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การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ 
ชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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บทคดัย่อ
	 การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวอีสานล้านนานี้	
มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	 เพื่อศึกษาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนา	2)	 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	การศึกษา
นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาชุมชนชาวอีสานล้านนา	อ�าเภอเชียงแสน	
จังหวัดเชียงราย	โดยศกึษาจากเอกสาร	บทความวชิาการและการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม	จากกลุม่
ตัวอย่างที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้น�าชุมชน	ผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์	ผู้ประกอบการร้านอาหาร	ผู้ประกอบ
การสินค้าทางการเกษตร	ปราชญ์ชาวบ้าน	และผู้อาวุโสท้องถ่ิน	รวมท้ังส้ินจ�านวน	19	คน	เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In–Depth	 Interview)	 	การสนทนากลุ่มย่อย	 (Small	 
Group	Discussion)	และการสนทนากลุม่แบบเจาะจง	(Focus	Group)	โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
และแบบกึง่โครงสร้าง	แบบบันทกึการสนทนากลุม่	การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม	และใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชิง
เนือ้หา	ผลการศกึษาพบว่า	การสร้างความเข้มแขง็ของทนุมนษุย์ในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนชาวอสีาน 
ล้านนา	ได้แก่	1)	การแบ่งปันข้อมลู	2)	การกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	3)	การท�าให้ชมุชน 
รู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา	4)	การส่งเสริมให้ระบบการจัดการเพื่อให้ 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือนโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว	 5)	การสร้างเครือข่าย 
ระหว่างชมุชน

ค�าส�าคญั	:	ทนุมนษุย์	การสร้างความเข้มแข็ง	การท่องเท่ียวโดยชมุชน	การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื
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Abstract
	 Strengthening	Human	Capital	 for	 Community-Based	Tourism	of	 Esan–Lanna	 
Community	has	purposed	 to	1)	Analyze	current	 situation,	problems	and	potential	of	 
Community	Based	on	tourism	of	Esan–Lanna	2)	Develop	the	human	capital	potentials	
in	tourism	fields	to	promote	sustainable	tourism.	The	research	 is	a	qualitative	research.	
This	 research	scope	focuses	on	Esan–Lanna	Community	Chiang	Saen	District,	Chiang	Rai,	 
which	studied	 from	documents,	 academic	 journals	and	field	 trip	with	collection	 from	 
selected	 group	which	 included	 community	 leaders,	 homestay	owners,	 restaurant	 
owners,	grocery	owners,	agriculture	product	owners,	 local	specialists	and	 local	seminar	 
master	 altogether	 for	19	people.	The	data	 is	 collected	by	 in-depth	 interview,	 small	
group	discussion	and	a	 focus	group	discussion	which	used	structured	 interviews	and	 
semi-structured	method	record	form	of	group	discussion,	observation	of	participation	and	
content	analysis.	The	study	 indicated	that	strengthening	human	capital	 for	community	
based	tourism	of	Esan–Lanna	community	are	1)	sharing	information	2)	income	distribution	
and	fair	benefits	3)	to	make	the	community	feel	own	and	to	participate	in		development	
4)	to	promote	the	managing	system	to	facilitate	the	learning	process	between	villagers	and	
visitors	through	tourism	activities	5)	Community	Networking.

Keywords	:	human	capital,	strengthening,	community-based	tourism,	sustainable	tourism
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บทน�า
	 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู ้	 เพิ่มพูนใน 
เรื่องประสบการณ์	และการค้นหาความหมายของตัวเอง	 เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล	วัตถุประสงค์ในการ 
เดินทางท่องเที่ยว	มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ	 เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ	 เพ่ือเยี่ยม
ญาติและครอบครัว	หรือเพื่อศึกษาหาความรู้	การท่องเที่ยวยังช่วยสร้างประโยชน์ในทางสังคม	กล่าวคือ	 
เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	มีการกระจายรายได้สู่สังคม	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากผู้มาเยือนและ 
เจ้าบ้าน	ณ	จุดหมายปลายทาง	การท่องเที่ยวในอดีตจะเน้นการท่องเที่ยวแบบมวลชนคือ	 เพื่อให้ได้ปริมาณ
ของจ�านวนนักท่องเที่ยว	จึงมีการอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลาดหลัก	 โดยเน้น
จ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ	แต่ในปัจจุบันแนวโน้มทางการท่องเที่ยวเริ่มมีให้คุณค่าและความส�าคัญ
กับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว	ปัญหาหลักที่พบคือชุมชนที่อยู่ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ	การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว	ความร่วมมือและสามัคคีกันใน
กลุ่มของผู้น�าชุมชน	ชาวบ้านในพื้นที่	 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางวัฒนธรรม	ทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมให้เกิดกระแสอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	 
(Erwin,	1976;	Cohen	&	Uphoff,	 1980)	จึงได้เกิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 (Community–Based	 
Tourism:	CBT)	 เป็นการท่องเท่ียวท่ีค�านึงถึงความยั่งยืนของสังคม	วัฒนธรรม	 ส่ิงแวดล้อมและคนในชุมชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม	การท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือ 
การเรียนรู้	 เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเท่ียว	กุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จได้	คือคนใน
ชุมชนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจะต้องมีความเข้มแข็ง	มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และ 
เห็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ร่วมแบ่งปัน 
ผลประโยชน์และผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	 (Kornpetpanee,	 S.	 et	 al.,	 2007;	 
Bailee,	C.	et	al.,	2015)	
	 ชุมชนอีสานล้านนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	แยกจากอ�าเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออก	 
ตามถนนสายเชียงแสน–เชียงของ	 เลียบล�าแม่น�้าแม่โขงไประยะทางจากอ�าเภอเชียงแสนถึงชุมชนชาวอีสาน
ล้านนาประมาณ	12	กิโลเมตร	ชุมชนชาวอีสานล้านนา	โดยมีจุดเริ่มต้น	เมื่อปี	พ.ศ.	2506		ชาวบ้านได้อพยพ
ครอบครัวมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด	ยโสธร	สกลนคร	กาฬสินธุ์	สุรินทร์	และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	มาตั้งรกรากอยู่ที่อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงรายเริ่มต้นจาก	7	ครัวเรือน	ต่อมามีครอบครัว
จากอีสานอพยพมาเรื่อยๆ	ปัจจุบันชุมชนชาวอีสานล้านนามี	210	หลังคาเรือน	มีประชากรท้ังสิ้น	639	คน
เป็นเพศชายจ�านวน	314	คน	และเพศหญิงจ�านวน	325	คน	ข้อมูล	ณ	วันที่	20	ธันวาคม	2559	ชาวอีสาน 
ล้านนามีอยู่หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย	 เช่น	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดพะเยา	ซึ่งในแต่ละพื้นที่มี 
ความแตกต่างของชาติพันธ์ุ	 ซึ่งชาวอีสานล้านนาจะมีอัตลักษณ์ท่ีเป็นของตนเอง	ส�าหรับชาวอีสานล้านนา 
ที่อาศัยในอ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	อาศัยอยู่ในแหล่งพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติ	 สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์มีความผสมผสานระหว่าง
ชาวอีสานท่ีย้ายถ่ินเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของชาวล้านนา	 โดยชาวบ้านด้ังเดิมที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนอีสาน
ล้านนาและบริเวณใกล้เคียงเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายไตลื้อมีที่มาจากสิบสองปันนา	ทางตอนใต้ของมณฑล 
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ยูนนานประเทศจีน	ชาวไตลื้อมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับชาวไทย	 เช่น	การสร้างบ้านเรือนให้มีใต้ถันสูง	มีครัว 
ในบ้าน	การเลี้ยงสัตว์	 นับถือศาสนาพุทธ	การมีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์	สะท้อนออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ	อาทิ	ฟ้อนร�า	ร�าสิงโต	หมอล�า	บ้านพักโฮมสเตย์	การทอผ้า	การเลี้ยงจิ้งหรีด	การท�าเกษตร	
สวนเสาวรส	สวนข้าวโพด	การท�าใบชา	ถั่วดาวอินคา	การประกอบอาหารและการล่องเรือชมทัศนียภาพ 
ริมแม่น�้าโขง	ความเช่ือในเรื่องพญานาค	ซึ่งเป็นความน่าสนใจของชาวอีสานล้านนาที่นักท่องเที่ยวจะได ้
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน	ที่มีความไว้วางใจระหว่างกัน	 อาศัยอยู่แบบญาติพ่ีน้องของ 
ชาวอีสานในดินแดนล้านนา	
	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านท่าขันทองมีศักยภาพในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเที่ยว	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	คนในชุมชนที่จะเป็น
ก�าลังขับเคลื่อนการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนเพ่ือพัฒนา	ต่อยอดให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 
เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนสู่เป้าหมายในการมีเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมท่ีดีอย่างยั่งยืน	การศึกษา
ในครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชาวอีสาน
ล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การท่องเท่ียวโดยชุมชน	 (Community	Based	Tourism:	CBT)	 เป็นการท่องเที่ยวที่ม ี
ความเฉพาะตัวโดยมีฐานคิดมาจากเรื่องการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และพัฒนามาเป็นการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
ทั้ง	3	ด้าน	คือ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และวัฒนธรรม	การท่องเที่ยวชุมชนมีระบบและกลไกในการให้ชุมชนเป็น
เจ้าของและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว	มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและ
ตัดสินใจ	 โดยคงไว้ซึ่งประเพณี	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของมนุษย์	
มุ ่งให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต	 ความยั่งยืนสู ่ลูกหลานและเกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนใน
ท้องถิ่น	 ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันมีการกระจายรายได้สู ่สาธารณประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง	 
(Suansri,	P.,	2003;	Etsuko,	2008;	Goodwin	&	Santilli,	2009;	Prasongthan,	S.,	2013)	การจัดการ 
การท่องเที่ยวในชุมชน	 สิ่งท่ีส�าคัญคือ	 คนในชุมชนจะต้องเห็นความส�าคัญและให้ความร่วมมือใน 
การด�าเนินงาน	มีวัตถุประสงค์เดียวกัน	เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการท�างาน
	 ทุนมนุษย์	 (Human	Capital)	มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดส�าหรับชุมชน
การให้ความส�าคัญกับทักษะความสามารถและทักษะในการท�างานของมนุษย์	ยิ่งคนในชุมชนมีประสิทธิภาพ
การท�างานมากเพียงใดจะยิ่งส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับมากเท่านั้น	ซึ่งผลตอบแทนที่ชุมชน
จะได้รับจากความจงรักภักดีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ความพยายาม	ความมุ่งมั่นในความส�าเร็จ	 
ความส�าเร็จของมนุษย์มีทั้งความสามารถที่ติดตัวมาต้ังแต่ก�าเนิด	 (Innate)	 และเกิดจากการสะสมการ 
เรียนรู้	โดยแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างตามยีนส์เฉพาะตัว	ที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถ	คุณค่าความส�าคัญ
นี้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อมีการลงทุนอย่างเหมาะสมท้ังในเร่ืองความคิด	การศึกษาและประสบการณ์ในอดีต	
(Baum,	2007;	Wedchayanon,	N.,	2008;	Kusluvan	et	al.,	2010)	การท�างานร่วมกันของคนในชุมชน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้น�าชุมชนเป็นกุญแจส�าคัญในการท�างานเพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการท�างาน	การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกันของบุคคลทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในการท�างาน
จะเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกัน
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	 การมีส่วนร่วม	 (Participation)	คือ	กระบวนการที่บุคคล	กลุ่มบุคคลได้มีสิทธิ	และหน้าที่ใน 
การแก้ไขปัญหา	การเสนอความคิดร่วมกัน	การร่วมปฏิบัติ	 ร่วมรับผลและรับผิดชอบร่วมกัน	 เพ่ือให้การ
ท�างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก�าหนดไว้	 กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีอิสรภาพ	มีความ
เสมอภาค	และมีความสามารถ	 (Tawinwadee,	B.,	 2008)	การมีส่วนร่วมแบ่งออกได้เป็น	4	 รูปแบบ	 
(Cohen	&	Uphoff,	1980)	คือ	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	(Decision	Making)	คือ	การก�าหนดและล�าดับ
ความส�าคัญ	การตัดสินใจเลือกและด�าเนินการร่วมกัน	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	(Implementation)	 
ซึ่งการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการจะต้องมาจากการแบ่งงานกันท�า	และจะท�าได้ด้วยวิธีการใด	การให้การ
สนับสนุนในเรื่องทรัพยากรการท�างาน	การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การท�างานนั้นๆ	บรรลุผลส�าเร็จ	 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 (Benefits)	นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน	 
สิ่งที่จะต้องค�านึงถึงคือการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมภายในกลุ ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 (Evaluation)	 เป็นสิ่งที่จะต้องท�าในการท�างานในขั้นตอนสุดท้าย
เพื่อพิจารณาผลการท�างาน	 และน�าไปปรับปรุงหากมีข ้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินการ	 
(White,	1982)	กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากคนในชุมชนท�า 
สิ่งต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท�าเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากในสังคม	ผลลัพธ์คือการพัฒนา
ถิ่นที่อยู่และสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 การพัฒนาชุมชน	 คือ	 กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย	 มุ่ง
ให้เกิดความเสมอภาคและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	มุ่งให้คณะท�างานเพ่ือชุมชนมีส�านึกของ 
การเป็นสมาชิก	รู้จักร่วมแรงร่วมใจ	ร่วมกันแก้ไขปัญหา	และเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่อยู	่ 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างและ
ระบบที่เหมาะสม	ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ	ทั้งเงิน	 เวลา	คน	การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงควรมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	มีความสุขสะดวกสบาย	อยู่ดีกินดี	 ได้รับโอกาสด้านการศึกษา	ผลตอบแทน
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน	 (Nelson	&	Wright,	1995;	Scheyvens,	2002)	การพัฒนาสภาพจิตใจให้มี 
ความสุขและความสันติ	 โดยการพัฒนาชุมชนมุ่งสร้างคุณค่าของชุมชนโดยมีการวางแผน	กระบวนการ	 
วิธีการท�างาน	แผนงานเพื่อส่งเสริมให้สภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกๆ	กระบวนการ	 ท้ังกระบวนการตัดสินใจ	กระบวนการด�าเนินการ	และร่วมรับ 
ผลประโยชน์	 (Tawinwadee,	 B.,	 2008)	การพัฒนาชุมชนท่ีประสบความส�าเร็จ	 ไม่เพียงแต่ได้รับผล
ประโยชน์ทางวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน	แต่หากหมายถึงความส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทุนมนุษย์
อีกด้วย	ทั้งในด้านทัศนคติ	ทักษะ	ความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ				

ค�าถามงานวิจัย
	 การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวอีสานล้านนาเพื่อ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนา	
	 2)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเท่ียวของชาวอีสานล้านนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างยัง่ยนื
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวอีสานล้านนา	 โดยสามารถแบ่งได้เป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ	เพื่อให้นักวิชาการหรือหน่วยงานท่ีสนใจสามารถน�าข้อค้นพบท่ีได้ไปใช้ในการศึกษา
หรือท�าโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้	 และประโยชน์ในเชิงสังคม	 เพ่ือให้ชุมชนชาวอีสานล้านนาและ 
ผู้ที่สนใจสามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืนสืบไป

ระเบียบวิธีวิจัย
	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ประชากรชุมชนชาวอีสานล้านนา	อ�าเภอเชียงแสน	 จังหวัดเชียงราย	 โดยศึกษาเน้ือหาเร่ืองการสร้างความ 
เข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 โดยมีขอบเขต
การวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือชาวอีสานล้านนาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
		 	 	 -	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 interview)	จ�านวน	3	คน	 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก	คือ	
อาศัยอยู่ในชุมชนอีสานล้านนามาไม่น้อยกว่า	30	ปี	ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้	ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสนทนากลุ่มย่อย	 
และสนทนากลุ่มแบบเจาะจงไม่ได้น�ามาพิจารณาในการศึกษา
	 	 	 -	การสนทนากลุ่มย่อย	 (Small	Group	Discussion)	จ�านวน	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	2	คน	 เกณฑ ์
การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์คือ	 เป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อีสาน
ล้านนา	อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนอีสานล้านนามาไม่น้อยกว่า	 20	ปี	 ในการสนทนากลุ่มย่อยนี้	 ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มแบบเจาะจงไม่ได้น�ามาพิจารณาในการศึกษา
	 	 	 -		การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง	(Focus	Group)	จ�านวน	1	กลุ่ม	มีผู้เข้าร่วมสนทนาจ�านวน	12	
คน	แบ่งออกเป็น	เพศชาย	5	คน	เพศหญิง	7	คน	เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์คือ	มีอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป	
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนอีสานล้านนามาไม่น้อยกว่า	35	ปี	ในการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้น�ามาพิจารณาในการศึกษา
	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย	(Ryan,	1995)	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	
	 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล	ชื่อ	อายุ	อาชีพ	
	 	 	 ตอนที่	2	ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวอีสานล้านนา	
	 	 	 ตอนที่	3	ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในชุมชน	
	 	 	 ตอนที่	 4	 ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี	 และแบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง	ใช้การสัมภาษณ์ในด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล	ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสัมภาษณ์
เรื่องอื่นๆ	โดยให้อิสระในการตอบค�าถาม
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รูปที่	1	บรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย		 
ที่มา	:	Researchers	(2016)

รูปที่	2	บรรยากาศการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง					 
ที่มา	:	Researchers	(2016)

	 3.	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	(Corbin	&	Strauss,	2008;	Creswell,	2009)
	 	 	 3.1)	 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	 ได้จากการลงพื้นท่ีชุมชนอีสานล้านนา	อ�าเภอเชียงแสน	 
จังหวัดเชียงราย	ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม	เช่น	 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ	กิจกรรมร�าฟ้อนต้อนรับนักท่องเที่ยว	และกิจกรรมการท�าอาหาร	การสังเกตการณ์แบบ 
มีส่วนร่วม	ได้แก่	การประกอบอาชีพทอผ้า	ท�าสวน	ท�านา	การแสดงของชุมชนชาวอีสานล้านนา
	 	 	 3.2)	การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	จากเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัย	บทความที่เกี่ยวข้องกับการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการบันทึกภาพ
	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	 (Content	Analysis)	 โดยน�าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร	และการลงภาคสนามมาสรุปผล	 เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ทั้งน้ีเพื่อ 
ความแม่นตรง	 (Validity)	และความเชื่อถือได้	 (Reliability)	ของข้อมูลจึงได้น�าวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า	 (Methodology	Triangulation)	มาประกอบ	2	ด้าน	 ดังนี้	 1)	การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	
(Data	Triangulation)	คือ	การตรวจสอบแหล่งที่มา	3	แหล่ง	 ได้แก่	 เวลา	สถานที่และบุคคล	ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจะด�าเนินการสร้างกรอบตารางก�าหนดการในการเก็บข้อมูลในห้วงเวลาและสถานที่ 
ที่ต่างกันรวมถึงการใช้บุคคลที่ต่างกันในการเก็บข้อมูล
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ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 interview)	การสนทนากลุ่มย่อย	
(Small	Group	Discussion)	และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง	(Focus	Group)	พบว่า

ตารางท่ี	 1	 ผลการศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล ประเด็น ผลการศึกษา

การสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	interview)

•	จ�านวน	3	คน	โดยมีเกณฑ์

การคัดเลือก	 คือ	 อาศัยอยู  ่

ในชุมชนอีสานล ้านนามา 

ไม่น้อยกว่า	30	ปี	

•	 ผู้ให้ข้อมูล	คือ	ผู้ให้บริการ

รถอีต ๊อก	 ผู ้ประกอบการ 

ร้านค้า	 และผู ้ประกอบการ

สนิค้าทางการเกษตร

•	ด้านความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

•	 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์	

และบทบาทการท�างานด้าน

การท่องเที่ยว

•	 ด้านการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน

• 	 ค ว ามรู ้ แ บบผสมผสาน กับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	น�าวิถีแบบชาว

อีสานมาประยุกต ์ใช ้กับวิถีแบบ

ล้านนา	 เช่น	การประกอบอาหาร	

การทอผ้า	มีลายผ้าที่มีเอกลักษณ์

ของชาวอีสานล้านนา

•	 การพัฒนาทุนมนุษย์	 มีการจัด

อบรมจากภาครัฐบาล	 และจาก	 

สถาบันการศึ กษา 	 เช ่ น 	 จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

มาช ่ ว ยสอนภาษาอั ง กฤษให ้	 

การท�างานด้านการท่องเที่ยวจะ

เป ็นอาชีพเสริม	 อาชีพหลักคือ

ท�าการเกษตร	ท�าไร่	ท�านา

•	 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย ่ าง ยั่ งยืน 	 ชุมชนพยายามที่

จะรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยการใช้

สารเคมีในการท�าการเกษตรให้

น้อยที่สุด	 ผลิตภัณฑ์อิงธรรมชาติ

เป็นส่วนใหญ่	 เช่น	ถั่ว	ดาวอินคา	

เสาวรส	ไม่ผ่านการแปรรูปมากนัก

การสนทนากลุ่มย่อย

(Small	Group	 

Discussion)

•		จ�านวน	4	คน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	 

กลุ ่มละ	 2	 คน	 เกณฑ์การ 

คัดเลือกผู ้ให้สัมภาษณ์	 คือ 

เป็นผู ้ ท่ีมีส ่วนเก่ียวข้องกับ

การจัดการการท ่องเที่ ยว 

โ ดย ชุ มชน ในพืื้ น ที่ อี ส าน 

ล้านนามาไม่น้อยกว่า	20	ปี

•	ด้านความรู้และภูมิปัญญา

•	 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์	

และบทบาทการท�างานด้าน

การท่องเที่ยว

•	 ด้านการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน

• 	 ความรู ้ในการประกอบอาชีพ	 

ชาวบ้านต้องการพัฒนาให้เป ็น

กจิกรรมการท่องเทีย่ว	เช่น	การท�านา	

เกีย่วข้าว	กรดียาง
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ตารางที่	 1	ผลการศึกษาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(ต่อ)

ผู้ให้ข้อมูล ประเด็น ผลการศึกษา

การสนทนากลุ่มย่อย

(Small	Group	 

Discussion)	(ต่อ)

•	 ผู ้ให้ข้อมูล	 คือ	 กลุ ่มผู ้น�า

ชุมชน	 และผู ้ประกอบการ

ที่พักโฮมสเตย์

•	 	ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์มีการ

ไปอบรมความรู้ในการจัดการการ

ท่องเท่ียว	แต่ปัญหาคือ	กลุ่มผู้น�า

ชุมชนยังมีแค่ผู้ใหญ่ที่เป็นหลักใน

การจัดการ	 การมีตัวแทน	 และ

คณะท�างาน	เป็นส่ิงจ�าเป็นต้องจะ

ต้องพิจารณาต่อไป

•	ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

อย ่างยั่ งยืน	 ชาวบ ้านใช ้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 พออยู 	่ 

พอกิน	ปลูกผักไร้สารพิษ	มีการ

หมุนเวียน	กระจายรายได้ในกลุ่ม

เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน

การสนทนากลุ่ม

แบบเจาะจง	(Focus	

Group)

•	 มีผู้เข้าร่วมสนทนาจ�านวน	

12	คน	แบ่งออกเป็น	เพศชาย	

5	คน	เพศหญิง	7	คน	เกณฑ์

การคัดเลือกผู ้ให้สัมภาษณ์	

คือ	 มีอายุตั้งแต่	 65	ปีขึ้นไป	

อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนอีสาน

ล้านนามาไม่น้อยกว่า	35	ปี	

•	 ผู ้ให้ข้อมูล	 คือ	 กลุ ่มผู ้น�า

ชุมชน	กลุ ่มผู ้อาวุโสท้องถิ่น	

และปราชญ์ชาวบ้าน

•	ด้านความรู้และภูมิปัญญา

•	 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์	

และบทบาทการท�างานด้าน

การท่องเที่ยว

•	 ด้านการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน

•	ความรูแ้ละภมูปัิญญาด้านประเพณี

วัฒนธรรม	 เช่น	 บายศรีสู ่ขวัญ	 

การร�าฟ้อนเซิ้ง	เชิดสิงโต	เป็นสิ่งที่

ชาวบ้านพยายามที่จะสืบทอดให้

เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม	การเข้ามาของนักท่อง

เที่ยว	จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิด	ความรู้	 และวัฒนธรรม

ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว

ได้เป็นอย่างดี

•	ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์	และ

ด้านการท่องเที่ยว	การศึกษา	และ

การสร้างเครือข่าย	จะช่วยท�าให้

ชุมชนเข้มแข็ง	 สามารถพึ่งพาตัว

เองได้

•	 ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน	 การรักษ์ธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	คือ	การอนุรักษ์ไว้

ซึ่งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอิงธรรมชาติ

เป็นหลัก
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	 1.	ผลการศึกษาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนา	พบว่า
	 	 	 1.1)	ด้านความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 	 	 การด�าเนินงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวมีกลุ่มผู้น�าชุมชนเป็นก�าลังส�าคัญการขับเคลื่อน
ในการจัดการและบริหารการท�างานเพ่ือให้สอดคล้องกันทั้งในส่วนของความต้องการของผู้มาเยือนและ
ความสามารถในการรองรับของผู้ให้บริการในชุมชน	มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท�างานของคนในชุมชน 
เพ่ือให้มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน	มีการจัดล�าดับของการรับลูกค้า
ของสมาชิกในกลุ่ม	ปัญหาท่ีพบจากการให้บริการทางการท่องเที่ยว	คือ	ชาวบ้านไม่สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษได้หรือแม้กระทั่งพูดภาษาไทยภาคกลางได้	พูดได้เฉพาะภาษาท้องถ่ิน	 ซ่ึงอีกมุมหนึ่งก็นับเป็นเสน่ห์
ของชาวบ้าน	ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง	
	 	 	 การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถให้บริการด้านการท่องเที่ยว	 เช่น	การให้บริการบ้านพัก 
โฮมสเตย์	การจัดท�าฐานการเรียนรู้ต่างๆ	การสาธิตการทอผ้า	การท�าอาหาร	และแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีด	ปัจจุบันพบว่าผู้ให้บริการในด้านดังกล่าว	มีลักษณะการท�างานตามวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน	การรับรอง
ผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียว	 ใช้เวลาว่างจากการท�างานประจ�ามาให้บริการ	และหากไม่มีการนัดหมายหรือ
ติดต่อล่วงหน้าก็จะไม่มีความพร้อมในการให้บริการ	ซึ่งผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวควรมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีพร้อมที่จะให้ความรู้	 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนได้ฟังอย่างเต็มใจ	มีบุคลิกภาพที่ดี	 สุภาพ	 
มีความรู ้ดีในสิ่งที่น�าเสนออย่างลึกซึ้ง	 พูดจาไพเราะน่าฟัง	 และมีความรักในงานที่ท�า	 ทั้งหมดนี้จะถูก
แสดงออกมาในค�าพูด	ท่าทาง	สีหน้าและแววตา	 ผู้ให้ข้อมูลถือเป็นกุญแจแห่งความส�าเร็จของการท่อง
เที่ยวชุมชน	 เนื่องจากเป็นคลังความรู้ที่เดินได้	มีจิตวิญญาณและสามารถให้ค�าตอบและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้	 
ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนมีจิตบริการ	ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว	มีน�้าใจ
และยินดีตอบค�าถามของนักท่องเที่ยว
	 	 	 สิ่งส�าคัญในการจัดการการท่องเที่ยว	คือ	การท�าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรและเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองและสังคม	พึงสร้างความตระหนักและปลูกจิตส�านึกใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนในชุมชน
	 	 	 การส่งเสริมให้ระบบการจัดการเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 
โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ยกตัวอย่างเช่น	กิจกรรม
ท�าอาหาร	ชาวบ้านจะให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเก็บผักสด	พริก	กระเทียมและวัตถุดิบอื่นๆ	ที่ชาวบ้าน
ปลูกไว้ปลอดสารพิษ	 เพื่อประกอบอาหารโดยให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารมื้อนั้น	 
ในกระบวนการนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมการท�าอาหารของชาวบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมผสมผสาน
ของชาวอีสานและชาวล้านนา	ความสนุกและเพลิดเพลิน	ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มลองรสมือของตนเองนั้นจะ
เป็นตัวชูโรงให้กิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนประสบความส�าเร็จ	 เพิ่มคุณค่าจากการเรียนรู้สู่ประสบการณ์อัน
ล�้าค่าของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในชุมชนนั้นๆ
	 	 	 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จะช่วยส่งเสริม 
กันและกัน	 เช่น	การสร้างถนน	การมีไฟฟ้า	น�้าประปา	ระบบสาธารณูปโภค	การมีป้ายบอกทางสิ่งเหล่านี้ 
นอกจากจะถูกสร้างมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	ชุมชนท้องถ่ินเองก็ยังจะได้รับประโยชน์จากการมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกเหล่านี้อีกด้วย
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	 	 การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการจัดการ 
ด้านกลไกการท�างาน	 เครือข่ายที่ไม่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ชั่วครั้งชั่วคราว	จะให้ความส�าคัญในเร่ือง
จ�านวนของนักท่องเท่ียวเท่านั้น	หากแต่เป้าประสงค์ของการสร้างเครือข่าย	คือการส่งเสริมสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน	แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของชุมชนอื่น	การเรียนรู้
จากความส�าเร็จของการท�างานจากชุมชนอื่นๆ	และน�ามาพัฒนาปรับปรุงในชุมชนของตนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 
จึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
	 2.	ผลการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืน	มีดังนี้
	 	 	 2.1)	ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และบทบาทการท�างานด้านการท่องเที่ยว
	 	 	 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยว	 โดยพัฒนาคน	ความคิด	ความเข้าใจ	 เริ่มจากการค้นหา 
ตัวเองของชุมชนยึดตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นตัวเอง	 ยึดหลักปรัชญาตามพระราชด�ารัสของ
ในหลวงรัชกาลท่ี	 9	 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ	 การด�าเนินทางสายกลาง	พอประมาณ	มีเหตุผล	 
มีภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี	 โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการขับเคลื่อน	 เพื่อให้เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความสามารถคิดวิเคราะห์งานของตนเองและองค์กรของตนโดยจัดให้มีการอบรม	มีพี่เล้ียงให้ค�าแนะน�า	 
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ
กับพัฒนาความช�านาญในการจัดการการท่องเที่ยว	การกระจายบทบาทการท�างานแบ่งบทบาทการท�างาน
ของผู้หญิง	ผู้ชายวัยหนุ่มสาวและผู้อาวุโสให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้น	(Kasai,	P.,	&	Phansita,	N.,	2016)	ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกับคนต่างวัฒนธรรม 
เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ท�าความเข้าใจกับความแตกต่างของกันและกัน	เรียนรู้และ
ยอมรับของคนแต่ละวัฒนธรรม
	 	 	 การจัดการเรื่องกระจายผลประโยชน์จากการท�างานด้านการท่องเที่ยว	ให้ผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรมและท่ัวถึง	มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์สาธารณูปโภค	ถนน	ทางเดิน	น�้า	 ไฟที่คนใน
ชุมชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของร่วมกัน	ชุมชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนโดยการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชากรใน 
ท้องถิ่นในการดูแลและรักษาไว้
	 	 	 2.2)	ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 	 	 การจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีและวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าของชาวอีสานล้านนา	การอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของการฟ้อนร�า	การร�าเซ้ิง	 วัฒนธรรม 
การประกอบอาหาร	การอยู่อาศัยแบบพี่น้อง	ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันของคนในชุมชน	
	 	 	 การจัดการความสามารถในการรองรับด้านสังคมวัฒนธรรม	ด้านความรู้สึกในปริมาณที่จะไม่
ท�าให้ความเป็นส่วนตัวของท้ังสองฝ่ายคือคนในชุมชนและผู้มาเยือนถูกรบกวนมากจนเกินไป	ส่งเสริมให้
บรรยากาศในการจัดการการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างดีมีความเต็มใจและพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าบ้าน
และผู้มาเยือน
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การอภิปรายผล
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
	 1.	 ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนา	 ส�าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน	ควรน�าไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช	้
ดังนี้
	 	 	 1.1)	ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนา	การพัฒนาคนโดยเริ่มจาก
การพัฒนาตนเองความคิด	ความเข้าใจ	ทักษะความรู้ความสามารถ	การสร้างจิตส�านึกความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรร่วมกัน	การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายทางสังคม	 ซ่ึงถ้าชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะสามารถมีอ�านาจ
ต่อรองกับภายนอก	ผู้ท่ีเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจได้	มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรที่เป็นผลประโยชน์ของ
ชุมชนอย่างแท้จริง
	 	 	 1.2)	ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือ	ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบ
การ	ด้านโฮมสเตย์	ร้านอาหาร	เกษตรกร	ได้เสนอสิ่งที่ต้องการ	คือ	อยากเป็นที่รู้จัก	มีชื่อเสียง	ต้องการรางวัล
จากเดิมที่ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ	จากจุดนี้
เองท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นแรงบันดาลใจของคนในชุมชนที่จะสืบสานความดี	
การพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก
	 	 	 1.3)	ผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์	มีปัญหาด้านไม่เป็นตัวของตนเอง	จากการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานจากที่อื่นและน�ามาปรับปรุงโฮมสเตย์ของตนเอง	จึงเห็นได้ว่าการตกแต่งบ้านพัก	สิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ	และการต้อนรับแขกผู้เข้าพักคล้ายกับการให้บริการของรีสอร์ทและโรงแรม	ข้อดีก็คือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู ้มาเยือนได้อย่างดี	 สะดวกสบาย	แต่ในขณะเดียวกัน	 
ท�าให้สูญเสียอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวบ้าน	การอยู่อาศัยแบบอิงธรรมชาติ	นักท่องเที่ยวจะไม่ได้สัมผัส
ถึงบรรยากาศที่แท้จริงแบบท่ีชาวบ้านใช้ชีวิตในทุกๆวันแต่กลับได้สัมผัสกับความรู้สึกการเข้าพักกับการจัด
เตรียมการเพื่อรับรองต้อนรับนักท่องเท่ียว	 ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนไม่ได้ถูกน�ามาใช้อย่างเต็มศักยภาพ	แต่ถูกครอบง�าไปโดยท่ีมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการแข่งขันด้าน
ธุรกิจ	 เปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงสังคมวัฒนธรรม	 เป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องรายได้และจ�านวน
นักท่องเที่ยว
	 2.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน	จากการศึกษาพบว่า
	 	 	 เครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเท่ียว	คือ	การมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการร่วมกันจัดการและส่งเสริมการจัดการ	 ชุมชนจะต้องมีแรงขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	แต่ยังด�ารงไว ้
ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอีสานล้านนา
	 	 	 การท�างานของชุมชนและประชากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจ	การท�างานในทุกๆ	มิติ	 
เพื่อส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ	การส่งเสริมให้มีกระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง
เป็นระบบ	มีการตรวจสอบได้	โดยการจัดตั้งคณะท�างานที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน
	 	 	 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างกันของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 
การสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างพลังของเครือข่ายให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 จัดให้มีองค์กรพ่ีเล้ียงท่ีจะท�างาน
ร่วมกับชุมชนช่วยสนับสนุนท้องถิ่นในเรื่องการท่องเท่ียว	โดยให้ความส�าคัญกับรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตนเองกับภาคี	 สร้างความร่วมมือกับคนและหน่วยงานภายนอกที่จะช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากรและ 
ความรู้ต่างๆ	การสร้างจิตส�านึกที่ดีของคนในชุมชนและผู้มาเยือนเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคมท่ีอยู่ร่วมกันและระมัดระวังการท�ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
กระทบให้น้อยที่สุดต่อแหล่งน�้า	อากาศ	ดิน	และธรรมชาติที่ชุมชนต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น	ควรน�าไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางใน
การสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวอีสานล้านนา	ตามความต้องการในด้านต่างๆ	การประชาสัมพันธ์	
การพัฒนาบุคลากร	ทักษะ	ความรู้ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว	
	 2.	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ควรจัดให้มีการอบรม	พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	จัดให้
มีพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาและช่วยสนับสนุนทรัพยากรด้านข้อมูลต่างๆให้แก่ชุมชน
	 3.	 ส�านักงานกระทรวงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย	ควรส่งเสริมเรื่องการสร้างเครือข่ายชุมชนให้ 
เข้มแข็ง	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์	เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน
	 4.	 นักวิชาการ	นักวิจัย	ควรวิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อให้การให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล	พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพได้
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	 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ	รองศาสตราจารย์	ดร.โยธิน	แสวงดี	อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากร
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และที่ปรึกษาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนชาวอีสานล้านนา	ขอบพระคุณคณะศิลปศาสตร์	ภาควิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว	 มหาวิทยาลัยสยามในการอนุเคราะห์เวลาในการลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย	
ขอบพระคุณชุมชนชาวอีสานล้านนาผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	ตลอดจนการให้
ข้อมูลต่างๆ	ตลอดการศึกษาครั้งนี้
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