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บทคัดย่อ
	 งำนวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	
และหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	กลุ่มตัวอย่ำงคือ	ผู้น�ำชุมชน	ผู้ประกอบ
กำรท่องเที่ยว	ชำวบ้ำน	 เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและเอกชน	จ�ำนวน	40	คน	และนักท่องเที่ยว	จ�ำนวน	385	คน	 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง	แบบสอบถำม	กำรสนทนำกลุ่มย่อย	และกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม	วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณโดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ	 ข้อมูลเชิงคุณภำพ
น�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์จัดหมวดหมู่เพื่อสร้ำงข้อสรุปหำค�ำตอบตำมวัตถุประสงค์
	 	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
ในระดับปำนกลำง	( x =	2.83)	เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยด้ำน	พบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยวมำกท่ีสุด	 ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.26)	รองลงมำคือ	ด้ำนกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และกำรบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว	 ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.04)	 และด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว	 
ในระดับปำนกลำง	 ( x =	2.85)	ตำมล�ำดับ	แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	คือ	 
(1)	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวของชุมชนเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกนักท่องเท่ียว	 
(2)	 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรท่องเท่ียวให้มีมำตรฐำนและสร้ำงควำมประทับใจให้นักท่องเที่ยวและ	 
(3)	 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	

ค�าส�าคัญ	:	 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ทุนชุมชน	ชุมชนชำติพันธุ์
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Abstract
	 This	 research	aimed	 to	analyze	 the	potential	of	 tourism	management	based	on	 
the	ethnic	community’s	capital	and	to	 investigate	the	ways	 in	developing	community–
based	 tourism	management.	This	mixed–method	study	applying	 structured	 interviews,	
questionnaires,	 focus	group	discussions,	and	participatory	action	 research	 to	conduct	 
the	 study.	 There	were	 40	 participants	 in	 the	 qualitative	 part	which	 consisted	 of	 
community	 leaders,	 tourism	entrepreneurs,	villagers,	 government	officers,	and	private	
employees.	This	study	also	collected	the	data	 from	the	385	tourists	as	 the	sample	 in	 
the	quantitative	part.	The	statistical	program	was	used	to	analyze	the	quantitative	data	 
and	the	qualitative	data	were	categorized	and	set	into	the	theme.	
	 The	preliminary	 results	of	 the	 research	show	that	 the	 tourists	 satisfied	with	 the	 
potential	of	 tourism	management	of	 the	community	at	an	average	 level	 ( x =	2.83).	 
The	classification	of	each	side	found	that	most	tourists	satisfied	with	tourism	resources	at	 
an	average	 level	 ( x =	3.26),	 infrastructure	services,	and	tourism	services	at	an	average	 
level	 ( x =	3.04),	 and	 tourism	marketing	at	 an	average	 level	 ( x =	2.85)	 respectively.	 
The	guidelines	 in	developing	 the	community–based	 tourism	management	consisted	of	 
(1)	providing	 the	 tourism	resource	 information	 to	 facilitate	 tourists;	 (2)	developing	 the	 
potential	of	 tourism	personnel	 to	be	standardized	and	 (3)	establishing	a	coordination	 
center	to	drive	tourism	management	of	the	community.

Keywords	:	 tourism	management,	social	capital,	ethnic	community

บทน�า
	 จังหวัดเชียงรำยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและอยู ่ในเขตพัฒนำ 
กำรท่องเท่ียวอำรยธรรมล้ำนนำจึงมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย	ที่มุ ่งเน้นกำรท่องเท่ียวใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี	3	ว่ำด้วยกำรด�ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำเพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	
เชิงนิเวศ	และเชิงสุขภำพ	ทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ส�ำคัญที่มีอำณำเขตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีรำบลุ่มและเทือกเขำ	มีสภำพภูมิอำกำศที่เย็นสบำยตลอดทั้งปี	 เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีท้ังแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ	แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น	 ได้แก่	สิ่งก่อสร้ำง
และสถำปัตยกรรมทำงประวัติศำสตร์	 ศำสนสถำน	 และแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 
มีประชำกรหลำยเชื้อชำติจึงก่อเกิดควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ	ที่สำมำรถ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำยจ�ำนวนมำก	สถิตินักท่องเท่ียวที่เดินทำง
เข้ำมำท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงรำยเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยในปี	พ.ศ.	2557	จ�ำนวน	2,506,890	คน	 
ปีพ.ศ.	2558	จ�ำนวน	2,686,034	คน	และปี	พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	2,782,424	คน	(Chiang	Rai	Statistical	
Office,	2017)
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 ต�ำบลแม่สลองนอก	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	 จังหวัดเชียงรำย	 เป็นจุดหมำยปลำยทำงด้ำนกำรท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม	7	กลุ่มชำติพันธุ์ที่สำมำรถดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้ำไปท่องเที่ยวในชุมชนจำกกำรจัดกิจกรรมทำงประเพณีวัฒนธรรม	 เช่น	ประเพณีโล้ชิงช้ำ	
เทศกำลงำนชิมชำ	ประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ	ฯลฯ	ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มี
สภำพภูมิอำกำศ	วิวทิวทัศน์ที่สวยงำม	ชุมชนรำยล้อมด้วยภูเขำและดอกซำกุระเมืองไทยหรือดอกนำงพญำ
เสือโคร่งที่บำนสะพรั่งในช่วงเดือนมกรำคม–กุมภำพันธ์ของทุกปี	 นอกจำกนี้	 ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศำสตร์ส�ำคัญ	 เช่น	สุสำนนำยพลต้วนซีเหวิน	ซึ่งเป็นผู้น�ำทหำรจีนฮ่อแห่งกองพันที่	5	กองพล	93	 
ที่นักท่องเที่ยวชำวไทยเช้ือสำยจีนนิยมข้ึนไปเคำรพศพนำยพลต้วน	 มีอนุสรณ์สถำนอดีตทหำรจีน 
คณะชำติ	 (ทจช.ก๊กมินตั๋ง)	กองพล	93	 ท่ีช่วยรำชกำรไทยต่อสู้และปรำบปรำมคอมมิวนิสต์	พระบรมธำตุ
เจดย์ีศรนีครนิทร์สถิตมหำสันติคีรท่ีีเป็นสัญลกัษณ์อกีอย่ำงของดอยแม่สลอง	 ต้ังอยูท่ีร่ะดับควำมสงู	1,500	ม.	 
ห่ำงจำกหมู่บ้ำนประมำณ	4	กม.	ที่ตั้งเป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลองสำมำรถชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูง 
ของชุมชนทั้งต�ำบล	กำรเดินทำงจำกตัวเมืองเชียงรำยไปยังดอยแม่สลองมีระยะทำง	64	กิโลเมตร	ท�ำให้ 
นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงไปท่องเท่ียวได้โดยสะดวก	มีโรงแรมที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของ 
ที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกชุมชน	ที่สำมำรถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวทั้งแบบไป–กลับ
หรือพักค้ำงคืน	กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของต�ำบลแม่สลองนอกที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลำกหลำย
ชำติพันธุ์	 จึงมีทุนชุมชนที่หลำกหลำยที่มีคุณค่ำเป็นศักยภำพของชุมชนท่ีจะสำมำรถน�ำมำสร้ำงมูลค่ำทำง
ด้ำนเศรษฐกิจให้กับชุมชนอันได้แก่	ทุนมนุษย์	 ทุนสังคม	 ทุนกำยภำพ	และทุนธรรมชำติ	จำกสถำนกำรณ์
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวในระยะเวลำที่สั้น	 
ใช้จ่ำยในชุมชนน้อย	ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจและตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียว 
ให้กลับมำเที่ยวซ�้ำในชุมชนในแง่ของกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	สำรสนเทศแหล่ง 
ท่องเที่ยว	 คุณภำพกำรให้บริกำร	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ	ขณะที่ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและชุมชนที่
เป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นกำรท่องเทีย่ว	เช่น	โรงแรมท่ีพัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของท่ีระลึก	ฯลฯ	 
จัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมแบบฉบับของตนไม่มีโอกำสในกำรวิเครำะห์ศักยภำพและทบทวนบทเรียน 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	รวมถึงกำรน�ำทุนชุมชนมำบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงไม่เต็ม
ศักยภำพ	ขณะที่ผู้ประกอบกำรไม่มีโอกำสรับรู้พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
ส่งผลให้ผู ้ประกอบกำรท่องเท่ียวและชุมชนไม่สำมำรถจัดกำรกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมีคุณภำพจึงท�ำให ้
ได้รบัประโยชน์จำกกจิกรรมกำรท่องเทีย่วทีเ่กดิข้ึนน้อยมำก
	 ผู้วิจัยเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนต้องได้รับกำร
สะท้อนปัญหำควำมต้องกำรจำกผูเ้ข้ำมำใช้บรกิำรหรือนกัท่องเท่ียว	 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวและชมุชน
ได้เรียนรู้พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว	ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว	จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในกำรจัดบริกำร	
รวมถึงกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	ได้แก่	ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว	ชุมชน	
องค์กรรัฐเอกสำร	และชุมชน	 เพื่อที่จะได้บทเรียนกำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชนอันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 
จุดอ่อน	 เพิ่มควำมสำมำรถของจุดแข็ง	และต่อยอดกำรพัฒนำบนพ้ืนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์ท่ีเป็นศักยภำพ
ของชุมชนที่มีอยู่เพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรคุณภำพกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่ำงสมบูรณ์ท้ังในเชิงอัตลักษณ	์
วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	ประเพณีและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพเป็นแหล่งเพิ่มรำยได้และกระจำยรำยได้เสริม 
ฐำนเศรษฐกจิให้คนในชมุชนบนควำมรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและเคำรพในสังคมวฒันธรรมของชมุชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย		
	 1.		 เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์ของต�ำบลแม่สลองนอก	
อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย
	 2.		 เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนต�ำบลแม่สลองนอก	อ�ำเภอ 
แม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.		 ชุมชนแม่สลองนอกได้ทรำบถึงศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนบนฐำนทุนชุมชน 
ชำติพันธุ์ทั้งในมุมมองของผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวในต�ำบล	นักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวใน
ต�ำบลแม่สลองนอก	และผู้น�ำชุมชนที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ชำวบ้ำน	ผู้แทนองค์กรในชุมชน 
ที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวท้ังภำครัฐและเอกชนน�ำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวได้ตรงกับ 
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์
	 2.		 ผู ้ประกอบกำรท่องเที่ยวและชุมชนได้ทรำบระดับศักยภำพกำรจัดบริกำรของผู้ประกอบกำร 
ท่องเที่ยวและชุมชนท้ัง	 4	 ด้ำน	 ได้แก่	 ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว	 ด้ำนกำรบริกำร	 ด้ำนกำรตลำด 
กำรท่องเท่ียวและด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอันน�ำไปสู ่กำรพัฒนำจุดอ่อนเสริมควำมสำมำรถของจุดแข็ง 
และต่อยอดกำรพัฒนำบนพื้นฐำนของศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของชุมชนที่มีอยู ่เพื่อกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรคุณภำพกำรท่องเที่ยวชิงนิเวศที่เหมำะสมต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้	คือ	
	 1.		 ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวในต�ำบล	ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมที่พัก	ร้ำนอำหำร	 
ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	บริษัทน�ำเที่ยว	 ธุรกิจรถเช่ำ	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภำพกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวของชุมชนในมุมมองของผู้ประกอบกำรโดยกำรจัดเวทีสนทนำกลุ่มย่อย
	 2.		 ผู ้น�ำชุมชนท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ชำวบ้ำน	ผู้แทนองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท่องเที่ยวท้ังภำครัฐและเอกชน	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวของชุมชน 
บนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง	
	 3.		 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในต�ำบลแม่สลองนอก	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภำพ 
ด้ำนกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชนบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	 เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรท่องเท่ียวของ 
นักท่องเที่ยว	ควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	ควำมต้องกำรของ 
นักท่องเที่ยว	และกำรประเมินศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	โดยใช้แบบสอบถำม
	 4.		 ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชน	ผู้น�ำชุมชน	ชำวบ้ำน	และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและเอกชน	 เพื่อหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
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	 กลุ่มตัวอย่าง
	 1.		 ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในต�ำบล	 ได้แก่	ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำ
จ�ำหน่ำยของที่ระลึก	บริษัทน�ำเที่ยว	ธุรกิจรถเช่ำ	จ�ำนวน	20	คน	
	 2.		 ผู ้น�ำชุมชนท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ชำวบ้ำน	ผู้แทนองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐและเอกชน	จ�ำนวน	20	คน		
	 3.		 นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในต�ำบลแม่สลองนอก	จ�ำนวน	385	คน
	 4.		 ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวในชุมชน	ผู้น�ำชุมชน	ชำวบ้ำน	และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและเอกชน	จ�ำนวน	
30	คน	
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.		 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง	 ใช้เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำข้อมูลด้ำนศักยภำพกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยวของชุมชนบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	กับผู้น�ำชุมชนที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ชำวบ้ำน	
ผู้แทนองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวทั้งภำครัฐและเอกชน	
	 2.		 แบบสอบถำมใช้เก็บรวบรวมข้อมูลศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	และข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน
	 3.		 กำรสนทนำกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวในต�ำบล	ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรธุรกิจ
โรงแรมที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	บริษัทน�ำเที่ยว	ธุรกิจรถเช่ำ	ฯลฯ	 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์จำกผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในต�ำบล
	 4.		 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม	 เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชนและหำแนวทำงในกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนกับผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชน	ผู้น�ำชุมชน	ชำวบ้ำน	และเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐและเอกชน
	 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในก�ารวิเคราะห์ข้อมูล	
	 กำรศึกษำศักยภำพกำรจัดกำรท่องเท่ียวของต�ำบล	ผู้วิจัยใช้กลุ่มเป้ำหมำย	3	กลุ่ม	คือ	มุมมองของ 
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชน	 ผู ้น�ำชุมชน	ชำวบ้ำน	 องค์กรภำครัฐ	 และมุมมองของนักท่องเที่ยว	 
ตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเส้ำ	วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรจัดหมวดหมู่เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผล
และสร้ำงข้อสรุปเพื่อหำค�ำตอบตำมรำยวัตถุประสงค์	 ในส่วนข้อมูลเชิงปริมำณจำกแบบสอบถำมท�ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ	กำรแจกแจงควำมถี่ค่ำร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน	และท�ำกำรพรรณนำบรรยำยสรุปตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย

ผลการวิจัย
	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในต�าบลแม่สลองนอก
	 นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในต�ำบลแม่สลองนอก	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกท่ีสุด	จ�ำนวน	
215	คน	(ร้อยละ	55.84)	และเพศชำย	จ�ำนวน	170	คน	(ร้อยละ	44.16)	อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง	21–30	ปี	 
มำกที่สุด	จ�ำนวน	230	คน	 (ร้อยละ	59.74)	รองลงมำอำยุระหว่ำง	31–40	ปี	จ�ำนวน	102	คน	 (ร้อยละ	
26.49)	และอำยุระหว่ำง	41–50	ปี	จ�ำนวน	24	คน	(ร้อยละ	3.12)	ตำมล�ำดับ	ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีมำกที่สุด	จ�ำนวน	196	คน	(ร้อยละ	50.91)	รองลงมำสูงกว่ำปริญญำตรี	จ�ำนวน	123	คน	(31.95)	 
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และระดับปวช./ปวส.	จ�ำนวน	39	คน	 (10.13)	ตำมล�ำดับ	ประกอบอำชีพรับรำชกำรมำกท่ีสุด	จ�ำนวน	 
104	คน	(ร้อยละ	27.01)	รองลงมำอำชีพอื่นๆ	(บรรณำธิกำร	ผู้เกษียณอำยุรำชกำร	นักเขียนอิสระ	นักศึกษำ
และนักเรียน)	จ�ำนวน	115	คน	 (ร้อยละ	29.87)	และอำชีพพนักงำนหน่วยงำนรัฐ/เอกชน	จ�ำนวน	89	คน	
(ร้อยละ	23.12)	ตำมล�ำดับ	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรำยได้ระหว่ำง	10,001–50,000	บำท	มำกที่สุด	จ�ำนวน	
244	คน	 (63.38)	รองลงมำคือรำยได้ต�่ำกว่ำ	10,000	บำท	จ�ำนวน	90	คน	 (ร้อยละ	23.38)	และรำยได้
ระหว่ำง	50,001–100,000	บำท	จ�ำนวน	37	คน	 (ร้อยละ	9.61)	ตำมล�ำดับ	และมีที่พ�ำนักอยู่ในประเทศ 
มำกที่สุด	จ�ำนวน	305	คน	(ร้อยละ	79.22)	และต่ำงประเทศจ�ำนวน	80	คน	(ร้อยละ	20.78)	
	 เมื่อจ�ำแนกนักท่องเที่ยวในประเทศพบว่ำ	ส่วนใหญ่อยู่ในภำคเหนือมำกที่สุด	จ�ำนวน	144	คน	 
(ร้อยละ	47.21)	 รองลงมำคือภำคกลำง	จ�ำนวน	94	คน	 (ร้อยละ	30.82)	และภำคใต้	 จ�ำนวน	40	คน	 
(ร้อยละ	13.11)	ตำมล�ำดับ	และนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล�ำเนำในต่ำงประเทศพบว่ำ	 ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ
มำเลเซียมำกที่สุด	จ�ำนวน	40	คน	 (ร้อยละ	50.00)	รองลงมำคือสำธำรณรัฐประชำชนจีน	จ�ำนวน	13	คน	
(ร้อยละ	16.25)	และสำธำรณรัฐสิงคโปร์	จ�ำนวน	11	คน	(ร้อยละ	13.75)	ตำมล�ำดับ
	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติมำกที่สุด	จ�ำนวน	243	คน	(ร้อยละ	63.12)	
รองลงมำคือ	กำรท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม	จ�ำนวน	78	คน	 (ร้อยละ	20.26)	และกำรท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย	จ�ำนวน	64	คน	 (ร้อยละ	16.62)	ตำมล�ำดับ	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยมำท่องเที่ยวยังสถำนที่แห่งนี้	 
จ�ำนวน	203	คน	(ร้อยละ	52.73)	นิยมมำท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลำคม–ธันวำคม	มำกที่สุด	จ�ำนวน	319	คน	 
(ร้อยละ	82.86)	 เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว	จ�ำนวน	244	คน	 (ร้อยละ	63.38)	 ใช้เวลำในกำรท่องเที่ยว 
ที่ต�ำบลแม่สลองนอกประมำณ	2	–3	วัน	จ�ำนวน	231	คน	 (ร้อยละ	60.00)	มีลักษณะกำรเดินทำงมำ 
ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว	จ�ำนวน	346	คน	 (ร้อยละ	89.87)	ผู้มำท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอยู่ที่ประมำณ	1–3	คน	
จ�ำนวน	180	คน	 (ร้อยละ	46.75)	ส่วนอัตรำค่ำใช้จ่ำยโดยเฉล่ียต่อท่ำนส�ำหรับกำรท่องเที่ยวแม่สลองนอก 
มีค่ำอำหำรประมำณ	200	บำท	จ�ำนวน	167	คน	 (ร้อยละ	43.38)	ค่ำที่พักอยู่ระหว่ำง	601–800	บำท	 
จ�ำนวน	 141	คน	 (ร้อยละ	 36.62)	 ค่ำพำหนะ	 401–	 600	บำท	 จ�ำนวน	 128	คน	 (ร้อยละ	 33.25)	 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ	 เช่น	ค่ำของท่ีระลึก	ค่ำธรรมเนียมผ่ำนประตู	มีค่ำใช้จ่ำยน้อยมำกคือ	น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ	100	บำท	จ�ำนวน	105	คน	 (ร้อยละ	27.27)	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวต�ำบล 
แม่สลองนอกจำกกำรแนะน�ำของเพื่อน	จ�ำนวน	181	คน	 (ร้อยละ	47.01)	ส�ำหรับเหตุผลในกำรตัดสินใจ 
เดินทำงมำท่องเท่ียวคือ	สถำนท่ีท่องเท่ียวมีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์	และมีควำมน่ำสนใจมำกที่สุด	จ�ำนวน	
202	คน	 (ร้อยละ	52.47)	 รองลงมำคือชื่อเสียงของสถำนที่ท่องเที่ยว	จ�ำนวน	90	คน	 (ร้อยละ	23.38)	 
และเป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวเน้นวิถีชุมชนชำติพันธุ์	จ�ำนวน	67	คน	 (ร้อยละ	17.40)	ตำมล�ำดับ	ส่วนสถำนที ่
ท่องเที่ยวท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดคือ	ไร่ชำ	จ�ำนวน	184	คน	(ร้อยละ	47.79)	รองลงมำคือวิถีชีวิตชุมชน	
จ�ำนวน	91	คน	 (ร้อยละ	23.64)	และจุดชมวิวพระบรมธำตุเจดีย์ศรีนครินทรำสถิตย์มหำสันติคีรี	 จ�ำนวน	
51	คน	 (ร้อยละ	13.25)	ตำมล�ำดับ	และในอนำคตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมำท่องเที่ยวในต�ำบล 
แม่สลองนอกอย่ำงแน่นอน	จ�ำนวน	269	คน	(ร้อยละ	69.87)	เนื่องจำกแหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชำติที่สวยงำม	
บรรยำกำศผ่อนคลำย	ผู้คนเป็นมิตร	อำหำรอร่อยและมีที่พักที่เพียงพอรำคำมีควำมเหมำะสม
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	 ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของต�าบลแม่สลองนอก
	 ผู้วิจัยวิเครำะห์ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์จำกผู้น�ำชุมชน	ชำวบ้ำน	 
ตัวแทนองค์กรภำครัฐและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวใน	 4	ประเด็น	 ได้แก่	 ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว	 
ด้ำนกำรบริกำร	โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว	ด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว	และด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร	ผลกำรศึกษำพบว่ำ	
	 1.	 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว	ต�ำบลแม่สลองนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญทำงประวัติศำสตร	์
และมีช่ือเสียงมำกในจังหวัดเชียงรำย	มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์	อำกำศเย็นสบำย	คนในชุมชน 
ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวให้มีควำมอุดมสมบูรณ์	 เช่น	มีกำรเพำะพันธุ์ดอกซำกุระไว้ส�ำหรับ
ปลูกในชุมชน	รวมถึงหน่วยงำนในพื้นที่เช่น	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่สลองนอก	กรมป่ำไม้	 โรงเรียน	
โครงกำรหลวงฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ ์
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	ผู้ประกอบกำรด้ำนที่พัก	 ร้ำนอำหำร	และร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึกมีศักยภำพ
ของทุนกำรเงิน	ที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงมีเสถียรภำพ	ประกอบกับชุมชน 
มีทุนกำยภำพและทุนธรรมชำติที่เอื้อต่อกำรสร้ำงที่พักที่มีทัศนียภำพท่ีสวยงำมน่ำดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
มำพักผ่อนอย่ำงสม�่ำเสมอ	มีที่พัก	 ร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของท่ีระลึกท่ีเพียงพอในกำรรองรับ 
นักท่องเที่ยวทุกฤดูกำลท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพำะที่แสดงถึงวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดี	 เช่น	สุกี้ยูนนำน	ขำหมูหมั่นโถว	 ไก่ด�ำตุ๋นยำจีน	 เห็ดหอมอบซีอิ้ว	 เป็ดกรอบยูนำน 
ตุ๋นยำจีน	ฯลฯ	สินค้ำและของที่ระลึกท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จำกชำเพรำะต�ำบลแม่สลองนอกเป็นแหล่งปลูกชำ 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	 เช่น	ชำอัสสัม	อูหลงก้ำนอ่อน	กำแฟสำยพันธุ์อำรำบิก้ำ	สำยพันธุ์คำติเมอร์ 
ที่มีคุณภำพสูง	 ผลไม้เมืองหนำวแปรรูปและสินค้ำของที่ระลึกที่เป็นหัตถกรรมของกลุ่มชำติพันธ์ต่ำงๆ	 
อีกทั้งมีหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่	 เช่น	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่สลองนอก	 โครงกำรพัฒนำดอยตุง	 
กรมป่ำไม้	ฯลฯ	ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	
	 ในขณะที่ชุมชนยังมีปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรจัดระบบฐำนข้อมูลที่พัก	 ฐำนข้อมูลที่พักในชุมชน 
ไม่ถูกต้องส่งผลให้เดินทำงหำที่พักของนักท่องเที่ยวมีควำมผิดพลำด	ที่พักโดยส่วนใหญ่มีสำธำรณูปโภค 
ไม่ครบ	 เนื่องจำกนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนำวประมำณ	4–5	 เดือน	คือ 
ช่วงเดือนตุลำคม–กุมภำพันธ์	 จึงท�ำให้ผู ้ประกอบกำรไม่กล้ำลงทุนในสำธำรณูปโภคบำงอย่ำง	 เช่น	 
เคร่ืองปรับอำกำศหรือกำรซ่อมแซมสำธำรณูปโภคให้ดีอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	
ผู้ประกอบกำรที่พักและร้ำนอำหำรยังต้องรับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พนักงำนไม่สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำไทยท้ังยังขำดควำมรู้ในหลักกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 รวมถึงผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรท่องเท่ียวในชุมชนไม่มีกำรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันกันต่ำงคนต่ำงท�ำ	ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอำกำศ	เช่น	อำกำศไม่หนำวเย็น	ดอกซำกุระไม่บำน	ท�ำให้นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจขึ้นไปชมดอกซำกุระผิดหวัง	
ในส่วนของกำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชนยังพบว่ำ	ชุมชนขำดฐำนข้อมูลด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวเนื่องจำก 
ไม่มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว
	 2.	 ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางการท่องเที่ยว	 ชุมชนมีไฟฟ้ำใช  ้
ทุกครัวเรือนคิดเป็น	 100	 เปอร์เซ็นต์	 มีน�้ำประปำภูเขำในกำรอุปโภคบริโภค	และกำรคมนำคมขนส่ง 
เนื่องจำกสภำพพื้นท่ีเป็นที่ลำดชันเป็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวในชุมชนของนักท่องเที่ยว	 
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ผู ้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชนมีควำมพยำยำมในกำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ส�ำหรับ 
กำรให้บริกำรนักท่องเท่ียว	 เช่น	กำรบริกำรจองที่พักผ่ำนอินเทอร์เน็ต	กำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว 
ผ่ำนลูกค้ำ	กำรเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวกับองค์กรธุรกิจอื่น	เป็นต้น	
	 ส�ำหรับปัญหำอุปสรรค	ด้ำนกำรให้บริกำรของผู ้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชนยังขำดควำมรู ้
ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวของตนให้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง	และช่องทำงกำรตลำดยังแคบ	
ทั้งนี้กำรเดินทำงไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นไปด้วย 
ควำมยำกล�ำบำกและมีอันตรำยในกำรเดินทำงบำงแห่งในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนถนน	 และขำดสถำนที่ 
จอดรถส�ำหรับนักท่องเที่ยว	ท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับควำมสะดวกสบำย	เป็นต้น
	 3.	 ด้านการตลาดการท่องเที่ยว	 ชุมชนมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อดึงดูด 
นักท่องเที่ยวให้เข้ำไปเท่ียวในชุมชน	เช่น	 เทศกำลงำนชิมชำ	ประเพณีกำรโล้ชิงช้ำ	วัฒนธรรมกลุ่มชำติพันธุ	์
กิจกรรม	Maesalong	Trail	 เป็นต้น	มีองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่สลองนอกที่สนับสนุนงบประมำณหลัก 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของต�ำบลและให้กำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรำยให้เป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำงส�ำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ	 
จนถูกจำรึกเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นประจ�ำทุกปี	
	 ทั้งนี้	 ศักยภำพด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยวยังประสบปัญหำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวเพื่อขยำยกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้ำหมำยยังแคบ	กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเน้นกำรแสดงให้
นักท่องเที่ยวดูมำกกว่ำกำรให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม	สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมคับแคบและประสบปัญหำ
ด้ำนที่จอดรถ	เป็นต้น
	 4.	 ด้านการบริหารจัดการ	 ผู ้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีและ 
มีก�ำลังทรัพย์ในกำรจัดบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว	 เช่น	ที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	 เป็นต้น 
จึงมีระดับกำรแข่งขันกันค่อนข้ำงต�่ำเกิดผลดีกับผู้ประกอบกำรท่องเท่ียว	และมีองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
แม่สลองนอกช่วยเหลือด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรท่องเที่ยวของชุมชนบนเว็บไซต์	แต่ชุมชนยังขำด
ผู้น�ำในกำรผลักดันกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ไม่มีองค์กรหรือกลุ่มที่เป็นศูนย์ประสำนงำนกำรบริกำร
นักท่องเที่ยวเพื่อให้บริกำรควำมรู้	 ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเท่ียว	ขำดกลไกกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเท่ียวส่งผลให้มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวน้อยและไม่มีนโยบำยท่ีชัดเจนด้ำนกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม

	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์
	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเท่ียวและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อศักยภำพ 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์จำกนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	
385	คน	ที่เดินทำงมำเท่ียวในต�ำบลแม่สลองนอก	 ในช่วงเดือนสิงหำคม–ธันวำคม	2561	 ใน	4	ประเด็น	
คือ	 ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว	ด้ำนกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยว	 
ด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว	และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	ผลกำรศึกษำพบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจ
ต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์ของต�ำบลแม่สลองนอก	ภำพรวมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง	 ( x =	2.83)	 เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยด้ำนพบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจในด้ำนทรัพยำกร 
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กำรท่องเที่ยวมำกที่สุด	 ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.26)	 รองลงมำคือด้ำนกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และกำรบริกำรทำงกำรท่องเท่ียว	 ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.04)	 และด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว	 
ในระดับปำนกลำง	( x =	2.85)	ตำมล�ำดับ	เมื่อจ�ำแนกรำยด้ำนพบว่ำ
	 1.	 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว	แบ่งออกเป็น	3	ด้ำน	ดังนี้
	 	 	 1.1		 แหล่งท่องเที่ยว
	 	 	 นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	 
ด้ำนทรพัยำกรกำรท่องเทีย่ว	ประเดน็แหล่งท่องเทีย่ว	ภำพรวมระดบัปำนกลำง	 ( x =	2.78)	 เมือ่จ�ำแนกเป็น 
รำยประเด็นพบว่ำ	นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจในจุดเด่นและมีควำมน่ำสนใจในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้เดินทำงมำท่องเที่ยวมำกที่สุด	 ในระดับมำก	 ( x =	4.25)	รองลงมำคือสถำนท่ีท่องเที่ยวมีควำมเหมำะสม
ต่อกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	 ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.20)	และแหล่งท่องเที่ยวมีป้ำยสัญลักษณ์บอกทำง
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง	( x =	2.97)	ตำมล�ำดับ		
	 	 	 1.2		 ร้านอาหาร
	 	 	 นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	 
ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว	ประเด็นร้ำนอำหำร	ภำพรวมระดับปำนกลำง	 ( x =	3.34)	 เมื่อจ�ำแนก 
เป็นรำยประเด็นพบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจท่ีต�ำบลแม่สลองนอกมีร้ำนอำหำรในชุมชนเพียงพอ 
ในกำรให้บริกำรมำกที่สุด	 ในระดับมำก	 ( x =	4.05)	รองลงมำคือ	ร้ำนอำหำรสำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียว	 
ในระดับมำกเช่นกัน	( x =	3.66)	และร้ำนอำหำรบริกำรด้วยควำมเป็นมิตร	ในระดับปำนกลำง	( x =	3.43)	
ตำมล�ำดับ			
	 	 	 1.3		ที่พัก
	 	 	 นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์	
ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว	ประเด็นด้ำนที่พัก	ภำพรวมระดับปำนกลำง	 ( x =	3.66)	 เมื่อจ�ำแนกเป็น 
รำยประเด็นพบว่ำ	 นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจที่ต�ำบลแม่สลองนอกมีที่พักที่เพียงพอส�ำหรับบริกำร 
นักท่องเที่ยวมำกที่สุด	 ในระดับมำกท่ีสุด	 ( x =	 4.59)	 รองลงมำคือที่พักท่ีปลอดภัย	 ในระดับมำก	 
( x =	4.00)	และที่พักมีควำมสะอำด	ในระดับมำก	( x =	3.83)	ตำมล�ำดับ							
	 2.		ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางการท่องเที่ยว
	 นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ	์ 
ด้ำนกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยว	ภำพรวมอยู ่ในระดับปำนกลำง	 
( x =	3.04)	 เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยประเด็นพบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจที่กำรท่องเที่ยวในต�ำบล 
แม่สลองนอก	ค่ำใช้จ่ำยมีควำมเหมำะสมกับบริกำรที่ได้รับมำกที่สุด	ในระดับมำก	( x =	4.31)	รองลงมำคือ	
ชุมชนมีเครือข่ำยกับธุรกิจของเอกชนให้บริกำร	ในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.11)	และชุมชนมีกำรบริกำรที่ดี	
ในระดับปำนกลำง	( x =	3.04)	ตำมล�ำดับ			
	 3.	 ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
	 นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ	์ 
ด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว	ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง	 ( x =	2.85)	 เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยประเด็นพบว่ำ	
นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจที่ชุมชนมีสินค้ำของที่ระลึก	ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนเป็นที่ต้องกำรของนักท่องเที่ยว
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มำกที่สุด	ในระดับมำก	( x =	3.78)	รองลงมำคือ	ชุมชนมีเส้นทำงกำรท่องเที่ยวร่วมกับเครือข่ำย/องค์กรอื่นๆ	
ในระดับปำนกลำง	( x =	3.28)	และมีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมำเที่ยวซ�้ำ	
ในระดับปำนกลำง	( x =	2.86)	ตำมล�ำดับ				
	 4.	 ด้านการบริหารจัดการ
	 นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจต่อศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ	์ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ภำพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( x =	2.16)	 เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยประเด็น 
พบว่ำนักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจที่ชุมชนสำมำรถขำยสินค้ำ	อำหำร	ของที่ระลึกมำกท่ีสุด	 ในระดับมำก	 
( x =	4.29)	รองลงมำคือมีเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำแหล่งท่องเที่ยวสำมำรถให้ข้อมูลกำรท่องเที่ยวและกำรปฏิบัติตน
แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี	ในระดับปำนกลำง	( x =	2.54)	และชุมชนมีกำรจัดกำรปัญหำขยะที่เหมำะสม 
ในระดับน้อย	( x =	2.48)	ตำมล�ำดับ	

	 แนวทางในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลแม่สลองนอก
	 จำกกำรศึกษำศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนต�ำบลแม่สลองนอกพบว่ำ	 ต�ำบล 
แม่สลองนอกยังมีทุนชุมชนท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวอีกมำก	แต่ยังขำดกำรจัดระบบและกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนใน	3	ประเด็น	คือ	
	 1.		 ด้ำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว	สถำนที่ท่องเที่ยว	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
แก่นักท่องเที่ยว	 เช่น	ที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว	ที่จะน�ำไปสู่
กำรใช้จ่ำยในชุมชนของนักท่องเที่ยวมำกที่สุดซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน	
	 2.		 บุคลำกรกำรท่องเที่ยว	 ได้แก่	 ผู ้ประกอบกำรและพนักงำนให้บริกำรด้ำนโรงแรมที่พักและ 
ร้ำนอำหำร	ต้องได้รบักำรพฒันำศกัยภำพในกำรให้บรกิำรนกัท่องเทีย่วให้มมีำตรฐำนและสร้ำงควำมประทบัใจ	 
ให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกำรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมำเที่ยวซ�้ำในชุมชนตลอดจนเป็นกำรประชำสัมพันธ ์
ให้เกิดกำรแพร่กระจำยกลุ่มนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มอื่น	ๆ	
	 3.		 หน่วยงำน	 องค์กร	หรือศูนย์ประสำนงำนกำรท่องเที่ยวท่ีเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร	ให้ควำมรู้	สร้ำงกฎเกณฑ ์
ในกำรเข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน	เช่น	กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	กำรก�ำจัดขยะ	เป็นต้น

 นวัตกรรมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน	มีดังนี้
	 1.		 จัดท�ำคู่มือนักท่องเท่ียวท่ีมีรำยละเอียดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในชุมชนและฐำนข้อมูลด้ำนที่พัก
ประเภทต่ำง	ๆ	ของชุมชน	
	 2.		 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์คู ่มือนักท่องเที่ยวและฐำนข้อมูลทุนชุมชนผ่ำนสื่อต่ำงๆ	 เพื่อให้ถึง 
นักท่องเที่ยวหลำกหลำยกลุ่มหลำยระดับ
	 3.		 จัดอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนแก่ผู ้ประกอบกำรและ
พนักงำน	โรงแรมที่พักและร้ำนอำหำร
	 4.		 สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
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	 5.		 จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนและมีหน้ำที่	ดังนี้
	 	 	 5.1		 วำงกลไกในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว	
	 	 	 5.2		 วำงกฎเกณฑ์กำรเข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน	เช่น	กำรทิ้งขยะ	กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
	 	 	 5.3		 น�ำเสนอกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรใช้จ่ำยใน
ชมุชนมำกทีส่ดุ	 เช่น	กำรน�ำเสนอเส้นทำงกำรท่องเท่ียวท่ีมุง่เน้นควำมงดงำมของวถีิชวีติและควำมหลำกหลำย
ของวัฒนธรรมในชุมชน
	 	 	 5.4		ปรับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำมีส่วนร่วม

อภิปรายผล
	 จำกผลกำรศึกษำศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชนด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว	 แม้ว่ำ 
ผลจะอยู่ในระดับปำนกลำง	แต่ประเด็นด้ำนที่พักนั้นชุมชนมีควำมพร้อมเป็นอย่ำงมำก	ที่พักมีควำมเพียงพอ 
ในกำรรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวในต�ำบลแม่สลองนอกและชุมชนมีควำมพร้อมด้ำนทุนค่อนข้ำงสูง	
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรด้ำนท่ีพักเป็นคนในชุมชนท้ังหมด	ท�ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขันกันในด้ำนกำรให้บริกำร	
สำธำรณูปโภค	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 รวมถึงพนักงำนโรงแรมที่พัก	 กำรจัดกำรด้ำนที่พักเป็นไปตำม 
วิถีชุมชน	และไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวที่เดินทำงมำเที่ยวและพักในชุมชน 
นอกฤดูกำลท่องเที่ยว	 รวมถึงพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะนิยมไปเที่ยวใน 
ช่วงเดือนตุลำคม–ธันวำคม	มำกท่ีสุด	ดังนั้นผู้ประกอบกำรด้ำนท่ีพักและร้ำนอำหำรจึงมีกำรเตรียมพร้อม 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเฉพำะช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวเท่ำนั้น			
	 ศักยภำพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	ด้ำนกำรบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำร 
ทำงกำรท่องเที่ยวพบว่ำ	มีศักยภำพในระดับปำนกลำง	 ( x =	3.04)	 เนื่องจำกชุมชนมีข้อจ�ำกัดด้ำนพ้ืนที่ 
ที่เป็นทำงลำดชัน	 ไม่สำมำรถขยำยถนนให้กว้ำงออกไปได้	นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จึงให้กำรยอมรับและ 
มองเป็นเรื่องควำมท้ำทำยและเสน่ห์ของกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและกำรท่องเที่ยวเพื่อชมวิถีชุมชน
ชำติพันธุ ์	 ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยมีควำมเหมำะสมกับบริกำรที่ได้รับ	 ทั้งนี้ในชุมชนยังมีไฟฟ้ำส่องสว่ำง	 
ร้ำนค้ำ	 ร้ำนอำหำร	น�้ำประปำ	ภูเขำ	และบรรยำกำศท่ีหนำวเย็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มำท่องเท่ียวใน 
ต�ำบลแม่สลองนอกอย่ำงต่อเนื่อง	
	 ศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชน	ด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยวพบว่ำ	มีศักยภำพในระดับ 
ปำนกลำง	 ( x =	2.85)	ชุมชนมีสินค้ำของที่ระลึก	ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนเป็นที่ต้องกำรของนักท่องเที่ยว	 
มีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว	 เส้นทำงกำรท่องเที่ยวกับเครือข่ำยองค์กรกำรท่องเที่ยวเอกชน 
ในจังหวัดเชียงรำยเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมำเท่ียวซ�้ำและยังมีกิจกรรมพิเศษตำมเทศกำลที่แสดงถึง 
ควำมหลำกหลำยและงดงำมทำงวัฒนธรรม	 และผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ 
ชุมชน	 เช่น	 ชำอัสสัม	 ชำอูหลง	 ชำหอมหมื่นลี้	 เทศกำลงำนชิมชำ	ซำกุระบำน	และวัฒนธรรมชนเผ่ำ	 
งำนประเพณีโล้ชิงช้ำ	เป็นต้น
	 จำกผลกำรศึกษำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวบนฐำนทุนชุมชนชำติพันธุ์ของต�ำบลแม่สลองนอก	
อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย	พบว่ำต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพตำมองค์ประกอบของกำรท่องเที่ยว	 
ทั้ง	5	ด้ำน	ดังที่	Takerngsak	Chaichan	(2013)	สรุปไว้ดังนี้	(1)	นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	
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ทั้งพักค้ำงคืนและไม่พักค้ำงคืน	ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในกำรท่องเที่ยว	 (2)	กำรตลำดท่องเที่ยว	 
ซึ่งหมำยถึงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว	กำรให้ควำมรู ้และรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที ่
ท่องเที่ยว	 เช่น	 ทรัพยำกรท่องเที่ยว	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว	 บริกำรท่องเที่ยว	 
และกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว	 (3)	กำรขนส่ง	 (4)	ทรัพยำกรท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูด
ควำมสนใจของนักท่องเท่ียวให้เกิดกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวยังสถำนที่นั้นๆ	และ	(5)	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรท่องเที่ยว	 ได้แก่	กำรให้บริกำรที่พักแรม	บริกำรขนส่งภำยในแหล่งท่องเที่ยว	บริกำรอำหำรและ
บันเทิง	บริกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก	บริกำรน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์	รวมถึงกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค	
ได้แก่	กำรสื่อสำร	กำรไฟฟ้ำ	กำรประปำ	กำรคมนำคม	กำรรักษำพยำบำล	กำรบริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ	กำรบริกำรเสริมควำมงำม	และควำมปลอดภัย	มีสอดคล้องกับงำนของ	Wirunsiri	 Jaima	 
et	al.	 (2015)	 ท่ีรำยงำนไว้ว่ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจะต้องพัฒนำศักยภำพโดยสร้ำงจุดขำยหรือจุดดึงดูด
ของแหล่งท่องเที่ยว	มีกำรจัดสรรพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและองค์ประกอบด้ำนกำรท่องเที่ยว	 เช่น	ธุรกิจที่พัก
และร้ำนอำหำร	สนับสนุนกำรใช้วัตถุดิบและสินค้ำที่ผลิตในชุมชนในกำรบริกำรต่อนักท่องเที่ยว	 ธุรกิจ 
น�ำเที่ยว	สนับสนุนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของชุมชนโดยเพิ่มเข้ำไปในโปรแกรมท่องเที่ยว	 และหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ	ให้กับชุมชน
	 Siriporn	Luekveerawattana	 (2010)	กล่ำวว่ำชุมชนต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพของทรัพยำกร
กำยภำพต่ำงๆ	 ให้พอเพียง	 เช่น	ถังขยะ	ร้ำนอำหำร	ห้องน�้ำ	ที่จอดรถ	ร้ำนจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	ที่พัก 
โฮมสเตย์	 รีสอร์ท	และกำรคมนำคมขนส่ง	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้นักท่องเท่ียวเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย	ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงำนของ	Sirinan	Pongnirundorn	et	al.	 (2016)	ที่ได้
รำยงำนแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรท่องเที่ยว	อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	จังหวัดนครรำชสีมำไว้ว่ำ	 
สิ่งดึงดูดใจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่มีให้บริกำรอย่ำงเพียงพอได้แก่	 ที่พักแรม	 
ร้ำนอำหำร	และธุรกิจน�ำเท่ียว	และกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่ำงรวดเร็วและสะดวก	เป็นปัจจัยที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที่	
	 นอกจำกนี้ยังมีควำมสอดคล้องกับงำนของ	Ratchada	 Jirathamakul	 (2016)	ที่ศึกษำแนวทำง 
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนวัฒนธรรมในชุมชนบ้ำนแขนน	อ�ำเภอถลำง	จังหวัดภูเก็ต 
และพบว่ำกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและปฏิสัมพันธ์ชุมชนให้ดีจะส่งผลต่อควำมพึงพอใจ 
โดยรวมของนักท่องเท่ียวและแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีสภำพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดควำม 
พึงพอใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวประจ�ำ	 มีควำมสอดคล้องกับงำนของ	 
Noppadon	Tangsakun	 (2011)	ที่ได้ศึกษำศักยภำพกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียววัฒนธรรมกลุ่มชำติพันธุ์
ไทแสก	บ้ำนบะหว้ำ	ต�ำบลท่ำเรือ	อ�ำเภอนำหว้ำ	จังหวัดนครพนม	และเสนอไว้ว่ำชุมชมต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ทั้งทำงด้ำนกำรต้อนรับ 
นักท่องเที่ยว	กำรน�ำเท่ียว	อำหำร	กำรแสดง	กำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งเส้นทำง	รูปแบบ	กิจกรรม 
ทำงวัฒนธรรม	 โดยกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อให้สำมำรถจัดกำรท่องเที่ยว 
ได้อย่ำงยั่งยืน	มีควำมสอดคล้องกับงำนของ	Pimlapas	Pongsakornrungsilp	 (2014)	 ท่ีได้รำยงำน 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชนอย่ำงยั่งยืนต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพ	4	ด้ำน	 ได้แก่	 ศักยภำพทำง 
ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว	ด้ำนกำรบริกำรกำรให้ประสบกำรณ์ที่มีคุณภำพแก่นักท่องเที่ยว	กำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยว	และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
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	 องค์ประกอบหลักของกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืนของกลุ่มกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนโคกไคร	
คือ	กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมยั่งยืนของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว	 
มุ่งใช้กำรท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนต้องรักษำ
ทุนทำงวัฒนธรรมของชุมชน	 ให้สมำชิกชุมชนมีส่วนร่วมกับกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งทำงตรง 
และทำงอ้อมที่มีควำมสอดคล้องกับงำนของ	 Thongchai	 Phuwanatwichit	 (2016)	 ท่ีได้รำยงำน 
กำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมและกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่บ้ำนวัฒนธรรมของเวียงท่ำกำน	 
อ�ำเภอสันป่ำตอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ไว้ว่ำชุมชนต้องสร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรแหล่ง 
ท่องเที่ยวในรูปแบบหมู ่บ ้ำนวัฒนธรรมโดยกำรมีส ่วนร่วมของคนในชุมชนและมีระบบกำรจัดกำร 
แหล่งท่องเที่ยวดังนี้	 กำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนวัฒนธรรม	กำรสร้ำงกลุ่มโฮมสเตย์	 กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจำวยอง	กำรสร้ำงข่วงวัฒนธรรม	กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนเพื่อกำรอนุรักษ์ 
และถ่ำยทอดมรดกวัฒนธรรมให้กับเยำวชน
	 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	 ต�ำบลแม่สลองนอกยังมีทุนชุมชนที่สนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวอีกมำก	 
แต่ยังขำดกำรจัดระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนใน	3	ประเด็นคือ	
	 1)		ด้ำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว	สถำนที่ท่องเที่ยว	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
แก่นักท่องเที่ยว	เช่น	ที่พัก	ร้ำนอำหำร	ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยของที่ระลึกและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว	
	 2)	 บุคลำกรกำรท่องเท่ียวต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำน
และสร้ำงควำมประทับใจให้นักท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นกำรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมำเที่ยวซ�้ำในชุมชน
	 3)	 หน่วยงำน	องค์กร	หรือศูนย์ประสำนงำนกำรท่องเที่ยวที่เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร	ให้ควำมรู้	สร้ำงกฎเกณฑ์ในกำร
เข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน	เช่น	กำรอนุรักษ์	สิ่งแวดล้อม	กำรก�ำจัดขยะ	เป็นต้น
	 นวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	คือ	กำรจัดตั้ง 
คณะกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน	และมีหน้ำที่ในกำรวำงกลไก 
ในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยว	 วำงกฎเกณฑ์กำรเข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน	 เช่น	กำรทิ้งขยะ	กำรอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม	น�ำเสนอกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรใช้จ่ำยในชุมชน
มำกที่สุด	 เช่น	กำรน�ำเสนอเส้นทำงกำรท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นควำมงดงำมของวิถีชีวิตและควำมหลำกหลำย 
ของวัฒนธรรมในชุมชน	และกำรปรับกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่ชุมชนจัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำมีส่วนร่วม	
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม	Sirinan	Pongnirundorn	 (2016)	 
ที่ได้เสนอไว้ดังนี้	
	 1)		ด้ำนทรัพยำกรท่องเที่ยวควรออกระเบียบข้อบังคับเพื่อเน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท่องเที่ยว	
	 2)		ด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวควรจัดระบบคมนำคมและกำรสัญจรให้ชัดเจน	พร้อมกับท�ำป้ำย
บอกทำงให้ถูกต้องและติดตั้งเป็นระยะ	
	 3)		ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกควรจัดให้มีกำรบริกำรที่ครอบคลุมและทั่วถึง	
	 4)		ด้ำนควำมปลอดภัยควรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
	 5)		ด้ำนควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ควรท�ำกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งเพื่อให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร	
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	 6)	 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนควรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยว
	 โดยกำรจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรวำงแผน	กำรก�ำหนดแนวปฏิบัติกำรติดตำมและประเมิน
ผลกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี	 มีควำมสอดคล้องกับงำนของ	 Pattaraporn	 
Jiramahapoka	 (2017)	 ท่ีพบว่ำสิ่งส�ำคัญในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวคือ	กำรท�ำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้ำของ
ทรัพยำกรและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ	สร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม	กำรส่งเสริมให้ระบบกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ระหวำ่ง
ชำวบ้ำนกับผู้มำเยือนโดยใช้กิจกรรมกำรท่องเที่ยว	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	และ
กำรเชื่อมโยงกำรท่องเท่ียวกับกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันจะช่วยส่งเสริมกันและกัน	 
เช่น	กำรสร้ำงถนน	กำรมีไฟฟ้ำ	น�้ำประปำ	 ระบบสำธำรณูปโภค	กำรมีป้ำยบอกทำงสิ่งเหล่ำนี้นอกจำก
จะถูกสร้ำงมำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	 ชุมชนท้องถิ่นเองก็ยังจะได้รับประโยชน์จำกกำรมีสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกเหล่ำนี้	 เครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนกำรท่องเที่ยว	คือ	กำรมีเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนอันจะเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกัน	 เห็นประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึนและด�ำรงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน		

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาวิจัยไปใช้
	 1.		 ชุมชนและผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชน	น�ำผลกำรวิจัยที่เป็นศักยภำพของชุมชนในประเด็น
จุดอ่อน	 เช่น	 ชุมชนขำดฐำนข้อมูลด้ำนที่พัก	กำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวของผู ้ประกอบกำรด้ำนที่พัก	 
ขำดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลผลิตจำกชุมชน	กำรขำดศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว	 ไปใช้ในกำรวำงกลไก 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวของชุมชนให้เกิดประสิทธิภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน	หน่วยงำน	องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในพื้นที่
	 2.		 ผู ้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชนน�ำฐำนข้อมูลด้ำนที่พักไปใช้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	
	 3.		 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลน�ำฐำนข้อมูลด้ำนท่ีได้จำกงำนวิจัยไปใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรท่องเที่ยวของชุมชน	รวมถึงกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่	 กำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวในชุมชนและกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ของชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
	 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีมำจำกผลผลิตของชุมชนเพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว	กำรพัฒนำและขยำยช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลำดต่ำงประเทศ	
และกำรส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวของชุมชน	
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