
บทที่ 5 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 การอภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนและประโยชน์ที่ได้รับ 

กิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายรูปธรรมชาติ ดูนก และเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนท้องถิ่น
เห็นว่า มีความส้าคัญต่อชุมชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมาก กิจกรรมตลาดน้้าบางน้้าผึ้งมี
ความส้าคัญในด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนสูง ส่วนกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนด้านสังคมสูงสุด คือ กิจกรรม
โฮมสเตย์ หมู่บ้านโอท็อปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเที่ยวชมการท้าอาหารไทยคาว
หวาน/ท้าธูปหอมสมุนไพร/วิสาหกิจชุมชน  ซึ่งมีความส้าคัญในระดับปานกลาง ส้าหรับด้านการเข้าร่วมบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกลุ่มและเป็นคณะกรรมการ เช่น กลุ่มรวมมิตรปั่นสองล้อ 
กลุ่มสตรีบางน้้าผึ้ง กลุ่มโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร กลุ่มบางน้้าผึ้งแผนไทย วิสาหกิจชุมชน
ทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน เป็นต้น  

ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือ 
เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นในชุมชน รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น กลุ่มตัวอย่างทั้งสองต้าบลได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว แต่ต้าบลบางกะเจ้าพบในสัดส่วนที่น้อยกว่าต้าบลบางน้้าผึ้ งนอกจากนั้น ยังพบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ๆ จากการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความส้าคัญต่อชุมชน จึงสรุปได้
ว่า ส้าหรับสองต้าบลนี้ ไม่ว่าประชาชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวหรือไม่ ใน
มุมมองของประชาชนท้องถิ่นแล้ว การท่องเที่ยวมีความส้าคัญต่อชุมชนและเป็นตัวแปรส้าคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาชุมชน    

 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทในการ  
ก้าหนดทิศทางการพัฒนา เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับ  แหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องพ่ึงพาอาศัย  ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ชาวชุมชนที่ด้าเนินอาชีพเกษตรและมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งแนว การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  ในขั้นต้นชุมชนเองก็อาจ
จ้าเป็นจะต้องมีพ่ีเลี้ยงในการด้าเนินงาน ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหาการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนยังขาดไป ความคิด  หลากหลายความคิดของชุมชนที่กระจัด
กระจายยังขาดความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน ภาครัฐที่มีส่วน เกี่ยวข้องควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ในสิ่งที่ชุมชนขาดแคลนหรือไม่สามารถท้าได้ ด้วยตัวเอง จ้าเป็นต้องอาศัยอ้านาจรัฐในการอ้านวยประโยชน์ให้ 
โดยอาจเป็นไปในลักษณะของการ ก้าหนดนโยบายในภาพรวมชุมชนบ้านบางแก้ว จะเน้นการเพาะพันธุ์พืช 
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ขยายพันธุ์พืช วิจัยทดลอง เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ อาจจะยังไม่ได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าไปผสมผสานกับ
การเกษตรเพ่ือให้เกิดการ ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และแปลกตา ทั้งกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดย
ได้รับการสนับสนุน จากนักท่องเที่ยว ซึ่งนโยบายการน้าการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนและชุมชนบ้านบางแก้วก็
จะ เกิดการกระตุ้นและเกิดการเชื่อมโยงในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ในด้านกฎระเบียบ  ที่
เกี่ยวข้องที่เอ้ืออ้านวยกับการท่องเที่ยวได้ เช่น การก้าหนดมาตรฐานการท้าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว หรือการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการส่งเสริมที่ช่วยกระจายข่าวสารไปสู่นักท่องเที่ยวในช่องทางต่าง ๆ ได้ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ภาครัฐสามารถให้การ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยว
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานร่วมกันหารูปแบบและแนวทาง การการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้าชัย ทนุผล และคณะ (2543) ที่พบว่า สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะความต้องการอย่างแท้จริง น้าไปสู่การก้าหนด รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่มีกิจกรรมหลากหลาย 
สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และกระจายรายได้ให้สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม น้าไปสู่
การสร้างโอกาสให้ชาวบ้านได้สร้าง การเรียนรู้ในการท้างานร่วมกัน โดยทางด้านชุมชนเมื่อมีแรงผลักจาก
ปัจจัยภายนอก และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ อภิญญา พัดพาดี (2543) ซึ่งพบว่า รูปแบบการพัฒนาทั้งที่มา
และในรูปแบบของการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนทั้งที่มา
เองหรือบริษัท จัดน้าเที่ยว ท้าให้ชุมชนชุมชนบ้านบางแก้วที่มีการใช้ชีวิตแบบทั่วไป ต้องยอมรับกับการเข้ามา
ของ การท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันเป็น 
ชุมชนได้เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์ของชุมชนในมุมมองทางการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวได้มีส่วนสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชม  

แต่ทั้งนี้ต้องมีความระมัดระวังในการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงเกษตร และต้องมีความระมัดระวังใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากหากมีการพัฒนาที่ไร้ทิศทางก็อาจท้าให้การพัฒนานั้นจะผลกระทบทางด้าน
ลบกับชุมชน การพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนนั้น กระบวนที่เกิดขึ้นจะท้าให้ชาวชุมชน
ได้เรียนรู้วิธีการท้างานร่วมกัน มีการะประนีประนอม ภายในชุมชนเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน รวมถึงชุมชนจะ
ตระหนักได้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ เกิดการเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ สงวนรักษาและปูองกันทรัพยากร
ของชุมชนให้เกิดความเสื่อมถอยได้ ช้าที่สุด นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะท้าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง
วัฒนธรรม เกิดความเข้าใจ คนที่อยู่นอกวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความความขัดแย้งระหว่าง
วัฒนธรรมได้หากมี การเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และนอกเหนือจากการท่องเที่ยวจะสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับ นักท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องท้าหน้าที่เป็นสื่อการสอนนักท่องเที่ยวและสังคมโลกให้เห็นความ
แตกต่างของ แต่ละวัฒนธรรมที่มีวิถีทางการด้ารงชีพไม่เหมือนและแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรม แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการพัฒนาทางวัตถุซึ่งอาจมีความคล้ายหรือแตกต่างกับสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ บนโลก  ใบเดียวกัน
ในที่สุด หากชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้ ก็จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่แต่เดิมเป็นเพียง
ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็นชุมชนที่สามารถ พ่ึงพาตนเองได้ ได้เรียนรู้
และค้นพบทุนของชุมชนที่เป็นทั้งทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา และทุนทางสังคมวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการริเริ่ม
การจัดการชีวิตของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สดใส 
สร่างโศรก (2546); น้าชัย ทนุผล และคณะ(2543) ซึ่งพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการอย่าง แท้จริงน้าไปสู่การก้าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่มี
กิจกรรมหลากหลาย สร้างโอกาสการมีส่วนร่วม ของชาวชุมชน และการแบ่งก้าไรให้ชาวสมาชิกในชุมชนอย่าง
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เป็นธรรม น้าไปสู่การสร้างโอกาสให้ ชาวบ้านได้สร้างการเรียนรู้ในการท้างานร่วมกันของชาวชุมชน ปัญหาอุป
สรรของการด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวส่วนมาก  คือ ปัญหาการขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถูกต้อง และปัญหาด้านการมี  ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้น้าไปสู่ปัญหาด้านการจัดการ อาทิเช่น ชุมชนบ้านไหล่หิน จังหวัด  ล้าปาง (ปิยพร ทาวีกุล, 
2544) ชุมชนย่านบางล้าพู กรุงเทพมหานคร (วิมลสิริ เหมทานนท์, 2546) ซึ่ง สอดคล้องกับชุมชนพ้ืนที่ชุมชน
บ้านบางแก้ว ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ถูกต้อง การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังมีน้อยและขาดหน่วยงานองค์การหรือคณะกรรมการชุมชนใน
การบริหารจัดการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่พบในการด้าเนินงานของชาวชุมชนเพ่ือให้บริการการท่องเที่ยวคือ ความไม่พร้อม
ของสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในงานวิจัยหลายเรื่องที่มี  การสนับสนุนให้มี
การสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอาทิเช่น การพัฒนาตลาดดอนหวาย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม (เบญจา จันทร, 2545) ที่พบว่า ควรมีการปรับปรุง สิ่งอ้านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ผู้วิจัยมีแนวคิดว่า  การพัฒนาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาต้อง  ควรค้านึงถึงลักษณะทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพราะหากชุมชนพัฒนาสิ่งอ้านวย  ความสะดวกที่ไม่สอดคล้อง
กับลักษณะของชุมชนก็จะท้าให้สิ่งต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเปรียบเสมือน เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ตั้งอยู่ในชุมชน 
เกิดเป็นทัศนียภาพที่ไม่งดงาม ข้อเสนอแนะ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนควรมุ่งเน้นให้ประสบ
ความส้าเร็จได้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้  

1) ต้องจัดในรูปแบบ ของกิจกรรมชุมชน การบริหารงานต้องมีความโปร่งใส มีกฎเกณฑ์ 
ระเบียบเป็นที่ยอมรับและรับรู้กัน โดยทั่วไป สามารถตรวจสอบได้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นระยะเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการผูกขาดอ้านาจ  

2) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนให้เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบ
การท่องเที่ยว เชิงเกษตรที่หลากหลาย หาเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชน หรือพัฒนารูปแบบเชิงเกษตร
เฉพาะตัว ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งในด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ปูาย รูปแบบสิ่งก่อสร้าง หรือ
สินค้า และบริการ เพ่ือสร้างความแตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

3) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยาย
เครือข่ายการตลาดจากตลาดในประเทศไปยัง ต่างประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นประชากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับน้อย จึงควรมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยการส่งเสริมด้าน
การประชาสัมพันธ์การน้าเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ และสื่อท้องถิ่น 
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2. การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมีส่วนในการกระตุ้นให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม 

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น 
ทั้งนี้ มีบางข้อค้าถามที่ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษา
พ้ืนที่สีเขียวไม่ให้ลดน้อยกว่าเดิม และการควบคุมการพัฒนาในพ้ืนที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ให้กลาย
สภาพเป็นเมืองใหญ่  ท้าความเข้าใจ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก และสิ่งปลูกสร้าง ต่าง 
ๆ กับการรักษาพ้ืนที่สีเขียว การรักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยการมุ่งเน้นให้ชุมชนรักษาพ้ืนที่สีเขียว
ให้มากกว่ามุ่งพัฒนาทางกายภาพ 

4. ควรท้าความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และการสื่อ
ความหมายธรรมชาติ ว่ามีความส้าคัญอย่างไร และควรส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล และกรมปุาไม้  ควรมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือปูองกันการ
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยด้าเนินการผ่านองค์กรอนุรักษ์ระดับท้องถิ่น  

6. การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ จากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์เพียง 1-3 ครั้งต่อปี ซึ่งค่อนข้างน้อยมาก จึงควรมีการส่งเสริม กระตุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มากกว่านี้ เช่น กรมปุาไม้และหน่วยงานท้องถิ่นควรมีการ
ประสานและร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ อาทิ การจัดงานปลูกต้นไม้ การแจกกล้าไม้ หรือจัด
กิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกสร้าง และบ้ารุงปุาไม้ ให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
พ้ืนที่สีเขียว และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มากขึ้น 

7. กรมปุาไม้ เกษตรอ้าเภอ และองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท้าการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับความส้าคัญของพ้ืนที่สีเขียวชุมชนบ้านบางแก้ว 
ความส้าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียวชุมชนบ้านบางแก้วในด้าน
ประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียวในการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แหล่งดูดซับความร้อน แหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน และ คุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

8. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปุาไม้ องค์การบริหารส่วนต้าบล และเกษตรอ้าเภอควรมี
การจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว และมีการสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นทางด้านคุณภาพของ
สินค้า จัดท้า package ให้สวยงาม ใช้ได้สะดวก น่าใช้และน่ารับประทาน ควรจัดศูนย์การเรียนรู้ มีการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สิ้นค้าแปรรูปจากการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งต่อไป  

 การท้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในครั้งต่อไป นั้น ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลและอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรของ
ชุมชนในลักษณะองค์รวมเพ่ิมเติม เช่น ทัศนคติ แนวความคิดความพึงพอใจของชุมชนต่อการจัดการที่ดิน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดโซนนิ่ง ในเขตพ้ืนที่สีเขียว ความคาดหวังในผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับและแนวความคิดเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากราชการและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และควรศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
ปูองกันการเกิด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 

 

 

 

 

 


