธรรม/ประเพณี การสืบ สานวัฒ นธรรมประเพณี แ ละวิถีก ารท่อ งเที่ย วเชิง อนุ ร กั ษ์ ท่ีท รงคุ ณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรมดัง้ เดิม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวได้ตระหนักและเข้าใจความภูมใิ จของชุมชนในการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรมของตนเองทีม่ พี ระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานของชุมชน 4) กิจกรรมพุทธวิถี กิจกรรม
ทีช่ ุมชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสาคัญการพัฒนาศักยภาพตนเอง จากความร่วมมือตามหลัก “บวร” บ้าน
วัด โรงเรียน สร้างมาตรฐานการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดและชุมชน มุง่ เน้นการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบยังยื
่ น
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนเป็ นการอนุรกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิน่ และเผยแพร่คุณค่าของภูมปิ ั ญญาของชุมชน โดยเริม่ จากการทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ ี
อยู่ในชุม ชน การจัดการคนในชุม ชน การบริหารจัดการ และการกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อให้เป็ นการพัฒ นา
ศักยภาพที่ยงยื
ั ่ นและเหมาะสมในชุมชนล้านนา ในการส่งเสริม สนับสนุ นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี แบบแผนดัง้ เดิมของชุ มชนให้เป็ นแหล่ งการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่ อชุมชนและ
นักท่องเทีย่ วให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ
การวิจยั “การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา” ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ถือ
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา เป็ นการบ่งบอกถึงคุณค่าทัง้
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและประเพณีอนั ดีงาม เป็ นแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และรายได้แก่ชุม ชนจากการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและเกิดความยังยื
่ น นอกจากนัน้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1) ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนที่เกิดจากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ที่สบื สานเป็ นศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี เพือ่ ให้ชุมชนเกิดความรักและตระหนักถึงคุณค่าของภูมปิ ั ญญาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนตนเอง
2) ส่งเสริมและพัฒนาวัดและชุมชนให้เกิดความระเรียบ สร้างภูมทิ ศั น์แก่นกั ท่องเทีย่ ว
3) ส่งเสริม การทางานร่วมกันหน่ วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของวัดและชุมชนในล้านนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4) ชุ ม ชนต้อ งมีจิต ส านึ ก ต่ อ ภู ม ิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ที่ส ืบ สานเป็ น ศิล ปะ วัฒ นธรรมและประเพณี
ร่วมมือกันในการดูแล รักษาและป้ องกันมิภมู ปิ ั ญญาท้องถิน่ นัน้ สูญหายไป
ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
แนวทางเพือ่ ให้เกิดเป็ นรูปธรรมในการการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนใน
ล้านนา คือ
1) ควรประสานงานกับ หน่ ว ยงาน องค์ก รทัง้ ภาครัฐ และเอกชนให้ม ีส่ว นร่ว มในการพัฒ นา
ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน
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2) ควรมีการจัดทาแผนและนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และมีการติดตามผลและประเมินผล
3) ควรมีการทางานร่วมกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากยิง่ ขึน้ เพื่อทุกภาคส่วนได้เข้าใจการ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนทีม่ ผี ลต่อการดาเนินชีวติ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
4) ควรมีแรงกระตุน้ ในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา
5) ควรมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ท่มี กี ารพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ ยวของวัดและชุมชน
ลัก ษณะเหมือนกัน หรือคล้า ยคลึง กัน เพื่อ วิเ คราะห์ห ารูป แบบและแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพทางการ
ท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6) ควรมีการส่งเสริมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนใน
ล้านนาในแต่ละพืน้ ที่
2) ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเทีย่ วของวัดและชุมชนในล้านนา เฉพาะพืน้ ทีท่ ต่ี ระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
นาไปสูก่ ารสร้างชุมชนต้นแบบต่อไป
3) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบปั จจัยในแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเทีย่ วของวัดและชุมชน เพือ่ ให้เห็นความแตกต่างทางด้านปั จจัย เงือ่ นไข และรูปแบบในการดาเนินงานใน
แต่ละพืน้ ที่
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