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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการ
ท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสารวจศักยภาพการท่องเที่ยว
ของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาล
ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง 3) เพื่ออบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนาชม นาเที่ยวในการท่องเที่ยว
ของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยมีการดาเนินการวิจัย ดังนี้ 1)สารวจและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว 2) ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและค้นหากิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับชุมชน 3) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม 4) อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมและการจัดการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว จานวน 400 คน ซึ่งเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคม 2559 โดยใช้แบบสอบถาม โดยการเลือกแบบบังเอิญ และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้นาชุมชนจานวน 12 คนผ่านกิจกรรมเสวนากลุม่ ย่อยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อ
หาค่าร้อยละรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสถานที่พัก แรม ด้าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและด้านบริการเสริม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง ส่วนใหญ่เห็นว่าชุมชนเทศบาล
ตาบลนาครัว มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ มี
การเดิ น ทางที่ ส ะดวกสบายสามารถเลื อ กเดิ น ทางได้ ห ลากหลายรู ป แบบโดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งพื้ น ที่ แ ละ
ชาวต่างชาติและได้ สร้างรูปแบบเส้นทางการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนจานวน 1 เส้นทาง คือ เส้นทางการท่องเที่ยว
นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแกะสลักไม้ และได้มีการจัดอบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยว
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
คาสาคัญ : การสร้างรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, การท่องเที่ยวชุมชน
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Abstract
The proposes of this research were to study of tourism potential and creating communitybased tourism program and local guide of Nakrow Sub-district municipality, Mae Tha District, Lampang
Province. This research aims to survey and study the abilities of the community guidelines, to find the
development of community-based tourism of Nakrow Sub-district Municipality products by the
Community tourism of Nakrow Sub-district Municipality to find the guideline to develop the tourism
community, and creating a model Program of community -based tourism route and local guides.
community-based tourism of Nakrow Sub-district Municipality, Mae Tha District, Lampang Province.
The research is divided as follows: 1) to survey and study the basic information of the community
meetings, sub-segments Nakrow Sub-district Municipality. 2) to analyze potential and find activities
related to the community. 3) to collect data and interview field trip tourists. 4) to exchange knowledge
and training focuses on the co-operation and tourism management by community. This research is an
action research which collecting data from 400 tourists and community people by questionnaire
random and 12 persons of the community leaders by in-depth interviews data collection began in
early October to January 2016.
The research results showed that the potentiality in tourism management community on all
aspects of 6 elements included the attractions of the ability to access the facilities, the hotels offer the
tourist activities and the value-added services are in the highest level. The majority of people in the
community believe that Nakrow Sub-district Municipality is plenty of tourist resources, history, cultures,
tradition and lifestyles of the Community. A model program of Nakrow community - based tourism was
created for travel on cultural and historical tourism route, study way of life with wood carving
community. And also create training program for local guide of Nakrow Sub-district Municipality, Mae
Tha District, Lampang Province.
Keyword: Program of community -based tourism route, local guides, Community-based tourism

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวแทบทุกประเภททั้งทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และในยุคปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนาทางการท่องเที่ ยวและเป็นที่รู้จัก
ต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีบทบาทและความสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ ดังแนวคิดภายใต้สโลแกนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "เมืองต้องห้าม...พลาด" ตาม แนวคิดปี
ท่องเที่ยววิถีไทย ได้คัดเลือก 12 จังหวัดทางเลือก จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด
เพื่อขยายฐานการท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางไป เยือนเป็นจานวนมากอยู่แล้ว เชื่อมโยง
ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดทางเลือกทั้ง 12 จังหวัด และจังหวัดลาปาง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ มีจุดเด่น ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และยังคงสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ลาปางเมืองต้องห้าม…พลาด เมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา” ซึ่งจะมีการเปิดเส้นทางและแหล่ง
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ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดลาปาง เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถทารายได้เข้าสูป่ ระเทศไทยถึงปีละกว่าแสน
ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวและยังเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย
จั งหวั ด ล าปางเป็ น จั งหวั ด หนึ่ งอยู่ ท างภาคเหนื อ ของประเทศไทย ที่ มี ค วามเก่ า แก่ แ ละมี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ชื่อของเขลางค์นครอันเป็นเมืองในยุคแรกๆ และนครลาปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลาย
แห่ง ทั้งจากตานานศิลาจารึกพงศาวดารที่มีอายุเก่าแก่ประมาณกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัยเป็นต้นมา โดยมีหลักฐาน
ปรากฏในทางโบราณคดียุคสาคัญทางประวัติศาสตร์นับได้ถึง 6 ยุค ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้จังหวัดลาปาง เป็นแหล่งอารยะ
ธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดใดๆ อีกทั้งชาวลาปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แม้ว่าจังหวัดลาปางจะเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น
ของตนเองและมีวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมถึงรถม้าพาหนะคู่เมืองที่ยั งมี การให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว แต่จังหวัดลาปางยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในเรื่องการท่องเที่ยวเนื่องจากขาดการสนับสนุนในด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เช่น เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางการท่องเที่ยวของชุมชน จังหวัดลาปาง (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)
จึงเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญภายในจังหวัดลาปางที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ ลาปางจึง
เป็นเพียงทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเพื่อไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงรายเท่านั้น และในเรื่องของการ
จัดการการท่องเที่ยวทางภาครัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ทาให้การกาหนด
แนวทางเป็นเพียงแนวทางของภาครัฐเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ เมื่อคนในพื้นที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการอาจทาให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาไม่สนใจที่จะรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้คงอยู่
หรือการพัฒนาเป็นประโยชน์อยู่เพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียว ซึ่งถ้าไม่คานึงถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อทรัพยากรท่องเที่ยวแล้ว
อาจจะทาให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ
จากคนในชุมชน (นาชัย ทนุผล, 2542) โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการในพื้นที่และลด
ปริมาณความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวคงอยู่ต่อไป ซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น จะทาให้
นครลาปางสามารถพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดลาปาง กระตุ้นให้ชุมชนสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ที่สาคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดลาปางเพิ่มขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้มีการดาเนินการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเกิด
การท่องเที่ยวเพือ่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง จึงมีความสาคัญเนื่องจากเทศบาลตาบลนาครัวมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นถึงหมูบ้านไม้แกะสลักOTOP 5 ดาวทางการท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่นและธรรมชาติ รวมถึงการ
เป็นชุมชนโฮมสเตย์ เพื่อที่เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัวและอานวยความรู้ความ
สะดวกแก่ผู้มาเยือนโดยการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อคอยอานวยความสะดวกและให้ข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆของชุมชนได้อย่างดีและถูกต้อง และเป็นการช่วยส่งเสริมทาให้ทาให้นครลาปางสามารถพัฒนา
เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญได้ (ธวัช แก้วเกิด, 2559) จากเหตุผลดังกล่าวจึง
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ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชน
เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนในสถานที่ที่สาคัญและมีชื่อเสียงในชุมชนของตนเองเพิ่มขึ้นและ
การจัดการให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยนาชม นาเที่ยวให้ข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้องและคอยอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
อย่างมีเอกลักษณ์ของชุมชน อันเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้มีการดาเนินการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้คนในชุมชนเกิดความรัก
และหวงแหนในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเกิดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจศักยภาพและประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
3. เพื่ออบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนาชม นาเที่ยวในการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีก้ ารวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมดาเนินการเก็บข้ อมูลทังเชิ
้ งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพในพื ้นที่ เพื่อการศึกษาศักยภาพและการสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการ
ท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวโดยชุมชนและรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน, แนวคิดและทฤษฏี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว (2) ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว การเลือกกลุ่มตัวอย่างรวมกัน
จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการในการคานวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง(Simple Size)จากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในเขต
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว 200 คนและประชาชนที่มีภูมิลาเนาในชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว 200 คน และ (3) ผู้นา
ชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะจังหวัดลาปาง จานวน 12 คนซึ่งเป็นผู้ทสี่ ามารถให้ข้อมูลเชิงลึกโดยการ
สัมภาษณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัย
พร้ อ มทั้ งมี ก ารหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ยการหาค่ า IQCโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วได้ แ ก่ แบบสอบถาม
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(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และรูปแบบและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว ตอนที่ 2 ความต้องการต่อการสร้าง
รูปแบบเส้นทางและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้นลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale, 1967) เป็นแบบให้เลือกตอบ คือ มากที่สุด ,
มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด โดยการให้คะแนนความต้องการจะเรียงจากมากไปน้อย คือ 5,4,3,2,1 ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะอื่นๆของประชาชนและนักท่องเที่ยวลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (OpenEnded questions)และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีประเด็นคาถาม
ดังนี้
- นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว รูปแบบเส้นทางและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
- ความคิดเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของศักยภาพแหล่งท่อ งเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพทางการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยใช้สาหรับสัมภาษณ์ผู้นาชุ มชน ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม
(Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา ในแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Ramdom Sampling)
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยเลือกหมู่บ้านที่มี ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การ
ท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านน้าโท้ง (เขตเทศบาลตาบล)
หมู่ที่ 2 บ้านหลวง(เขตเทศบาลตาบล)หมู่ที่ 5 บ้านหล่ายทุ่ง (เขตเทศบาลตาบล)หมู่ที่ 6 บ้านหลุก (เขตเทศบาลตาบล) หมู่
ที่ 7 บ้านหนองถ้อย (เขตเทศบาลตาบล)หมู่ที่ 9 บ้านฮ่อม (เขตเทศบาลตาบล)หมู่ที่ 10 บ้านเหมี้ยง (เขตเทศบาลตาบล)
หมู่ที่ 11 บ้านหลุกแพะ (เขตเทศบาลตาบล)หมู่ที่ 12 บ้านหลุกใต้ (เขตเทศบาลตาบล) โดยแบ่งเป็นประชาชนในแต่ละ
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 200 คนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาในเขตเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 200 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ลงเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 2559 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนด้านต่างๆ และนาผลข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ด้วยสถิติพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ของแต่
ละตอนนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
และผู้นาชุมชนใกล้เคียง ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ กานัน นายกเทศบาลตาบลนาครัว และสมาชิกเทศบาลตาบลนาครัว
จานวน 12 คนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและนโยบายต่างๆ ของศักยภาพและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาล
ตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง หลังจากนั้นจัดเวทีเสวนาโดยประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อทาการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่ได้ปฏิบัติและวัดผลการดาเนินงานจากตัวชี้วัดด้วยกาหนด เป้าหมายและผลการวิเคราะห์
ศักยภาพต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับชุมชน เพื่อการจัดการโดย
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ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอในรูปความเรียงโดย
นามาจัดประชุมในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และนาผลมาสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวและสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางต่อไป

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสารวจศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน
เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ตารางผลการวิเคราะห์ ระดั บ ศั ก ยภาพในด้ า นองค์ ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนด้ า นต่ า งๆ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อด้านศักยภาพด้านองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านต่างๆ
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มี ความคิดเห็นต่อศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยว
ศักยภาพองค์ประกอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด x̅
S.D.
การท่องเที่ยวชุมชนด้านต่างๆ
1. ด้ า นความพร้ อ มในการวางแผนและ
26.1
49.8
14.0
7.7
2.4
3.89 0.83
พัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
2. ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
25.9
39.8
28.6
5.6
0.1
3.86 0.44
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3. ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
24.9
48.2
24.1
2.4
0.4
3.94 0.58
โปรแกรมการท่องเที่ยว
4. ด้านความสามารถในการเข้าถึงและด้าน
22.9
47.3
25.8
3.2
0.8
3.88 0.65
สิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านการบริการและที่พักแรม
28.1
41.4
22.3
7.9
0.3
3.88 0.70
6. ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นบริ ก ารเสริ ม
32.3
42.5
23.1
2.1
4.18 0.98
(ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม ร้ านขายของที่
ระลึก นาเที่ยวและมัคคุเทศก์และด้านอื่นๆ)
รวม
26.7
44.8
23.0
4.8
0.7
3.94 0.49
ของชุมชนด้านต่างๆและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน มากทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว(ร้อยละ49.8) ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 48.2) ด้านความสามารถในการเข้าถึงและด้านสิ่งอานวยความสะดวก (ร้อยละ 47.3) องค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่วมด้านบริการเสริม (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก นาเที่ยวและมัคคุเทศก์และด้านอื่นๆ) (ร้อย
ละ 42.5) องค์ประกอบด้านที่พักแรม (ร้อยละ41.4) องค์ประกอบด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว(ร้อยละ 39.8)
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
จุดเด่นและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมายังพื้นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบล
นาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยส่วนใหญ่เน้นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พิธีกรรม ประเพณี และ
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วิถีชีวิตที่สะท้องภูมิปัญญาเช่นชุมชนหมู่บ้านแกะสลักไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น โดยภาครัฐและเอกชน
ได้วางแผนให้ความรู้กับชาวบ้านให้ทั่วถึงในทุกกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้นและให้เข้าใจถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการ
สร้างการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่คนในชุมชน ในการสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เรียนรู้ของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง และจัดรูปแบบที่พักแรมของชุมชนและนโยบายในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน รวมไปถึงการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้รถม้านาเที่ยวภายในพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชน
2. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการให้
ความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ ซึ่งได้มีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยให้
คนในชุมชนคอยเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่โดยรอบร่วมกัน ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมได้มี
การให้ความรู้ที่ถูกต้องทางประเพณี วิถีชีวิตต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ ให้มีการผิดแบบแผนไปจากเดิม โดยการ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งมีคนในชุมชนเริ่มหันกลับมาทางานที่บ้านมากขึ้น จึงพยายาม
หาช่องทางการประกอบอาชีพทาให้เกิดการพัฒนาคนในชุมชน โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีการจัด
พื้นที่สาหรับรองรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นการกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมช
3. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนส่วนใหญ่มาในช่วงฤดูการท่องเที่ยว หรือบางฤดูการ ซึ่งใน
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลัก คือ วัดบ้านหลุกวัดถ้าพระสบาย วัดพระธาตุดอยพระฌานถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรม ในด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมชุมชนยังมีประเพณีที่สาคัญ และมีชื่อเสียง เช่น งานล่องสะเปา งานปี๋ใหม่เมือง ซึ่ง
ในชุมชนยังขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เช่นหมู่บ้านไม้แกะสลักและงานโอทอปต่างๆที่ชุมชนเป็นผู้กาหนดกิจกรรม
ยังน้อยอยู่มาก และสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้หลากหลาย และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิด
ความสนใจในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาที่พักภายในชุมชน
4. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ชุมชน
จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของการท่องเที่ยวชุมชนที่มีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดทาเป็นคู่มือหรือ
เส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนและการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์สาหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มช่องทางการหาข้อมูล และต้อง
เพิ่มป้ายบอกทางและบอกรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีการจัดให้บริการข้อมูล
การท่องเที่ยวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้องมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีหรือการศึกษาธรรมชาติ หรือศูนย์
หัตถกรรมต่างในชุมชนโดยการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและให้ความรู้ ในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแก่คนในชุมชนหรือป
ปราชญ์ชาวบ้านไว้ค่อยแนะนาสถานที่และกิจกรรมต่างสาหรับนักท่องเที่ยว
5. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านที่พักแรม ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แต่ยังขาดความรู้ในข้อมูลทางการท่องเที่ยวเชิงลึกและไม่เป็นที่นิยมของชุมชนในการดาเนินการ ชุมชน
ขาดงบประมาณในการพัฒนาสภาพของพื้นที่เช่นถนนหนทางไม่สะดวกในการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน เนื่องจากเป็ นพื้นที่เล็กๆทา
ให้รถนาเที่ยวเข้าถึงลาบาก และสถานที่พักในชุมชนมีน้อยและกลุ่มชาวบ้านที่เข้าใจเรื่องการจัดการด้านที่พักและสถานที่
ประกอบกิจกรรมมีจานวนน้อยและควรเพิ่มพื้นที่สาหรับสร้างห้องน้าสาธารณะในการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ด้วยและจัดเส้นทางรถม้าและรถจักรยานให้เป็นสัดส่วน และมีการจัดรูปแบบที่พักโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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6. ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านบริการเสริม (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก นาเที่ยว
และมัคคุเทศก์และด้านอื่นๆ) โดยเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีอาหารพื้นเมืองให้บริการและมีกลุ่มแม่บ้านของชุมชน
ในการรับจัดบริการอาหารแบบท้องถิ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน แต่ยังต้องพัฒนาการบริการเสริมต่างๆ ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ตู้ ATM เพื่อไว้ส่งโปสการ์ดหรือรูปภาพต่างๆทางไปรษณีย์ไปยังเพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้มา
เที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆด้ ว ย ร้ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ค้ น หาข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ และสถานบริ ก าร
สถานพยาบาลภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนา
ครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีสถานที่ที่สามารถจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนได้แก่ วัดบ้านหลุก วัดถ้าพระสบาย วัดพระธาตุดอยพระฌานถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ใน
ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมชุมชนยังมีประเพณีที่สาคัญและมีชื่อเสียงของชุมชน และความงดงามเชิงนิเวศ กับสะพานไม้เก่า
(ขัวมุง) เก่าแก่กว่า 100ปี หรือจะเลือกล่องเรือชมนกเป็ดน้าและบึงบัวได้อีกด้วย และชุมชนได้รวมออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เช่นหมู่บ้านไม้แกะสลักและงานโอท้อปต่างๆ ที่ชุมชนมีและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างรูปแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้หลากหลายโดยการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนทั้ง9 ชุมชน และศูนย์กลางของชุมชน มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น งานแกะสัลกไม้ต่างๆ ข้าว
แต๋น ปลาดิ้นได้ จักรสานกล่องข้าว พรมเช็ดเท้า ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ในด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนยังมีประเพณีที่
สาคัญ และมีชื่อเสียง เช่น งานล่องสะเปา งานปี๋ใหม่เมืองที่สามารถนามัดจัดเป็นกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวในระยะ
สั้นๆได้และเป็นการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยในด้านการบริหารจัดการมี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน และชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว ยังมีโอกาสที่สาคัญด้านการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและมีการจัดพื้นที่สาหรับรองรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชน ไปตลอดจนถึงการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์
และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้นาชุมชนในท้องถิ่นให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวของชุมชนจาก
ทุกภาคส่วน อาจเป็นโอกาสดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้ในอนาคต และจากสถานที่สาคัญต่างๆ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนจึงได้จัดการการออกแบบโปรแกรมเส้นทางและทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้ นามาสู่การพัฒนาและสร้างโปรแกรมเส้นทางดังนี้ (โปรแกรมทัวร์ 1 วัน )เป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแกะสลักไม้เชิงการเรียนรู้และศึกษาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของชุมชน
เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่ออบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนาชม นาเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีการประชาสัมพันธ์โดยการคัดเลือกตัวแทนจาก
ชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลนาครัวและรวมกลุ่มของเยาวชน ประชาชน เพื่อจัดการอบรมเพื่อสร้างมัคคุเทศก์
อาสาในพื้นที่เพื่อคอยบรรยายนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน โดยได้รับข้อมูล
ความรู้เพิ่มเติมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ดีในการนาชม นาบรรยายแบบมีแบบแผนและแนวทางในการ
นาชมแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทของชุมชนได้อย่างดีขึ้นและเข้าใจในบทบาทของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และถึงการออกแบบ
และสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชน มีการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนจัดรวมกลุ่มเพื่อ
สอนและสาธิตกิจกรรมท้องถิ่นของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้บางส่วน โดยมียุวมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มนาร่อง
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ในการอธิบายวิธีการทากิจกรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มอาหารขันโตกของท้องถิ่นไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยว
ชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายได้ดังนี้
สรุปและอภิปรายผลความคิดเห็นศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว พบว่า มีศักยภาพและการ
จัดการอยู่ในระดับมากในทุกข้อ โดยเฉพาะในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานยังคงความเป็นเอกลักษณ์และมีการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดีอยู่ในระดับมากสุด อาจจะเป็นเพราะว่า แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง ส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีชื่อเสียงและมีการ
อนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดี จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส สอดคล้องกับ โดเนลสัน (Donaldson, R. 2007)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเล็กๆ จึงเจริญเติบโต ดึงดูดประชากรในเมืองช่วงเวลาที่เดินทางมา
พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน และมีคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง
ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต
ประกอบกับพื้นที่โดยรอบมีแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจที่มีชื่อเสียง จึงทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จึงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆซึ่งจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากก่อให้เกิด
ความแออัดของพื้นที่ นักท่องเที่ยวจึงต้องการความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒ นธรรม เชิงเกษตร เชิงสุ ขภาพ เชิงวิ ถีชีวิ ตชุ ม ชน เพื่ อ ลดความกระจายตัว ของแหล่ งท่อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ
นักท่องเที่ยวต้องการความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากปริมาณของนักท่องเที่ยว ทาให้แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถ
ดูแลความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากจานวนนักท่องเที่ยว และบรรยากาศหรือสิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่แออัดไปในบางสถานที่ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์หรือสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่
2. ด้านความสามารถในการเข้าถึง พบว่า มีศักยภาพและการจัดการอยู่ในระดับที่มาก โดยเฉพาะการมีป้ายบอก
ทางและสัญลักษณ์ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากสภาพ
สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัด ลาปาง ค่อนข้างอยู่อย่างกระจายตัวและมี
เส้นทางของถนนหนทางที่เข้าถึงได้อย่างยากลาบาก มีถนนขนาดเล็กรถใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทาให้เกิดความไม่สะดวก
ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างกัน และไม่มีการจัดเส้นทางเชื่อมโยงกันของการเดินทาง
เพือ่ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการยานพาหนะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนยังมีเพียงรถม้า นาชมแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น สอดคล้องกับ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธรและกัญญากาญจน์ ไซเออร์ส (2559) ความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวและการได้รับการสนุนสนับข้อมูลในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงในสถานที่ของการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีความสะดวกสบายและง่ายใน
การเดินทาง โดยต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงเวลาในการเข้าชม การค้นหา
และการเข้าร่วมกิจกรรม บุคคลที่ร่วมเดินทาง และแนวโน้มส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และขีด
ความสามารถของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอีกด้วย
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3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า มีศักยภาพและการจัดการอยู่ในระดับมากในทุกข้อ โดยเฉพาะสถานที่ตั้ง
ของร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพราะเวลามาท่องเที่ยวจะหาร้านค้า
ในการซื้อของได้ยากมากและยังขาดห้องน้าที่สะอาดและจานวนมากภายในแหล่งท่องเที่ยวสาหรับรองรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการซึ่งมีความต้องการมีห้องน้าและเส้นทางเดินที่เหมาะสม และพบว่าไม่
มีแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเป็นจุดบอกเส้นทางการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน
ชุมชน และในปัจจุบันระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมระบบอีเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งอานวยความสะดวกรูปแบบหนึ่งที่มี
ความสาคัญ และเข้ ามามี บทบาทสาคัญ ในการสร้ างแรงดึ งดูด ใจและการค้ นหาข้ อมู ลแบบออนไลน์ข องนั กท่ องเที่ ย ว
สอดคล้องกับ บูฮาริส (Buhalis, D. 2000) ที่ว่า จะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกให้สาหรับบริการนักท่องเที่ ยวที่เข้ามายัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้นให้ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ เกิดความรู้สึกปลอดภัย ทาให้นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่
ท่องเที่ยวในระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โทรศัพท์ แผนที่ ร้านขายของ เป็นต้นเพราะสิ่งอานวย
ความสะดวกเป็นสิ่งสาคัญหรือปัจจัยที่ทาให้สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยว
4. ด้านสถานที่พักแรม พบว่า มีศักยภาพและการจัดการในระดับมากทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวต้องการให้ที่พัก
แรมมีรูปแบบการบริการห้องพักที่มีความหลากหลายตามความต้องการของนักท่องเที่ยว มีราคาห้องพักที่เหมาะสม และ
สภาพของห้องพักมีความกลมกลืนกับสภาพแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น ที่พักแบบโฮมสเตย์ ที่มีการบริการ ตาม
ลักษณะวิถีชีวิตของคนชุมชน เป็นต้น นักท่องเที่ยวมีความต้องการได้รับความสะดวกสบายจากที่พัก เช่น มีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบ มีการรักษาความปลอดภัยทั้งในและรอบบริเวณที่พัก ต้องการให้ที่พักตั้งอยู่ในทาเลที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวได้สะดวก เพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งมีระยะห่างกัน ทาให้การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด ต้อง
ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางใช้เวลาค่อนข้างมากในการเดินทาง จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้ที่พักตั้งอยู่ไม่
ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยนักท่องเที่ยวยังต้องการได้รับความสะดวกสบายในการจองที่
พัก โดยผ่านช่องออนไลน์ เพื่อความสะดวกและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่คนไทยนิยมค้นหาที่พัก เพื่อค้นข้อมูล
ผ่านทางอินเทอร์เ น็ตเพื่อการศึกษาข้ อมูลทันสมัยล่วงหน้า สอดคล้องกับ วราภรณ์ ไทยดารงเดช (2552) กล่าวว่ า
ผู้ใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวไทยให้ความสาคัญกับเว็บไซต์การสารองที่พักที่มีความหลากหลาย และมีการอัพเดทข้อมูล
ให้ครบถ้วนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และมีการส่งเสริมการขายของที่พัก ด้วยการลดราคา ให้ข้อเสนอน่าสนใจ
5. ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว พบว่า มีศักยภาพและการจัดการอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีการจัดส่งเสริม
กิจกรรมไหว้พระ เพื่อสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงในชุมชน อาจเป็นเพราะชุมชนลาปางหลวงมีเอกลักษณ์ใน
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การแต่งกาย อาหาร และภาษาที่เด่นชัด และยังมีวัดพระธาตุลาปาง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชุมชนซึ่งโดยส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จะนิยมมาดูงานหรือแหล่งภูมิปัญญาหมู่บ้านไม้แกะสลักและมาไหว้พระและเที่ยวชมความ
งดงามของวัดวาอารามที่มีศิลปะแบบพม่า และล้านนา โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกและเพลิดเพลินจากกิจกรรมใน
ชุมชนซึ่งนักท่องเที่ยวไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองที่มีการแข่งขันและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548) ที่ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งการให้ความรู้และความภาคภูมิใจที่เน้น
เสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของ
สังคม หรือปัจจัยที่จูงใจสาคัญที่กระตุ้นให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไว้ว่า เกิดจากความต้องการผจญภัย ความต้องการ
ค้นพบสิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังต้องการประเภทของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ น้าตก ภูเขา หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ สาธิตแปลงปลูก ฟาร์ม ไร่ต่างๆ เป็นต้น
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6. ด้านบริการเสริม(ร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม ร้านขายของที่ระลึก นาเที่ยวและมัคคุเทศก์และด้านอื่นๆ) พบว่า มี
ศักยภาพและการจัดการในระดับมากทุกด้านโดยเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีอาหารพื้นเมืองให้บริการ สินค้าที่มี
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวต้องการค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ และสร้างคุณค่าให้กับการ
เดินทางในแต่ละครั้งผ่าน มัคคุเทศก์มีความซื่อสัตย์ มีไมตรีจิตและให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมได้ดี ซึ่งจะเป็น
ผู้ที่ให้ความรู้ นาชม และแนะนาสิ่งต่างๆในชุมชนให้นักท่องเที่ยวรู้จัก รวมไปถึงความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ เช่น ตู้ ATM เพื่อไว้ส่งโปสการ์ดหรือรูปภาพต่างๆทางไปรษณีย์ไปยังเพื่อนหรือญาติที่ไม่ได้มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆด้วย ร้านอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสถานบริการสถา นพยาบาลภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ บูฮาริส (Buhalis, D. 2000) ที่ว่าบริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นบริการที่นอกเหนือจากบริการ
ขั้นพื้นฐานสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยปกติการบริการนี้ทาง
ภาครัฐจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนา เพื่อบริการแก่ประชาชนของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้ในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลาปางยังมีความต้องการด้านร้านบริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีจานวนเพียงพอและมีการบริการอาหารพื้นเมืองของท้องถิ่นอีกด้วย
สรุปและอภิปรายเพื่อพัฒนารูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง
จากศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ที่มีความ
หลากหลายทั้งทางความเชื่อทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี วิถีชีวิตรวมไปจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่จาก
ต้นทุนบรรพบุรุษของชุมชนในบริบทของพื้นที่ และมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
โดยเฉพาะเอกลักษณ์และจุดเด่นของชุมชนทั้ง 9 ชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในความเป็นหมู่บ้านโอทอป หมู่บ้านไม้
แกะสลักภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความต่อเนื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติและความต่อเนื่อง
ทางวัฒนธรรม ของชุมชนและคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนั กท่องเที่ยวและศักยภาพที่เหมาะสมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและสามารถพัฒนารูปแบบเส้นทางและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนได้ในอีกหลายรูปแบบได้ในอนาคตโดยคานึงถึงผลกระทบต่อวิถีของชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก และได้
พัฒนาและสร้างโปรแกรมเส้นทางการท่องเทียวของชุมชนได้ (โปรแกรมทัวร์ 1 วัน )เส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแกะสลักไม้ เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง สอดคล้องกับ วุฒิชาติ สุนทร
สมัยและปิยะพร ธรรมชาติ (2559) ชุมชนทีม่ ีต้นทุนทางการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มปลูกและ
แปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจและเข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านสมุนไพร และ
การบาบัดเพื่อสุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีของท้องถิ่นและชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต่อการรวมกลุ่มในการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุ มชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ และการจัดโปรแกรมการท่องเที่ย วของชุมชนดังกล่า ว
จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ภาครัฐและเอกชนโดยทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านเครือข่ายและทาให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจชุมชน อันนามาซึ่งการ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
สรุปและอภิปรายเพื่ออบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนาชม นาเที่ยวในการท่องเที่ยวของชุมชน
เทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
จากการสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการรวมตัวกันในลักษณะการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเรียนรู้ร่วมกัน การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและการอบรมและสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนาชม และการ
สร้างความตระหนักในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ซึ่งมี
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เอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวิถีชีวิตรวมไปจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่จากต้นทุนบรรพบุรุษของชุมชน
ในบริบทของพื้นที่ การจัดอบรมเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจานวน 20 คน เพื่อให้คนในพื้นที่ได้เข้าใจและสามารถบรรยาย
นาชมความสถานที่ต่างๆ ของพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน และ
ก่อให้เกิดรายได้เสริมจากงานประจาและเกิดความหวงแหนในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีชี วิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง สอดคล้องกับ อรจนา จันทรประยูรและคณะ(2554) การพัฒนาเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของชุมชน คนใน
ชุมชนมีปัญหาด้านการขาดความรู้อย่างเพียงพอและทักษะด้านการพูด ด้านการสื่อความหมายและการเล่าเรื่องราว รวมถึง
จานวนมัคคุเทศก์ในชุมชนมีน้อยเมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยว และพบว่าชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาจานวน
มัคคุเทศก์รุ่นใหม่ในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความรู้และทักษะในการพูด เทคนิคต่างๆ ในการสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างมัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว เรื่องบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป คือ 1) ควรมี การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่า ง
ต่อเนื่องมีการประสานกับบริษัทนาเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรืออาจมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ในหมู่บ้านเพื่อให้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ควรมีการให้บริการในขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การให้ข้อมูล ให้เช่าจักรยาน
นาเที่ยวโดยคนในท้องถิ่น บริการอาหารพื้นเมือง และชมการสาธิตการทางานหัตถกรรม มีของที่ระลึกและน้าดื่มจาหน่าย
แก่นักท่องเทีย่ ว เป็นต้นและ 2) เนื่องจากการดาเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง อาจจะเป็นพื้นที่จากัดและอาจจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตาบลนาครัว
ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งที่ มี จุ ด เด่ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ า งเส้ นทางการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ชื่ อ มโยงกั น ต่ อ ไป
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