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บทคัดย่อ 
 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง และเพื่อศึกษาแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มการท่องเท่ียว ประกอบการตดัสินใจ พฒันา หรือปรับปรุงสินคา้และบริการ 
จนน าไปถึงการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคอย่าง
แท้จริงโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตัน นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 
นกัท่องเท่ียว จ านวน 26 คน ประชาชนในพื้นท่ี จ  านวน 31 คน และเจา้หนา้ท่ีรัฐ 25 คน รวม 82 คน 

ผลการวจิยัพบวา่วดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง มีศกัยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เน่ืองจากมีส่ิงดึงดูดใจท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจหลายดา้น ทั้งดา้นจุดชม
ววิ ความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวดั รวมถึงบรรยากาศ ความร่มร่ืน ความสะอาด ซ่ึงนบัวา่
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผ่อน และเป็นสถานท่ีเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีส าคญั แนวทางการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีพบส่ิงท่ีตอ้งพฒันาเพิ่มเติมให้ดียิ่งข้ึนคือ ร้านคา้ชุมชน จุดพกัผอ่น การปรับภูมิ
ทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ ท่ีจอดรถ ปรับปรุงถนน/ความปลอดภยั การจดัการขยะและความสะอาด 
การมียวุมคัคุเทศก ์หอ้งน ้า การมีส่วนร่วม สร้างแหล่งน ้ า ซ่ึงการพฒันาปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้การ
ท่องเท่ียววดัดอยพระฌาน มีความน่าสนใจ และเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนส่วน
โอกาสและแนวทางปรับปรุง พฒันา สินคา้และบริการ ส าหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มการท่องเท่ียว
จากการศึกษาในคร้ังน้ีทราบถึงรูปแบบของธุรกิจ สินคา้ และบริการท่ีควรพฒันาเพื่อสร้างจุดดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเท่ียวในพื้นท่ี แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มร้านคา้ชุมชน 2) กลุ่มร้านอาหาร คา
เฟ่3) ตลาดชุมชน 4) กลุ่มท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์5) สวนเกษตร ผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ  ซ่ึง
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ควรพฒันาให้มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายยิ่งข้ึน ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือและพฒันา
ร่วมกนั รวมถึงการร่วมกนัรับผลประโยชน์จากการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน 

 
ABSTRACT 

The objective of this study is to study the guidelines for cultural tourism management 
(case study of Doi Phra Shan Temple, Pa Tan Na Khrua Subdistrict, Mae Tha District, Lampang) 
and to study the guidelines for tourism operators for support the decisions making about the 
development or improvement of products and services. To lead to formulating strategies or 
policies that are truly into the consumer demand, using samples of the population related to 
cultural tourism management (case study of Doi Phra Shan Temple, Pa Tan Na Khrua Subdistrict, 
Mae Tha District, Lampang) consists of 3 groups in total 82 people that are 26 tourists, 31 people 
in the local area and 25 government officials.  

The result of the research shows that Doi Phra Shan Temple, Pa Tan Na Khrua 
Subdistrict, Mae Tha District, Lampang has the potential to be a cultural tourist destination. 
Because there are many interesting tourist attractions in both viewpoint, the beauty of the 
architecture in the temple including the atmosphere, pleasantness, cleanliness, which are 
considered as a tourist destination, relaxation and an important cultural learning place. Guidelines 
for the management of cultural tourism (case study of Doi Phra Shan Temple, Pa Tan Na Khrua 
Subdistrict, Mae Tha District, Lampang). From this study found things that need to be further 
improved are community stores, resting points, landscape adjustment, public relations, parking 
areas, road improvements, safety, waste management and cleanliness, youthguide, toilet, 
participation, and water source construction. The development of these factors will result in the 
Doi Phra Shan temple tour being interesting and more complete tourist attraction. As for 
opportunities and guidelines to improve product and service for tourism operators, from this 
study, we are aware of the types of businesses, products and services that should be developed in 
order to attract tourists to the area, divided into 5 groups which are 1) community stores  2) 
restaurants, cafes 3) community markets 4) accommodation groups, resort , homestay 5) 
farmland, Organic vegetables which should develop to have more various tourist attractions. All 
sectors should cooperate and develop together including sharing benefits from the development of 
tourist attractions in the community. 
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บทน า 

 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั มีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงอาจ
กล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดก้ารจา้งงานท่ีส าคญัและกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาคและส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจโรงแรม บริษทัน าเท่ียว การขนส่ง ซ่ึงสร้างรายไดแ้ละลดอตัราการวา่งงาน
ของคนไทยเป็นจ านวนมาก อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัมีการเคล่ือนไหวในทิศทางบวกอยา่งต่อเน่ือง
ในอนาคต จากการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก โดยองค์กรการท่องเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization-WTO) ไดค้าดการณ์วา่ในปี ค.ศ. 2020  จะมีนกัท่องเท่ียว ระหวา่งประเทศ
เดินทางเพิ่มข้ึนมากกว่า 1,600 ลา้นคน และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว มากกวา่ 100 ลา้นลา้นบาท 
(Travel and Tourism Competitiveness Report, 2009) ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งในระดบัภูมิภาคและในระดบันานาชาติ  
 ส าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ในปีพ.ศ. 2561 ตลาดนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเติบโตร้อยละ 7.1 หรือมีจ านวน 38.12 ล้านคน ขณะท่ีในปีพ.ศ. 2560 มีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติจ านวน 34.4 ลา้นคน แมว้่าในช่วงคร่ึงหลงัของปีนกัท่องเท่ียวต่างชาติจากหลายประเทศ
ชะลอการเดินทางมาเท่ียวไทย เน่ืองจากปัจจยัเฉพาะท่ีกระทบในแต่ละกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัไป แต่ในช่วง 2 เดือนสุดทา้ยของปีพ.ศ. 2561 นกัท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยกลบัมาฟ้ืนตวัข้ึน 
เน่ืองจากเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวและรัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม Visa on Arrival 
ใหน้กัท่องเท่ียวจาก 21 ประเทศ ส่งผลให้มีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งปีประมาณ 2.01 ลา้น
ลา้นบาท ทั้งน้ีกระแสการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อ
เน่ีอง (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2562) 
  ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวไทยชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็น
จ านวน164.24 ล้านคน สร้างรายได้ 1,068.18 พนัล้านบาท โดยในภาพรวมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยยงัเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ โดยดูไดจ้ากอตัราการ
เพิ่มข้ึนของรายได ้สูงกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวของประเทศไทยมี
การพัฒนาและขยายตัวอย่า งรวดเ ร็ว  สามารถสร้างประโยชน์ทาง เศรษ ฐกิจได้อย่ า ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะปีท่ีผา่นมามีปรากฏการณ์สนบัสนุนจากกระแสละครอิงวฒันธรรมประเพณี เช่น  
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"นาคี"  “กล่ินกาสะลอง”และ "งานอุ่นไอรักคลายความหนาว" เป็นตน้ท าให้เกิดการเดินทางเขา้สู่
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในหลายแห่งอาทิ พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัเชียงใหม่ หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีประเพณีวฒันธรรมท่ีแปลกใหม่ พร้อมให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปศึกษาและลอง
สัมผสั  ซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย และสร้าง
เมด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจของจงัหวดั นอกจากการท่องเท่ียวในเมืองหลกัแลว้ยงัมีการกระจายตวั
ไปยงัเมืองรองต่างๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
พร้อมมีมาตรการสนบัสนุน ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีแก่นกัท่องเท่ียว การยกเวน้ภาษีกรณีจดัอบรม
สัมมนาในจงัหวดัเมืองรอง การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองรองต่างๆ มีผลท าให้
นกัท่องเท่ียวขยายตวัจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 ลา้นคน เป็น 90 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2561 โดย
นกัท่องเท่ียวมีการขยายตวัไปในทุกจงัหวดัส าหรับเมืองรองท่ีนกัท่องเท่ียวมีการขยายตวัสูงสุด 2 
อนัดบัแรก คือ ราชบุรี และชยันาท และยงัพบว่ามีจ  านวน 18 เมืองรองท่ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ขยายตวัสูงกวา่ภาพรวมของเมืองรองทั้งหมด (มติชน, 2562) 
 วดัพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เป็นวดัท่ีมีพระธาตุเก่าแก่มีมาแต่โบราณ แต่ยงั
ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัมากนกั ตั้งอยูบ่ริเวณแนวภูเขาทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเทศบาลต าบลป่าตนันา
ครัว ซ่ึงมีเขตติดต่อระหว่าง อ าเภอแม่ทะ อ าเภอเกาะคา และอ าเภอสบปราบ บริเวณโดยรอบมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามและมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของอ าเภอแม่ทะท่ีหาดูไดย้าก เป็น
สถานท่ีท่ีมีความสงบและร่มเยน็ โดยในแต่ละปีจะจดัให้มีงานประเพณีสรงน ้ าพระธาตุ ซ่ึงตรงกบั
วนัข้ึน 8 ค ่า เดือน 7 ส าหรับในช่วงฤดูหนาวเช่นน้ีหากแวะเวียนมายงัวดัในยามเชา้ ท่านจะพบกบั
ทะเลหมอกอนัสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตยท่ี์สวยอีกจุดหน่ึง (swapgap.com, 2562) 
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการจดัการวางแผนการท่องเท่ียว และดา้นการตลาด รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีสามารถ
น ามาเป็นจุดเด่นใหแ้ก่ชุมชน และเป็นการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกทาง และเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู ้
มาเยี่ยมเยือนเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาแผนการตลาดและการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของประเทศไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
  (1)  เพื่อ ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเ ท่ียวเ ชิงว ัฒนธรรม  กรณีศึกษา 
วดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

https://voicetv.co.th/topic/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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  (2) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มการท่องเท่ียว ประกอบการตดัสินใจ 
พฒันา หรือปรับปรุงสินคา้และบริการ จนน าไปถึงการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปางนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียว จ านวน 26 คน ประชาชนในพื้นท่ี จ  านวน 31 คน เจา้หน้าท่ีรัฐ 25 คน รวม 82 คน (2) 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พฤติกรรมการท่องเท่ียว การจดัการ
การท่องเท่ียว ขอ้มูลพื้นฐานของวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง (3) ขอบเขต
ดา้นระยะเวลา คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย  
 (1) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระ
ฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง (2) เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเพื่อท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั 
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 
แนวคิดและทางทฤษฎ ี

1.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การเดินท่องเท่ียว เพื่อการเรียนรู้วฒันธรรมในแหล่ง
ต่างๆ การหาประสบการใหม่ๆ การพักผ่อน โดยมีส่ิงดึงดูดใจคือ ขนบธรรมเนียบประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีแฝงไปดว้ยสารความรู้และเป็น
การถ่ายทอดทางวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลายประเภทท่ีสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น โดยแนวคิดองค์ประกอบของ
แหล่งท่องเท่ียว ของ Cooper &Boniface (1998) ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย 4As อนัประกอบไปดว้ย 
ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความส าราญจากแหล่งท่องเท่ียว และดา้น
องค์ประกอบของการบริการกล่าวโดยสรุป จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ในแต่ละพื้นท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ซ่ึงทั้งหมดนั้นสืบเน่ืองมาจากองคค์วามรู้และคุณค่าทางวฒันธรรมของแหล่งนั้นๆ ท าให้ใน 
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แต่ละพื้นท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความคิดเห็นและการกระท าท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถือวา่
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียว 
 

2. พฤติกรรมการท่องเท่ียว  
Schiffman and Kanuk (1994 อา้งใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์และเรณุมาศ มาอุ่น, 2553) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การ
ใช ้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของตน 
เสรี วงษม์ณฑา (2542 อา้งใน ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้, 2555) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาด
จะท าอย่างไรท่ีจะสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจได้ ถ้าไม่รู้ว่าผูบ้ริโภคคือใคร 
ตอ้งการอะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ กล่าวโดยสรุปคือ 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวมีผลมาจากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เม่ือ
นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัก็จะส่งผลให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวประสบปัญหาดา้นการตลาด และการวางแผนงานในการด าเนินงานในมิติต่างๆ ดงันั้นการ
วางกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง และศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายจึงมีความส าคญัเพื่อลดอตัราการเสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และ
บริการใหต้รงกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน 
 

3. การจดัการการท่องเท่ียว  
  จิราภรณ์ แกว้มณี (2557) ได้ให้ค  าจ  ากดัความว่า การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการในการจดัการกลวิธีหรือวิธีท าให้งานส าเร็จลุล่วงโดยอาศยับุคคลอ่ืนเป็น
ผูท้  า ซ่ึงสรุป ขั้นตอนท่ีส าคญัไดด้งัน้ีคือ 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียว 2. กระบวนการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว กล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียวจะประสบผลส าเร็จ ยอมข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจดัการไดแ้ก่ 
ปัจจยัพื้นฐานในการจดัการ ได้แก่ ทรัพยากรคน งบประมาณ วสัดุ และวิธีการ รวมถึงระยะเวลา 
ปัจจยัด้านตลาด ปัจจยัด้านวิธีการปฏิบติังานปัจจยัด้านการจูงใจผูป้ฏิบติังาน และวิธีการจดัการ 
ปัจจยัดงักล่าวเป็นเพียงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว แต่ในการตดัสินใจเลือก
เดินทางท่องเท่ียวยงัสถานท่ีใดนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะดึงดูด หรือตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไป 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
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กาญจนา สุคณัธสิริกุล (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทาง 
ประชากรศาสตร์อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความตอ้งการ 
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตกต่างกนั  

เถกิงศกัด์ิ ชยัชาญ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการหรือปัจจยัดา้นตน้น ้ าท่ีมี
ผลกระทบทางตรงต่อปัจจยั ด้านการให้บริการหรือปัจจยัดา้นกลางน ้ า ในภาพรวมของ 2 แหล่ง
ท่องเท่ียวใหผ้ลเหมือนกนัทั้ง 3 ปัจจยัเรียงตามลา้ดบัผลกระทบคือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ปัจจยัดา้นการมี ส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และปัจจยัดา้นทรัพยากรและศกัยภาพ
ขององคก์ร ดา้นปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ จากผลการศึกษาทา้ใหส้รุปไดว้า่การพฒันาในส่วนใดส่วน
หน่ึงของโซ่อุปทาน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนอ่ืนเสมอโดยมีผลกระทบมากน้อยต่างกัน ท้าให้
สามารถพิจารณาไดว้า่ควร พฒันาปัจจยัใดก่อนหลงัมากน้อยเพียงใดเพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
โซ่อุปทานการท่องเท่ียว 

วชิสุดา ร้อยพิลา และ ปรีดา ไชยา (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง องคป์ระกอบของทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องจงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบ
ของทรัพยากรท่องเท่ียวมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยดา้น ส่ิงอ านวยความสะดวกจะมี
ความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความเป็น
มิตรไมตรี และดา้นส่ิงดึงดูดใจ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ มี 4 องคป์ระกอบของปัจจยัทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีผล
ต่อการ ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องจงัหวดักาฬสินธ์ุ คือ องคป์ระกอบดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
องคป์ระกอบดา้น ความเป็นมิตรไมตรี องคป์ระกอบดา้นส่ิงดึงดูดใจ และองคป์ระกอบดา้นกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

ณันทพรรณ สุนทร ทกัษิณา สกุลรัตนพรชยั และจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2561) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูบ้ริโภคยุคใหม่ : พื้นท่ี
ศึกษา อุทยานส่ิงแวดลอ้มสิรินธร อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการภายในตวับุคคล ปัจจยัดา้นความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจภายในตวับุคคล  ปัจจยั
ดา้นทศันคติภายในตวับุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและภูมิศาสตร์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
นโยบายการเมือง ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและการคมนาคม ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
มีความสัมพนัธ์กบั การมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูบ้ริโภคยุคใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ศิวธิดา ภูมิวรมุน (2562) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของจงัหวดันครพนม พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน แตกต่างกนั จะให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั 3. ดา้น
การก าหนดยทุธศาสตร์การตลาดเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดันครพนม ท่ีพบ
จากการวิจยัคือ ดา้นลกัษณะกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation)ตอ้งมี 
การบริหารจดัการพื้นท่ี พฒันาเส้นทางหลกั และเส้นทางรอง ด้านผลิตภณัฑ์(Product) มีความ
หลากหลาย และโดดเด่นดา้นวฒันธรรมเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ดา้นราคา (Price) ราคาค่าบริการทางการ
ท่องเท่ียวก็ไม่แพงมาก ดา้นกระบวนการ (Process) มีกระบวนการท างานและการบริการท่ีดีแต่ควร
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ การท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ี (Place) สามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และ
รวดเร็ว ด้านบุคลากร (People)ตอ้ง มีการพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียวและการบริการให้
เพียงพอ และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตอ้งส่งเสริมการตลาดทางการท่องเท่ียวอยา่ง
ต่อเน่ือง 

Javier de Esteban Curiel  (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของผูบ้ริโภค
ในสเปน กรณีศึกษาเมืองมาดริด เพื่อขยายขอบเขตของวฒันธรรม และกิจกรรมเทศกาลพิพิธภณัฑ ์
เป็นวฒันธรรมร่วมสมยัต่างของเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมืองมาดริด ในประเทศสเปน ผลการวจิยั
พบวา่ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในสเปนโดยทัว่ไปเป็นคนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง อาชีพ 
และรายไดท่ี้ดี ผลการทดสอบสมมติบานพบวา่ แรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
มาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

Janos Csapo  (2011) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทและความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสมยัใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในสถานท่ีเมืองขนาดเล็ก มีผูค้นไม่มาก และชอบท่ีจะเรียนรู้วถีิชีวิต
และความเป็นอยู ่ของคนในชุมชน ทั้งน้ีตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ส่ิงอ านวยความ
สะดวกพื้นฐาน ซ่ึงแนวโนม้ในภายภาคหนา้จะมีนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีหลากหลายเพิ่มมาก
ข้ึน 

 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
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วธีิการด าเนินการวจัิย  
 ประชากรในการศึกษา คือ ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการท่องเท่ียว ของการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 
นกัท่องเท่ียว ประชาชนในพื้นท่ี และเจา้หนา้ท่ีรัฐ กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตัน นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว จ านวน 26 คน ประชาชนในพื้นท่ี จ  านวน 31 คน เจา้หน้าท่ีรัฐ 
25 คน รวม 82 คน โดยการส่มตัวอย่างแบบตามสะดวกโดยเลือกผูท่ี้พร้อมและยินดีท่ีจะให้
สัมภาษณ์  
 
 

สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยววดัดอย
พระฌาณ 
- จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว  
- เหตุผลหลกัในการท่องเท่ียว 
- ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว 
- สภาพปัญหาของการท่องเท่ียว 
 

 

แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว
เชิงวฒันธรรม กรณศึีกษาวดัดอย
พระฌาณ ต.ป่าตัน นาครัว อ.แม่ทะ 

จ.ล าปาง 

 

การพฒันาสถานที่ท่องเทีย่ววดัดอยพระ
ฌาณ 
- อุปสรรคในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
- แนวทางพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียว 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
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สรุปผลการวจัิย 

วดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม เน่ืองจากมีส่ิงดึงดูดใจท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจหลายดา้น ทั้งดา้นจุดชมวิว ความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมภายในวดั รวมถึงบรรยากาศ ความร่มร่ืน ความสะอาด และประชาชนมีความ

ศรัทธา ด้วยสภาพเช่นน้ีท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแต่

สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียว จากการ

สัมภาษณ์นักท่องเท่ียว ประชาชนในพื้นท่ี และส่วนราชการ พบปัญหาและอุปสรรคในการ

ท่องเท่ียว ส่ิงท่ีตอ้งน าไปปรับปรุงพฒันา สภาพพื้นท่ีท่ีมีจ  ากดั ป้ายบอกทาง/แผนท่ี  ท่ีพกั สภาพ

ถนน การมีส่วนร่วม ดา้นสถานท่ีจอดรถ และการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่นการไม่มีรถรับส่ง 

หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หอ้งน ้าท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไกล และท่ีนัง่พกัท่ีไม่เพียงพอ 

แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นา

ครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบส่ิงท่ีต้องพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กรณีศึกษาวดัดอยพระฌาน ประกอบดว้ย ร้านคา้ชุมชน  จุดพกัผอ่น การปรับภูมิทศัน์ 

การประชาสัมพนัธ์ ท่ีจอดรถ ปรับปรุงถนน/ความปลอดภยั การจดัการขยะและความสะอาด ยุว

มคัคุเทศก ์หอ้งน ้า การมีส่วนร่วม สร้างแหล่งน ้า  

โอกาสและแนวทางปรับปรุง พฒันา สินคา้และบริการ ส าหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มการ

ท่องเท่ียว จากการศึกษาทราบถึงรูปแบบของธุรกิจ สินค้า และบริการท่ีควรพฒันา แบ่งเป็น 5 

รูปแบบ คือ ร้านคา้ชุมชน ร้านอาหาร คาเฟ่  การสร้างตลาดชุมชน  กลุ่มท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์ 

สวนเกษตร ผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาอภิปรายผล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 `ความดึงดูดใจและเหตุผลในการเดินทาง ส่วนท่ี 2 คือแนวทางการพฒันาตามความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม และส่วนท่ี 3 คือ โอกาสในการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียววดั
ดอยพระฌาน มีดงัน้ี  
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 วดัดอยพระฌาน ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม เน่ืองจากมีส่ิงดึงดูดใจท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจหลายดา้น ทั้งดา้นจุดชมวิว ความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมภายในวดั รวมถึงบรรยากาศ ความร่มร่ืน ความสะอาด ซ่ึงนับว่าเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว พกัผอ่น และเป็นสถานท่ีเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีส าคญั  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิว
ธิดา ภูมิวรมุน (2562) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
จงัหวดันครพนม ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการในการมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นและ
เติมเต็มให้กบัชีวิต โดยมีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเพราะวฒันธรรมและประเพณีในดา้นปัจจยั
ส่งผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเพราะมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ Janos Csapo  (2011) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทและความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสมยัใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจในการ
เดินทางมาเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในสถานท่ีเมืองขนาดเล็ก มีผูค้นไม่มาก และชอบท่ีจะเรียนรู้วิถีชีวิต
และความเป็นอยู ่ของคนในชุมชน ทั้งน้ีตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า
วดัดอยพระฌานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในมุมมองของนกัท่องเท่ียว  
 แนวทางการจัดการการท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ งว ัฒนธรรม  กรณี ศึกษาว ัดดอยพระฌาน 
 ต.ป่าตนั นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบส่ิงท่ีตอ้งพฒันาเพิ่มเติมให้ดียิ่งข้ึนคือ 
ร้านคา้ชุมชน จุดพกัผ่อน การปรับภูมิทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ ท่ีจอดรถ ปรับปรุงถนน/ความ
ปลอดภยั การจดัการขยะและความสะอาด การมียวุมคัคุเทศก์ ห้องน ้ า การมีส่วนร่วม สร้างแหล่งน ้ า 
ซ่ึงการพฒันาปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้การท่องเท่ียววดัดอยพระฌาน มีความน่าสนใจ และเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีผา่นมาหลายเร่ือง คือ ผลการวิจยั
ของ วงศ์ธีรา สุวรรณิน และคณะ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของวดัในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ควรจดัมคัคุเทศก์หรือบุคลากร
พาชมวดั จุดประชาสัมพนัธ์ยงัมีน้อย ทั้งบริเวณนอกวดัและในวดั ต่อมา วิชสุดา ร้อยพิลา และ 
ปรีดา ไชยา (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า ส่ิงอ านวยความสะดวกจะมี
ความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั ณันท
พรรณ สุนทร ทกัษิณา สกุลรัตนพรชยั และจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูบ้ริโภคยุคใหม่ : พื้นท่ีศึกษา อุทยาน
ส่ิงแวดลอ้มสิรินธร อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
ภูมิศาสตร์ ปัจจยัดา้นการคมนาคม ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบั 
การมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูบ้ริโภคยุคใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเป็น
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ส่ิงท่ีดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียว และช่วยให้นอกท่องเท่ียวเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และเกิดการเดินทาง
มายงัสถานท่ีท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และยงัสอดคลอ้งกบั กิตติศกัด์ิ กล่ินหม่ืนไวย ์(2561) 
ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนท่ามะโอ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้กบั
ชุมชนและสามารถพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวต่อไปในอนาคตได้และสามารถเป็น แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แต่จะตอ้งมีการส่งเสริมในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความ
สะดวกในพื้นท่ีชุมชนและการส่ง เสริมการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน
ท่ามะโอ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 โอกาสและแนวทางปรับปรุง พฒันา สินคา้และบริการ ส าหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มการ
ท่องเท่ียว จากการศึกษาในคร้ังน้ีทราบถึงรูปแบบของธุรกิจ สินคา้ และบริการท่ีควรพฒันาเพื่อสร้าง
จุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเท่ียวในพื้นท่ี แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มร้านคา้ชุมชน 2) กลุ่ม
ร้านอาหาร คาเฟ่  3) ตลาดชุมชน 4) กลุ่มท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์5) สวนเกษตร ผกัอินทรีย ์ผกั
ปลอดสารพิษ  ซ่ึงควรพฒันาให้มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายยิ่งข้ึน ทุกภาคส่วนควรให้ความ
ร่วมมือและพฒันาร่วมกนั รวมถึงการร่วมกนัรับผลประโยชน์จากการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวของ
ชุมชน สอดคล้องกบังานวิจยัของ วงศ์ธีรา สุวรรณิน และคณะ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของวดัในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า 
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากการวิเคราะห์สามารถจดัท าเส้นทาง การท่องเท่ียววดัเลือก
จากท่ีวดัท่ีใกลเ้คียงกนัและอยูบ่นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมโยงกนั พร้อมทั้งพิจารณาเร่ืองการพฒันา
สถานท่ีแวะรับประทานอาหารกลางวนั และสอดคลอ้งกบั มาฆะ ขิตตะสังคะ และคณะ (2553) ได้
ศึกษาเร่ือง การศึกษาการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในพื้นท่ี 
ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  ผลของการศึกษาสรุปได้
วา่ แนวทางการบริหารจดัการการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ข้ึนอยู่
กับองค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน การจดัการกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน การจดัการการบริการดา้นท่ีพกัแรม และการจดัการบริการดา้น 
อาหาร เป็นส่ิงท่ีควรใหค้วามส าคญั  ดงันั้นจึงควรพฒันาใหเ้กิดรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบส่ิงท่ีต้อง
พฒันาเพิ่มเติมให้ดียิ่งข้ึนคือ ร้านคา้ชุมชน จุดพกัผอ่น การปรับภูมิทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ ท่ีจอด
รถ ปรับปรุงถนน/ความปลอดภยั การจดัการขยะและความสะอาด ยุวมคัคุเทศก์ ห้องน ้ า การมีส่วน
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ร่วม สร้างแหล่งน ้า 2. โอกาสและแนวทางปรับปรุง พฒันา สินคา้และบริการ ส าหรับผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มการท่องเท่ียว เพื่อสร้างจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเท่ียวในพื้นท่ี แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มร้านคา้ชุมชน 2) กลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่  3) ตลาดชุมชน 4) กลุ่มท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์5) สวน
เกษตร ผกัอินทรีย ์ผกัปลอดสารพิษ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ทั้ งข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมในการท่องเท่ียว เพื่อทราบว่านักท่องเท่ียวคือใคร เดินทางจากท่ีใด มีลักษณะการ
ท่องเท่ียวอยา่งไร เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเท่ียวมากข้ึน 2. ควรศึกษาเพื่อเติมเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวฒันรรมวดัดอยพระฌานในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากนกัท่องเท่ียว 
ประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นท่ี เพื่อทราบว่าในประเด็นดา้นไหนท่ีควรพฒันามากท่ีสุด 
และประเด็นไหนท่ีมีขอ้จ ากดัซ่ึงไม่สามารถพฒันาได ้3.ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใน
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจท่องเท่ียวเพื่อศึกษาทางด้านวฒันธรรม เพื่อทราบว่าควรพฒันา
คุณภาพของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอย่างไร เพื่อเน้นรูปแบบพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 
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