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การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียงแสนที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ ความตองการของชุมชน นักทองเที่ยวและภาคีที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสถานการณการ
ทองเที่ยว บทบาทการมีสวนรวมของภาคีที่เกี่ยวของในการจัดการการทองเที่ยว ตลอดจนความตองการ
ของชุมชนในพื้นที่ตอรูปแบบการทองเที่ยว รวมทั้งความตองการของนักทองเที่ยวตอการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียงแสน
การดําเนินการศึกษาใชการสัมภาษณ การจัดกิจกรรมการประชุมอยางมีสวนรวมของชุมชน และ
กิจกรรมอภิปรายกลุมยอย ซึ่งเปดโอกาสใหภาคีที่เกี่ยวของตอการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ไดเขารวม
เพื่อแสดงความคิ ดเห็ น รวมทั้งการสังเกตการณแ บบมีสวนรว ม การใชแ บบประเมินศั ก ยภาพแหลง
ทองเที่ยวและแบบสอบถามนักทองเที่ยวเพื่อทราบความตองการของนักทองเที่ยวตอรูปแบบการทองเที่ยว
ในอําเภอเชียงแสน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ การจัดกิจกรรมการประชุมอยางมีสวนรวมของชุมชน
การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอยและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และเทคนิควิธีพรรณนา (Description Statistic) การวิเคราะหแบบสอบถามโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for the Social Science) SPSS for Windows
โดยการศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงคาความถี่ (Frequency)
การกระจายคารอยละ (Percentage Distribution) คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ในการอธิบายตัวแปรตางๆสําหรับแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวนั้นใชการ
วิเคราะหองคประกอบของแหลงทองเที่ยว (4A’s) คือ ทรัพยากรการทองเที่ยว (Attraction) การเขาถึง
แหลงทองเที่ยว (Accessibility) การอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว (Amenities) และการบริการ
เสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary Service) รวมกับกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis)
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พื้นที่ศึกษา คือ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 6 ตําบล คือ ตําบลเวียง ตําบลบานแซว ตําบลแมเงิน ตําบลปาสัก ตําบลศรีดอนมูล และตําบลโยนก
รวมทั้งหมด 70 หมูบาน
จากการศึ ก ษาพบว า สถานการณ ก ารทอ งเที่ย วในอํ า เภอเชี ย งแสนนั้ น ตํ า บลเวี ย งเปน แหล ง
ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
คือ สามเหลี่ยมทองคํา โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ตั้งอยูทั่วไปเปนเขตเมืองโบราณของลานนาที่มี
ประวัติศาสตรมายาวนาน
ทรัพยากรการทองเที่ยวในอําเภอเชียงแสน มีศักยภาพเหมาะสมตอการพัฒนาเปนแหลงทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาระบุวาทรัพยากรการทองเที่ยวในตําบลเวียงมีศักยภาพในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด เนื่องจากมีทั้งทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก เชน สามเหลี่ยมทองคํา หอฝน กําแพงเมืองโบราณเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา และ วัดพระธาตุจอมกิตติ เปนตน
บทบาทการมีสวนรวมของภาคีที่เกี่ยวของในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอ
เชียงแสนนั้นพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวมากที่สุดโดย
ไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมจากชุมชนในพื้นที่เชน กลุมอาชีพตางๆ กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน
กลุมเยาวชน ซึ่งอยูในฐานะผูประกอบการทองเที่ยว นอกจากนั้นมีสถาบันการศึกษาเชน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเขาไปสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในการบริการเสริมทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมและยั่งยืน
สวนความตองการของชุ มชนตอรูปแบบการทองเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชี ยงแสนนั้น
ชุ ม ชนต อ งการรู ป แบบการท อ งเที่ ย วที่ อ ยู ภ ายใต ก ารบริ ห ารจั ด การโดยชุ ม ชนและมี ก ารแบ ง ป น
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนธรรมระหวางคนในชุมชนขณะเดียวกันตองควบคูกับการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ใหคงอยูตลอดไป
แตชุมชนยังไมมีความพรอมในการรองรับการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ยังตองการใหผูที่เชี่ยวชาญมาแนะนํา
ใหความรูดานการบริหารจัดการและการตลาดการทองเที่ยว เพื่อใหการทองเที่ยวสามารถเปนสวนหนึ่งที่
จะสรางรายไดใหกับชุมชนและเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนการสรางระบบเศรษฐกิจใหมที่มี
การบูรณาการระหวางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีรวมเขาดวยกันเพื่อประสิทธิภาพของการ
พัฒนาการทองเที่ยว
สําหรับความตองการของนักทองเที่ยวตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียง
แสน พบวา นักทองเที่ยวมีความตองการตอองคประกอบของแหลงทองเที่ยวในอําเภอเชียงแสนในระดับ
มาก ในดานทรัพยากรการทองเที่ยว (Attractions) เนื่องจากอําเภอเชียงแสนเปนเมืองประวัติศาสตร
ลานนา มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) เนื่องจากการ
ทองเที่ยวมีทั้งเสนทางทางบกและทางน้ําที่ใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการเดินทางเขาถึงแหลง
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จากผลการศึกษาดังกลาว รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอเชียงแสน ที่สอดคลองกับ
บริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละความต อ งการของชุ ม ชน นั ก ทอ งเที่ ย วและภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น เป น รู ป แบบการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) ซึ่งสามารถจําแนกเปน 3 รูปแบบตามประเภทของทรัพยากร
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ
1. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเภทประวัติศาสตร
2. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเภทชนเผา
3. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ประเภทสืบสานวัฒนธรรม
ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในแตละประเภทนั้นควร ตระหนักถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนการใหชุมชนเจาของพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและรวมรับ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางเหมาะสมเสมอภาคเทาเทียมกันทุกภาคสวน และการพัฒนาการ
ทองเที่ยวตองอยูภายใตขีดความสามารถของ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชุมชนในแหลงทองเที่ยว นอกจากนั้นควรมีการกํากับ ความคุม ดูแล คุณภาพของทรัพยากรการ
ทองเที่ยว พรอมกันนี้ควรสงเสริมการบริการและ กิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงประสบการณของ
นักทองเที่ยวเขากับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและ
นักทองเที่ยว เกิดความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและสงเสริมใหเกิดระบบเศรษฐกิจใหม
ที่มีการบูรณาการวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนแกอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในประเทศ
ทั้งนี้ในการบริหารจัดการตลอดจนการดําเนินการจะตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางภาคีที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกภาคสวน คือ นักทองเที่ยว เจาของแหลงทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยว ชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และนักวิชาการ
ในพื้นที่ รวมทั้งสื่อตางๆที่สามารถชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในอําเภอเชียงแสน
ใหเปนที่รูจักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

