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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคZเพื่อศึกษาและวิเคราะหZทัศนคติของคนในชุมชนดอยแมสลองที่มีตอ
การพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน โดยวิเคราะหZจากคนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
จํานวน 17 คน และคนในชุ ม ชนที่ มิ ไ ดc ป ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 16 คน ใชcวิธีการคัดเลือก
โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก รวมกับวิธีการคัดเลือกแบบ Snow ball ผูcวิจัยไดcดําเนินการเก็บขcอมูล
โดยวิธีการสัมภาษณZเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรcาง การสัมภาษณZกลุม และการสังเกตผลการวิจัยพบวา ทัศนคติ
ของคนในชุ ม ชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวของผูcใหcขcอมูลทั้ง 2 กลุม มีความใกลcเคียงกัน ในดcานการคิด
และการรับรูc คือ การทองเที่ ย วสรc า งอาชีพและรายไดcใหcกับคนในชุมชน ทําใหcชุมชนมีความเจริญขึ้น
ความเปiนอยูดีขึ้น ดcานอารมณZความรูcสึกผูcใหcขcอมูลทั้ง 2 กลุม มีความรูcสึกในทางบวกตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ตc อ งการใหc มี ก ารพั ฒ นาการทองเที่ยวใหcดียิ่งขึ้น ดc า นพฤติ ก รรมคนในชุ ม ชนมี
ความสามัคคีกันในการอนุรักษZวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดลcอม
คําสําคัญ: ทัศนคติ คนในชุมชน การพัฒนาการทองเที่ยว
Abstract
The objective of this research was to examine attitudes of local residents in Doi
Maesalong towards tourism development in their community. It employed a qualitative
research methodology. Data were collected from 33 local people, 17 of which had an
occupation related to tourism business, and the rest were the local people whose
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occupation did not involve tourism business. They were selected by convenient
sampling and snowball sampling. A combination of semi-structured interview, focus
group and participant observation was used to collect the data. Data were then
analyzed by thematic analysis. The research found that the attitudes of both groups of
the respondents were similar in an aspect of cognitive dimension. Specifically, they
believed that tourism had generated jobs and more income for the local residents, and
led people in the community to enjoy better quality of living. As for the affective
dimension, it was found that both groups had positive attitudes towards tourism
development in their community and wanted more tourism development and tourists.
In terms of behavioral dimension, the local people were willing to work together in
conserving their local culture, ways of life and environment for the purpose of tourism
development.
Keywords: Attitudes, Local Community, Tourism Development
บทนํา
ปr จ จุ บั น ประเทศไทยมี ร ายไดc เ ขc า ประเทศมากมายหลากหลายชองทาง ทั้งภาคการเกษตร
ธุรกิจสงออก ภาคอุตสาหกรรม และหนึ่งในรายไดcหลักสําคัญของประเทศ คือ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ซึ่งปrจจุบันทางภาครัฐก็ยังคงใหcความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยว และมีการวางแผนยุทธศาสตรZ
ดcานการพัฒนาการทองเที่ยวในทุก ๆ ดcานอยางตอเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรมการบิน การโรงแรม อีกทั้ง
ยังคงมีการวางนโยบายใหcครอบคลุมทั้งประเทศ มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธZใหcนักทองเที่ยวรูcจักถึง
วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งไมไดcมีอยูแคพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้น จึงมีแผนนโยบายใหc
มีการประชาสัมพันธZถึงการทองเที่ยว “เมืองรอง” ใหcเปiนที่รูcจัก โดยเมืองรองนั้นหมายถึง เมืองที่ไมใช
เมืองการทองเที่ยวหลัก เปiนจังหวัดที่ไมไดcเปiนกลุมเปxาหมายหลักของนักทองเที่ยว เกณฑZการพิจารณา
จากจํานวนสถิตินักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวไมถึง 6 ลcานคนตอปy เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยว
ในเมืองรองสามารถคิดคาใชcจายเพื่อนํามาลดหยอนภาษีไดc โดยมีจังหวัดที่เปiนเมืองรองจํานวน 55 จังหวัด
(กรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561)
จากขc อ มู ล ของการทองเที่ ย วแหงระเทศไทย พบวา จังหวัดเชียงรายเปiนหนึ่งในจังหวัด ที่
ไดcรับการประชาสัมพันธZใหcอยูในการทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจังหวัดเชียงรายเปiนจัดหวัดที่มีพื้นที่ชายแดน
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารZ ทําใหcเปiนอีกหนึ่ง
จังหวัดที่มีการคcาขายระหวางประเทศที่สําคัญ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่มีทั้งความงามจากธรรมชาติ
และมีประวัติศาสตรZที่สําคัญ มีทรัพยากรการทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางดcานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่เกาแก โบราณสถานที่งดงาม (กรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561)
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จังหวัดเชียงรายเปiนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายไมวาจะเปiน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ศิลปะ วัฒนธรรม และดอยแมสลองเปi น หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
อยู ในพื้ น ที่ ตํา บลแมสลองนอก อํา เภอแมฟx า หลวง โดยมี ป ระวั ติ ค วามเปi น มาเกี่ยวกับกองพล 93
ซึ่งเปiนกองทัพของรัฐบาลจีน ทําการอพยพลี้ภัยขึ้นมาตั้งถิ่นฐานที่ดอยแมสลอง ในอดีตดอยแมสลองเปiน
พื้นที่คcาอาวุธสงครามและยาเสพติด ทางการไทยแกc ปr ญ หานี้ โ ดยการโอนการดู แ ลมาอยู ภายใตc
กองบัญชาการทหารสูงสุด ใหcคณะเลิกการคcาขายอาวุธและยาเสพติด เปลี่ยนมาเปiนการปลูกชา ปลูกพืชฤดูหนาว
ดอยแมสลองมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ทําใหcอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปy มีธรรมชาติที่
อุดมสมบรูณZ และยังมีเรื่องราวความเปiนมาทางประวัติศาสตรZ จึงทําใหcมีนักทองเที่ยวเริ่มเดินทางขึ้นไป
ทองเที่ยวเปiนจํานวนมาก เพื่อชมความงามจากธรรมชาติบนดอยแมสลอง แตหลังจากที่ภาครัฐเขcามาดูแล
ในเขตพื้นที่ดอยแมสลองจนทําใหcดอยแมสลองเปiนที่สนใจของนักทองเที่ยวดcวยทั้งที่มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปy พรcอมทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณี ใหcนักทองเที่ยวไดcเห็น รวมถึงการสนับสนุนใหcมีการปลูกชา
และไมcเมืองหนาว จนดอยแมสลองมีชื่อเสียงทางการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีขึ้นและมี
การพั ฒ นาดc า นการทองเที่ ย วอยางตอเนื่ อ ง (องคZการบริหารสวนตําบลดอยแมสลองนอก, ม.ป.ป.)
ซึ่ง สอดคลc องกั บ พัน ธกิ จ ขององคZ การบริ ห ารสวนตํา บลแมสลองนอกที่ มีความตc องการสรc า งสั ง คมที่ มี
คุ ณ ภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึ ง ความมั่ น คงของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลcอม
ซึ่ ง สอดคลc อ งกับยุทธศาสตรZการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย ในปy 2559 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดเชียงรายไดcดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2560-2564 มีทั้งหมด 6
ยุ ท ธศาสตรZ แ ละหนึ่ ง ในนั้ น มียุทธศาสตรZสําหรับการพัฒนาดcานการทองเที่ยว คือ ยุทธศาสตรZที่ 3
ดํารงฐานวัฒนธรรมลcานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยมี
ทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทองเที่ยว (2) พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกZและ
บุคลากร (3) พั ฒ นาปr จ จั ย พื้ น ฐานดc า นการทองเที่ ย วและทรั พ ยากร (4) พัฒนาแหลงและกิจกรรม
การทองเที่ ยว (5) พั ฒ นาธุ รกิ จ บริ การทองเที่ย ว (6) พั ฒนาการตลาดและประชาสัมพั นธZ (สํา นั กงาน
จังหวัดเชียงราย, 2559)
เมื่อการทองเที่ยวของดอยแมสลองขยายตัวและมีการพัฒนาดcานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ทํา
ใหc ส งผลกระทบไมว าจะเปi น เชิ ง บวกห รื อ เชิ ง ลบตอชุ มชนคนในพื้ น ที่ แ หลงทองเที่ ย ว วิ ถีชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม และเนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวจะยั่งยืนไดcตcองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปiน
ระบบและชุมชนเปiนสวนสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ดอยแมสลอง จึงเปiนเหตุผลใหcผูcวิจัย
ทําการศึกษา ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวดอยแมสลอง การใหcความสําคัญใน
เรื่องทัศนคติของคนในชุมชนทําใหcทราบถึงความรูcสึก มุมมองความคิดเห็นตาง ๆ ในดcานการพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อนําไปเปiนองคZความรูcและสามารถนําไปเปiนขcอมูลในการวางแผนและพัฒนาดcานการทองเที่ยวใหcตรง
กับความคิดเห็น และความตcองการของคนในชุมชน เพื่อเปiนประโยชนZตอคนในชุมชนอยางแทcจริง
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วัตถุประสงคIของการวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว ดอยแมสลอง อําเภอแมฟxาหลวง
จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิจัย
ศึ ก ษาถึ ง ทั ศ นคติ ข องคนในชุมชนที่มีตอการทองเที่ยว โดยแบงประเด็นที่ศึกษาออกเปiน 3 ดcาน
ตามแนวคิ ด ของ Ajzen and Fishbein (1980) เนื่ อ งจากเปi น แนวคิ ด ที่มีความนาเชื่อถือและนักวิจัย
จํานวนมากไดcนําแนวคิดทฤษฎีนี้ไปปรับใชcในงานวิจัย
1. ดcานการคิดและการรับรูc (Cognitive dimension) หมายถึง ความเชื่อ ความรูc การรับรูcตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งของมนุษยZ เชน คนไทยจะทราบวาคนทางภาคเหนือนั้นจะพูดจาไพเราะออนหวาน
2. ดcานอารมณZความรูcสึก (Affective dimension) หมายถึง ความรูcสึกตอสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ของมนุษยZ
เชน ความรูcสึกชอบ หรือไมชอบ
3. ดcานพฤติกรรม (Behavioral dimension) หมายถึง การแสดงออกดc ว ยการกระทํา อยางใด
อยางหนึ่ง เชน เวลาที่ เ ครี ย ดหรื อ ไมชอบใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมนุษยZมักจะแสดงพฤติกรรมการขมวดคิ้ว
หรือหันหนcาหนีไปทางอื่น
ทบทวนวรรณกรรม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหcความหมายของคําวาทัศนคติไวcวา “แนวความคิดเห็น”
ถc า หากโดยทั่ ว ไปแลc ว ใชc คํา วา “ความคิดเห็น” แทนคําวา “ทัศนคติ” ก็จะเปiนคําที่สามารถเขcาใจไดcงาย
และนิยมใชcแทนในงานวิจัยตาง ๆ คําวา “ทัศนคติ” หรือนักวิชาการบางทานใชcคําวา “เจตคติ” ซึ่งตรงกับ
คําภาษาอังกฤษที่วา “Attitude” มีนักวิจัยและผูcเชี่ยวชาญตางใหcความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา
“ทัศนคติ” มากมายดังเชน อภิดิฐ อุทิศธรรมศักดิ์ (2560) กลาววา ทัศนคติ คือ การแสดงออกของบุคคล
ที่มีตอสิ่งใด ๆ จากความคิดกับบุคคล สัตวZ หรือสิ่งของ ซึ่งมีการแสดงออกมาผานพฤติกรรมในทางตาง ๆ
ทั้ ง การยอมรั บ และปฏิ เ สธ โดย จุฑามาศ กั น ตพลธิ ติ ม า (2560) ไดcอธิบายความหมายไวcวา ทัศนคติ
หมายถึง ความสัมพันธZที่คาบเกี่ยวกับระหวางความรูcสึกและความเชื่อหรือการรูcของบุคคล จะมีพฤติกรรม
โตcตอบในทางในหนึ่งตอเปxาหมายของทัศนคติ ซึ่งเปiนไปไดcในเชิงบวกและเชิงลบ สงผลใหcมีการแสดง
พฤติกรรมออกมา จากความหมายขcางตcนจะทําใหcเขcาใจไดcวา ทัศนคติ ประกอบไปดcวยความคิดที่มีผลตอ
อารมณZ แ ละความรูc สึ ก แสดงออกมาเปiนพฤติกรรม นอกจากนี้ รังสรรคZ ประเสริฐศรี (2548) กลาวไวcวา
ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบของวัตถุ คนหรือเหตุการณZ
ซึ่งจะสะทcอนใหcเห็นถึงความรูcสึกของบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง และสามารถผลักดันการกระทําบางอยาง
ที่สอดคลcองกับความรูcสึกของทัศนคติ องคZประกอบของทัศนคติประกอบดcวยปrจจัยหลายประการที่มา
ประกอบกัน ซึ่ ง นั ก วิ ช าการหลายทาน ไดcแก Gibson, Ivancevich, & Konopaske (2011); Hawkins
& Mothersbaugh (2012) และ Kassin, Fein, & Markus (2013) ไดcแสดงแนวคิดในการจัดแบงองคZประกอบ
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ของทัศนคติ (Attitude Components) ไวc 3 องคZประกอบ ไดcแก (1) องคZประกอบดcานความรูcเปiนความเชื่อ
ความรูc ความคิด และความคิ ด เห็ น ของผูc บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ วัตถุอยางใดอยางหนึ่ง (2) องคZประกอบ
ดcานความรูcสึก (3) องคZประกอบทางดcานพฤติกรรม
จากแนวคิดที่กลาวมาขcางตcนมีความสอดคลcองกับ Ajzen and Fishbein (1980) ซึ่งเปiนนักวิจัย
ที่มีความนาเชื่อถือและโดงดังในเรื่องงานวิจัยดcานทัศนคติ กลาววา ทัศนคติมีระบบที่ซับซcอน ประกอบไปดcวย
ความเชื่อ ความรูcสึก และการกระทําก็จะมีแนวโนcมวาจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่งดังกลาว จากคํากลาวนี้
จะสามารถแบงทัศนคติออกเปiน 3 องคZประกอบ คือ (1) ดcานการคิดและการรับรูc (2) ดcานอารมณZและ
ความรูcสึก และ (3) ดcานพฤติกรรม อธิบายไดcดังนี้ ดcานการคิดและการรับรูc คือ ความเชื่อ ความรูc การรับรูc
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษยZ ดcานอารมณZและความรูcสึก คือ ความรูc สึ ก ตอสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ของมนุษยZ เชน
ความรูcสึกชอบหรือไมชอบ ดcานพฤติกรรม การแสดงออกดcวยการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาที่เครียด
หรื อ ไมชอบใจในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มนุ ษ ยZ มักจะแสดงพฤติกรรมการขมวดคิ้วหรือหันหนcาหนีไปทางอื่น
และพบวามีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนทฤษฎีนี้ไดcเปiนจํานวนมาก เชน การศึกษางานวิจัยในเรื่องของ
ทัศนคติของคนในชุมขนที่ผานมา อุทุมพร เรืองฤทธิ์ (2560) สมหมาย อุดมวิทิต และวรานันตZ ตันติเวทยZ
(2560) พบวาทัศนคติมีลักษณะที่หลายมิติ อาจมีความเหมือนหรือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการคิดการรับรูc
หรือประสบการณZที่บุคคลนั้น ๆ ไดcรับ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษางานวิ จั ย นี้ใชcกระบวนทัศนZเชิงตีความ (Interpretive paradigm) และใชcระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปiนแนวทางการดําเนินการวิจัย โดยใหcสอดคลcองกับวัตถุประสงคZหลัก
ของงานวิจัยเพื่อใหcไดcขcอมูลในเชิงลึกและรอบดcาน โดยผูcวิจัยศึกษาจากผูcใหcขcอมูลคือคนในชุมชนดอยแมสลอง
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวจํานวน 17 คน และผูcประกอบธุรกิจที่ไมเกี่ยวขcองกับการทองเที่ยว
จํานวน 16 คน โดยกลุมผูc ใ หc ขc อ มู ล ดั ง กลาวถู ก คั ด เลื อ กโดยผูc วิ จั ย ใชc วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามสะดวก
(Convenient sampling) นํามารวมกับวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ Snowball (Snowball sampling)
ในสวนของจํานวนผูcใหcขcอมูลผูcวิจัยพิจาณาจากความอิ่มตัวของขcอมูล (Data saturation) เปiนหลักสําคัญ
เครื่องมือที่ใชcในการเก็บขcอมูล ประกอบไปดcวย การสัมภาษณZเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรcาง (Semistructured interview) และการสัมภาษณZกลุม (Focus group) รวมกับการสังเกตแบบผูcวิจัยมีสวนรวม
(The participant as observer) ผูcวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขcอมูลระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธZ
พ.ศ. 2562 หลังจากที่ผูcวิจัยทําการรวบรวมขcอมูลจากเครื่องมือทั้งสามแลcว ผูcวิจัยยังดําเนินการตรวจสอบขcอมูล
แบบสามเสcา (Triangulation) โดยใชcการวิเคราะหZขcอมูลเชิ งคุณภาพที่เรียกวาการวิเคราะหZแบบแกนสาระ
(Thematic analysis) โดย Braun and Clarke (2006) ประกอบไปดcวย 6 ขั้นตอน คือ (1) ทําความคุcนเคย
กับขcอมูล (2) กําหนดรหัสใหcกับขcอมูล (3) หาแกนสาระ (4) ทบทวนแกนสาระ (5) กําหนดใจความสําคัญ
และกําหนดชื่อใหcกับแกนสาระ และขั้นตอนสุดทcาย (6) เขียนรายงานการวิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย แสดงใหc เ ห็ น ถึงทัศนคติของคนในชุมชนทั้ง 3 มิติ ไดcแก 1) ดcานการคิดและการรับรูc
2) ดcานอารมณZและความรูcสึก 3) ดcานพฤติกรรม โดยผูcใหcขcอมูลทั้ง 2 กลุมมีทัศนคติที่คลcายคลึงกัน

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิจัยของคนในชุมชนที่มีความคิดเห็นตรงกันตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ผูc วิ จั ย กํา หนดอักษรยอภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงผูcใหcขcอมูลทั้ง 2 กลุม และตามดcวยอักษรเลข
ตามลําดับของการใหcขcอมูล ดังนี้
S ผูcใหcขcอมูลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
L ผูcใหcขcอมูลที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
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1. ทั ศ นคติ ดN า นการคิดและการรับรูN หมายถึง ความเชื่อ ความรูc และการรับรูcของบุคคลที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1.1 การทองเที่ยวสรcางอาชีพและรายไดc โดยผูcใหcขcอมูลทั้งสองกลุมมีการคิดและการรับรูcที่วา
การทองเที่ยวเปiนการสรcางอาชีพและรายไดcใหcกับคนในชุมชน เปiนผลทําใหcชุมชนมีความเจริญขึ้น วีถีชีวิต
ความเปi น อยู ของคนในชุ ม ชนดี ขึ้ น ตามไปดcวย โดย S1 แสดงความคิ ด เห็ น วา “ทํา ใหc ห มู บc า นมี
ความเจริญรุงเรือง ทํา ใหc ช าวบc า นมี เ งิ น เพิ่ ม ขึ้ น มีรายไดcเพิ่มขึ้น ทําใหcวิถีชีวิตชาวบcานอยูดีขึ้น” และ L1
ยังสนับสนุนความคิดเห็นนี้วา
ในเมื่ อเปi น สถานที่ ทองเที่ ย วแลc ว ก็ มัน เกิ ด อาชี พใหมใหc กับ ชาวบc า น
ชาวบc า นสามารถหาอาชี พ นอกเหนื อ จากการเกษตรไมวาจะเปi น
รcานคcา รcานอาหาร ของที่ระลึก แลcวก็สถานที่พัก ไมวาจุดกางเต็นทZ
หรือรีสอรZทก็ดี อาชีพที่เกิดขึ้นทําใหcคนที่นี้มีรายไดcสามารถดูแลตัวเอง
ไมตcองไปเปiนภาระของประเทศ (L1)
จากคํา ตอบของคนในชุ ม ชนทั้ ง สองกลุม พบวา พวกเขามี ค วามคิ ด วากอนที่จะมี
การทองเที่ยวเขcามาในชุมชน คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดcไมมากนัก เมื่อมีการทองเที่ยว
เขcามาในพื้นที่คนในชุมชนมีรายไดcเพิ่มขึ้น โดยเปiนรายไดcเสริม นอกจากการทําการเกษตรเพียงอยางเดียว
นอกจากนี้พบวา คนในชุมชนบางคนจะหันมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว อาทิ ขายของที่ระลึก
และขายอาหาร ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวเทานั้น หลังจากหมดชวงฤดูกาลทองเที่ยว พวกเขาก็กลับไปทํา
การเกษตรเชนเดิม หากไมทํา เชนนี้ จ ะทํา ใหc ไมมีรายไดc หรือมีรายไดcไมเพียงพอสําหรับการใชcจาย
เนื่องจากบนดอยแมสลองมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยวเทานั้น ซึ่งจะตรงกับ
L1 ที่แสดงความคิดเห็นวา
ถc า ไมใชชวงนักทองเที่ยว 5 เดื อ นนี้ ห มดแลc ว เขาบอกวาเราตcองไป
ทํางานที่อื่นแลcวนะ… เขาตcองไป เพราะ 7 เดือนนี้เขาจะไมมีรายไดcอีกแลcว
ดอยแมสลองจะมีรายไดc [จากการทองเที่ยว] จริง ๆ ในเดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธZ จนเมษายนก็เริ่มหายเริ่มจาง
แลcว 5 เดือน อีก 7 เดื อ นเขาแทบจะตc อ งไปหางาน บางคนนี้ตcอง
ออกไปขcางนอก [ออกจากพื้นที่ไปหางานที่อื่น เชน ในอําเภอเมือง] เลย
นอกจากนี้ จากการสั ง เกตของผูcวิจัยพบวา คนในชุมชนที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การทองเที่ ย วบางสวน เมื่อถึงชวงฤดูกาลทองเที่ยว หรือนอกเวลาจากการทํางานประจํา พวกเขาไดc
ประกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การทองเที่ยว เชน ขายของที่ระลึก และอาหาร เปiนตcน เพื่อเปiนรายไดcเสริม
อีกหนึ่งทาง
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S1 หมายถึง ผูc ที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 1 ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
L1 หมายถึง ผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 1 ของกลุมผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
1.2 การทองเที่ยวไมทําใหcเกิดผลเสีย จากการใหcขcอมูลของ L14 “การทองเที่ยวไมมีผลเสียอยูแลcว
ที่นี่เราอยูไดcเพราะการทองเที่ยวอยูแลcว ผมคิดวาเขาไมมาเราจะเสีย” และ S4 ใหcขcอมูลวาการทองเที่ยว
ไมไดcสรcางขยะใหcเพิ่มขึ้น โดยกลาววา “พวกขยะที่ทิ้งนี้ไมใชนักทองเที่ยวนะ เปiนชาวบcานเรานะ พวกเด็ก ๆ
ไมใชคนอื่น ไมใชคนอื่นหรอก คนไทยมี ร ะเบี ย บเยอะนะเขาไมทิ้งนะ อยางเชนถามวา ถังขยะอยูไหน
เขาจะมาถาม เราก็ทิ้งใหcเขาไมทิ้งหรอกชาวบcานเราที่ทิ้งกัน
S4 หมายถึง ผูcที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 4 ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
L14 หมายถึง ผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 14 ของกลุมผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
1.3 ปr จ จุ บั น มี จํา นวนนั ก ทองเที่ ย วลดลงเมื่ อ เที ย บจากการทองเที่ยวในปyกอนหนcานี้
จากการใหcขcอมูลของ L15 กลาววา “ปrจจุบันรูcสึกนักทองเที่ยวจะเริ่มหดหาย เพราะวาถcาเปรียบเทียบกับ
เมื่ อ กอนนั ก ทองเที่ ย วจะเยอะกวา ตอนนี้รูcสึกจะเงียบลงไปเยอะเลย” และ S7 กลาววา “ถcาเทียบกับ
เมื่อกอนตอนนี้ก็ถามวาเจริญไหม บcานอะไรก็เจริญ แตวาเมื่อกอนนักทองเที่ยวเยอะกวานี้อีก ตอนที่ยัง
ไมไดcเจริญขนาดนี้นะคะ ตอนนั้น นักทองเที่ยวเยอะ 20 กวาปyแลcว”
S7 หมายถึง ผูcที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 7 ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
L15 หมายถึง ผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 15 ของกลุมผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. ทั ศ นคติ ดN า นอารมณI แ ละความรูNสึก หมายถึง ความรูc สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน
ความรูcสึกชอบหรือไมชอบ
2.1 ผูcใหcขcอมูลทั้งสองกลุมมีความรูcสึกตอการทองเที่ยวไปในทิศทางบวก คือ มีความรูcสึกชอบ
มีความสุข และดีใจ เชน L1 กลาววา “เรารูcสึกมีความสุข หรือวามุมมองเราคนเดียวไมรูcนะ ถcาถามมุมมอง
ผมมองวามันเปiนเมืองที่คึกคัก... ถc า ไมคึ ก คั ก วั น ไหนจะเริ่มเหงาละ” และ S7 กลาววา “รูcสึกดีใจ จริง ๆ
มีนักทองเที่ยวขึ้นมาเที่ยวเยอะ คนในหมูบcานก็จะไดcมีอาชีพ มีงานทําที่มั่นคงมากขึ้น”
S7 หมายถึง ผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัยลําดับที่ 7
ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
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L1 หมายถึง ผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 1 ของกลุมผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2.2 ตc อ งการใหc มี ก ารพั ฒ นาดc า นการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เชน เพิ่มจุดสถานที่ทองเที่ยว
จุ ด ถายรู ป บนดอยใหc ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ดึงดูดนักทองเที่ยวใหcอยูทองเที่ยวในระยะเวลาที่นานขึ้น โดย L1
มีความคิดเห็นวา “แตสิ่ ง ที่ อยากจะใหcทางพื้นที่ดูจุดที่จะดึงนักทองเที่ยวใหcอยูที่นี่ไดcนาน ๆ เราตcองการที่...
จากที่เขามาวันเดียวแลcวกลับเลย กับเขามาอยูสัก 5 วันมาจับจาย” และมีความตcองการใหcหนวยงานเขcามา
ชวยพัฒนาโดย S13 ใหcความคิดเห็นวา “ตcองไปคุยกับผูcใหญวาจะทํายังไงใหcนักทองเที่ยวขึ้นมาเยอะ ๆ
ตcองไปคุยกับคนที่หางบประมาณมาเกง หางบประมาณมาไดc แลcวชาวบcานตcองการอะไร”
S13 หมายถึง ผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ ย วและเปi น ผูc ใ หc ขc อ มู ล แกงานวิ จั ย
ลําดับที่ 13 ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
L1 หมายถึง ผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 1 ของกลุมผูcที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3. ทั ศ นคติ ดN า นพฤติ ก รรม หมายถึง การแสดงออกดc ว ยการกระทํา อยางใดอยางหนึ่ง
จากผลการวิจัยที่ไดcพบวา ผูc ใ หc ขc อ มู ล มี ก ารแสดงพฤติ ก รรม การใหcความชวยเหลือนักทองเที่ยว เชน
การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว บอกเสc น ทางการทองเที่ ย ว และการบริการหcองน้ําใหcกับนักทองเที่ยว
รักษาประเพณีของตนเอง เชน การไหวcบรรพบุรุษในวันตรุษจีน
3.1 อนุรักษZวัฒนธรรม วิถีชีวิต S1 กลาววา “เรายังรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมไวc คือ ขนบธรรมเนียม
ของชนเผาตัวเอง ประเพณีเราก็มีสองแบบคือของไทยดcวย สงกรานตZเราก็เลน วันมาฆบูชาเราก็ไป แตเขา
ก็ยังมีจัดงานทcองถิ่นของเขา มีงานปyใหมของเขา เชน ปyใหมอาขา” นอกจากนี้ มีการอนุรักษZดcานสิ่งแวดลcอม
คือ ปลูกตc นไมcใ หญขc างทาง โดยเกิด ขึ้น จากมูล นิ ธิพัฒนาการทองเที่ย วดอยแมสลองและคนในชุมชน
รวมมือกัน
S1 หมายถึง ผูcที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ การทองเที่ ย วและเปiนผูcใหcขcอมูลแกงานวิจัย
ลําดับที่ 1 ของกลุมผูcที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3.2 จัดกิจกรรมนอกฤดูกาลทองเที่ยว คือ มีการจัดกิจกรรมนอกชวงเวลาฤดูกาลทองเที่ยว
เชน จัดงานวิ่งเทรล (Trail Running) โดยกลุมมูลนิธิพัฒนาการทองเที่ยวดอยแมสลอง
3.3 อํานวยความสะดวกใหcแกนักทองเที่ยว เชน การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว บอกเสcนทาง
การเดินทาง และการบริการหcองน้ําใหcกับนักทองเที่ยว เปiนตcน
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จากผลการวิจัยขcางตcน ไดcรับขcอมูลจากผูcใหcขcอมูลจํานวน 33 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ขcอมูลสวนตัวของผูcใหcขcอมูลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ผูNใหNขNอมูล
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

อายุ
35
56
42
47
62
47
45
44
56
68
24
30
45
53
19
55
57

อาชีพ
คcาขาย
ธุรกิจรีสอรZท
คcาขาย
คcาขาย
ไกดZทcองถิ่น
คcาขาย
คcาขาย
รcานอาหาร
รcานอาหาร
ไกดZทcองถิ่น, ที่พัก
รcานอาหาร
รcานอาหาร
คcาขาย
คcาขาย
รcานอาหาร
รcานอาหาร, ที่พัก
รcานอาหาร, ที่พัก

จํานวนปSที่อาศัย
ตั้งแตกําเนิด
30 ปy
20 ปy
30 ปy
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
20 ปy
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด
ตั้งแตกําเนิด

วันที่สัมภาษณI
5 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
4 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62

ตารางที่ 2 ขcอมูลสวนตัวของผูcใหcขcอมูลที่มิไดcประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ผูNใหNขNอมูล
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ
56
51
52
47
41
35
43

อาชีพ
รับราชการครู
ตํารวจ
รับราชการ
รับราชการครู
รับราชการครู
พนักงานราชการ
รับราชการ

จํานวนปSที่อาศัย วันที่สัมภาษณI
12 ปy
7 ม.ค. 62
22 ปy
7 ม.ค. 62
8 ปy
7 ม.ค. 62
15 ปy
15 ม.ค. 62
10 ปy
15 ม.ค. 62
6 ปy
8 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
20 ก.พ. 62
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ผูNใหNขNอมูล
L8
L9
L10
L11
L12
L13

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

อายุ
28
35
30
26
33
40

L14
L15
L16

ชาย
ชาย
หญิง

39
55
85

อาชีพ
รับราชการครู
รับราชการครู
หมอ
เจcาหนcาที่อนามัย
เจcาหนcาที่อนามัย
(ไมไดcประกอบ
อาชีพ)
เจcาหนcาที่ภาครัฐ
กรมพัฒนาที่ดิน
(ไมไดcประกอบ
อาชีพ)

จํานวนปSที่อาศัย วันที่สัมภาษณI
4 ปy
20 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
20 ก.พ. 62
5 ปy
25 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
25 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
25 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
25 ก.พ. 62
ตั้งแตกําเนิด
20 ปy
ตั้งแตกําเนิด

26 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62

อภิปรายผล
การดําเนินการวิจัยทําใหcไดcผลการวิจัยออกตรงตามวัตถุประสงคZที่ตั้งไวc และสามารถตอบคําถาม
การวิจัยไดc ผลการวิจัยชวยใหcเขcาใจถึงทัศนคติของคนในชุมชนทั้งสองกลุม คือ คนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว และผูcที่มิไดcประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว มีทัศนคติที่เหมือนหรือแตกตางกัน
ในดcานใดบcาง
จากผลการวิ จั ย พบวาทัศนคติของคนในชุมชนทั้งสองกลุมมีความซับซcอน และหลากหลาย
มากกวาหนึ่ ง ประการ โดยเกิดจากการรับรูc ความเชื่อ ทําใหcเกิดอารมณZความรูcสึก และแสดงพฤติกรรม
ออกมา ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของคนในชุมชน อุทุมพร เรืองฤทธิ์ (2560)
การวิเคราะหZขcอมูลพบวา ทัศนคติของคนในชุมชนทั้งสองกลุมมีความใกลcเคียงและตรงกันคือ
ดcานการคิดและการรับรูc การทองเที่ยวสรcางอาชีพและรายไดcใหcกับคนในชุมชน ทําใหcชุมชนมีความเจริญขึ้น
มีความเปiนอยูที่ดี วิถีชีวิตดีขึ้น ปrจจุบันจํานวนนักทองเที่ยวลดลง และขาดการพัฒนาดcานการทองเที่ยว
จากภาครัฐ ดcานอารมณZและความรูcสึก ทั้งสองกลุมมีความรูcสึกชอบ ดีใจ และมีความสุขที่มีการทองเที่ยว
และยังมีความตcองการใหcมีการพัฒนาการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดcานพฤติกรรม มีการรวมกลุมของคนในชุมชน
เพื่อพัฒนาสภาพแวดลcอมและการทองเที่ยว เชน ปลูกตcนไมc เก็บขยะ แยกขยะ นอกจากนี้ยังคอยดูและ
อํานวยความสะดวกใหcแกนักทองเที่ยว เชน แนะนําบอกสถานที่ทองเที่ยว บริการหcองน้ํา
ในสวนทั ศ นคติ ข องทั้ ง สองกลุมที่มี ค วามแตกตางกันโดยผูcที่มิ ไ ดc ป ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวในดcานการคิดและการรับรูcมองวา การทองเที่ยวเปiนการประชาสัมพันธZพื้นที่ ทําใหcเปiนที่
รูcจักมากยิ่งขึ้น บางสวนมองวาเมื่ อ มี ธุ ร กิ จ เขc า มาทําใหcความมีน้ําใจของคนในชุมชนลดลง การจราจร
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ไมสะดวกในบางชวงเวลา มีขยะมากขึ้น และเปi น การเพิ่ ม ภาระหนc า ที่ ใ หc กั บ คนในชุมชนบางสวน
ดcานอารมณZและความรูcสึก รูcสึกเปiนหวงนักทองเที่ยวในชวงเวลาการเดินทางทองเที่ยวบนดอยเนื่องจาก
เปiนพื้นที่เขา ทางคดโคcง ดcานพฤติกรรม มีการรณรงคZในเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ปฏิบัติงาน
ดูแลนักทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
ผูc ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การทองเที่ยวในดcานการคิดและการรับรูc การทองเที่ยวไมสรcางขยะ
แตเกิดจากคนในชุมชนบางสวน ในชวงที่ไมใชฤดูกาลทองเที่ยวก็ยังมีขยะเปiนเรื่องปกติ การทองเที่ยวทํา
ใหcผูc ป ระกอบการมี ก ารพู ด คุ ย กับนักทองเที่ยวในเรื่องตาง ๆ จึงทําใหcไดcรับรูcจากนักทองเที่ยวอีกดcวย
ดcานอารมณZและความรูcสึก มีความรูcสึกอายและเห็นใจนักทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวเดินทางมาไกล
และบนดอยมีจุดทองเที่ยว จุดถายรูปที่ไมมากนัก และมีความเสียใจที่ไมมีภาครัฐเขcามาพัฒนาในดcานการทองเที่ยว
ดcานพฤติกรรม บริการใหcขcอมูลตาง ๆ กับนักทองเที่ยว
ผลการวิจัยนี้เปiนการสรcางองคZความรูcเกี่ยวกับทัศนคติของคนในชุมชน โดยเฉพาะองคZความรูc
ในเชิงลึก ถึ ง แมc ว าจะมี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องคนในชุมชมเปiนจํานวนมากพบวางานวิจัยเปiน
เชิงปริมาณ ยังไมพบงานวิ จั ย ที่ ดํา เนิ น การวิจัยในเชิงคุณภาพ และยังไมพบงานวิจัยใดที่ทําการศึกษา
ทัศนคติของคนในชุมชนดอยแมสลอง ผลการวิจัยนี้พบวา ทัศนคติของคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การทองเที่ ย วเกิ ด ขึ้ น จากการเรียนรูc ความเชื่อ และประสบการณZ ที่ ผ านมาของพวกเขาที่ ไ ดc รั บ
จากการพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหcทัศนคติของคนในชุมชนมีความซับซcอนและหลากหลาย โดยประกอบดcวย
ทัศนคติดcานการคิดและการรับรูc ทัศนคติดcานอารมณZความรูcสึก และทัศนคติดcานพฤติกรรม ผลการงานวิจัยนี้
สนับสนุนแนวคิดของ Gibson, Ivancevich and Konopaske (2011); Hawkins and Mothersbaugh
(2012) และ Kassin, Fein and Markus (2013) ที่ไดcแ สดงความคิ ด เห็ น ไวcวาทัศนคติประกอบไปดcวย
3 องคZประกอบ ไดcแก (1) องคZ ป ระกอบดc า นความรูc เปiนความเชื่อ ความรูc ความคิด (2) องคZประกอบ
ดcานความรูcสึก (3) องคZประกอบทางดcานพฤติกรรมซึ่งทัศนคติของบุคคลมีซับซcอน อาจมีความเหมือนหรือ
ความแตกตางเนื่องจากประสบการณZ ที่ผานมา นอกจากนี้ ผลการวิ จ ั ย นี้ ส นั บ สนุ น ผลการวิจั ยของ
Láthová and Vogt (2012) โดยมีผลการวิจัยที่คลcายคลึงกัน พบวา ทัศนคติของคนในชุมชนทcองถิ่นไมไดc
เปลี่ ย นแปลงไปในแงลบตามลํา ดั บ ขั้ น ของการพั ฒ นาการทองเที่ ย วและจํา นวนนักทองเที่ยว
และผลการวิ จั ย นี้ มีความสอดคลcองกั บ ผลการวิ จั ย ของ อุ ทุมพร เรื องฤทธิ์ (2560) ที่ ทํา การวิ จั ย เรื่ อง
ทัศนคติและการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดยพบวาคนในชุ ม ชนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ทั้ ง สามดc า น คือ ดcานการคิดและการรับรูc
ดcานอารมณZความรูcสึก และดcานพฤติกรรม ที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว และยังมีผลการวิจัยที่ตรงกัน
ดcานพฤติกรรม คือ คนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว และยังชวยกันบํารุงรักษา
ผลการวิ จั ย นี้ ยั ง ตรงกั บ ผลการวิจัยของ สมหมาย อุดมวิทิต และวรานันตZ ตันติเวทยZ (2560)
ที่ ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ งทัศนคติของคนในชุมชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวภายในพื้นที่ปŒาสงวนแหงชาติ
ปŒาวังน้ําเขียว-ปŒาเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา โดยสอดคลcองกันไดcดcานประโยชนZที่คนในชุมชนไดcรับ
คือ ทําใหcคนในชุมชนมีรายไดc และกระจายรายไดcในชุมชนไดcดี ในสวนของผลกระทบ คือ พบปrญหาเรื่องขยะ
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รวมไปถึงทําใหcสินคcาอุปโภคบริโภคภายในชุมชนมีราคาสูงขึ้น ทําใหcคนในชุมชนมีคาครองชีพที่สูงขึ้นตาม
ไปดcวย
ที่ประเด็นที่สําคัญที่งานวิจัยนี้พบ คือ ทัศนคติของของในชุมชนมีความสัมพันธZกับพฤติกรรมใน
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการทองเที่ ย ว โดยไดc พบวา การที ่ ค นในชุ ม ชนมี ทั ศ นคติ ต อการพั ฒ นา
การทองเที่ยวไปในทิศทางที่ดีจะสงผลตอพฤติกรรมของพวกเขา โดยทัศนคติดังกลาวจะผลักดันใหcคนใน
ชุมชนมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวย หรือสนับสนุนตอการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งผลการการวิจัยนี้สอดคลcอง
กับผลการวิจัยของสุกัญญา ดวงอุปมา (2559) ที่ทํา วิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาทัศนคติและการมีสวนรวมใน
การจั ดการทองเที่ ยวในจัง หวัด กาฬสิ นธุZ กรณี ศึกษา: ศู นยZวั ฒนธรรมชาวผูc ไทบc านโพน อําเภอคํ ามวง
จังหวัดกาฬสินธุZ โดยพบวา คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีและมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรมความเปiนอยู
ที่สะทcอนใหcเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแตละยุคสมัยเปiนอยางดี และงานวิจัยของพิทยา สะครีสังขZ
(2556) ที่ทําการวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ ข องคนในชุ ม ชนในการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษZ กรณีศึกษา: โครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ปŒาไมc บcานผาเสริฐ จังหวัดเชียงราย โดยพบวา ทัศนคติของคนในชุมชน
ตอการจั ด การพื้ น ที่ อนุ รั ก ษZ มีไปในทิ ศทางที่ ดี โดยคนในชุ มชนมี ความหวั งใหc มีทรั พยากรธรรมชาติ ที่
สมบรูณZและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขNอเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้เปiนการสรcางองคZความรูcเพิ่มเติมในเรื่องของทัศนคติของคนในชุมชน และรายงานถึง
ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางแทcจริง ซึ่งเปiนประโยชนZตอหนวยงานและ
องคZกรตาง ๆ ที่รับผิดชอบในการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนดอยแมสลอง อําเภอแมฟxาหลวง จังหวัดเชียงราย
เชน องคZการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยหนวยงาน
เหลานี้สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปiนขcอมูลและปรับใชcในการพัฒนาการทองเที่ยวบนดอยแมสลองในดcาน
ตาง ๆ เพื่อเปiนประโยชนZตอคนในชุมชนตอไป โดยขcอเสนอแนะมีดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย ที่พบวา คนในชุ ม ชนมี ค วามตc อ งการใหc มี ก ารพั ฒ นาการทองเที่ยวใน
ดcานธรรมชาติและสภาพแวดลcอม ปr จ จุ บั น คนในชุ ม ชนไดc ร วมแรงรวมใจกั น ปลู ก ตc น ไมc เพื่อฟŽ•นฟู
ความเปiนธรรมชาติในชุมชน และดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหcมากยิ่งขึ้น ผูcวิจัยจึงขอเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนา
ดcานธรรมชาติ โดยการปลูกตcนไมcยืนตcนที่สามารถผลิดอกใหcความสวยงามในชวงฤดูแลcง หรือ นอกฤดูกาล
ทองเที่ยว (เชน ตcนกัลปพฤกษZ ตcนชัยพฤกษZ) เพื่อที่นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาล
ทองเที่ยวไดcชื่นชมกับความงามของดอกไมcและธรรมชาติ
2. ผลการวิจัยแสดงใหcเห็นวา คนในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยวจะมีรายไดcจาก
ชวงฤดูกาลทองเที่ยวเพียง 4-5 เดือนเทานั้น หลังจากนั้นจําเปiนตcองหาอาชีพอื่น หรือตcองเดินทางออกไป
นอกชุมชนเพื่อหางานทํา ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการทองเที่ยวนอกฤดูกาลทองเที่ยว เนื่องจากคนในชุมชน
ไดcรับรายไดcจากการทองเที่ยวจริง ๆ แคในชวงฤดู ก าลทองเที่ ย วเทานั้น หากจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
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ในชางนอกฤดูกาลทองเที่ยวจะสามารถดึงรายไดcเขcาชุมชน ทําใหcคนในชุมชนมีรายไดcเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังทําใหcดอยแมสลองเปiนสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถทองเที่ยวไดcตลอดทั้งปy
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