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บทสรุปผูบริหาร

 กระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ตองการใหเกิดการกระจายการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหลัก
ไปสูแหลงทองเท่ียวรอง โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน ทําใหสวนราชการตางๆ มีการสนับสนุนและ
สงเสริมอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชุมชนไดในประเทศไทยไดมีการเริ่มตนมาตั้งแตปลาย
ทศวรรษที่ 2530 และมีพัฒนาการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงบางพื้นที่ไดดําเนินการมานานและประสบ
ความสําเร็จ เกิดผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลในเชิงเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้จะนําเสนอวิวัฒนาการ
ของการทองเที่ยวชุมชน ซ่ึงวิเคราะหจากกรณีศึกษา 21 แหง ประกอบดวยชุมชนโฮมสเตย ชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน และชุมชนกิจกรรมวันเดียว การศึกษานี้ โดยสามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน 
ตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังน้ี 

1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเท่ียว 
2) ศึกษาผลประโยชนสุทธิที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว และวิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน     
3) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเท่ียวที่ใชบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
4) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเท่ียวตอ       

การทองเท่ียวชุมชน 
5) เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุมนมีความหลากหลายและมี

ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน   

1  วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว 
จุดเร่ิมตนของการทองเที่ยวชุมชนของพ้ืนที่กรณีศึกษาโดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตย มีสาเหตุสําคัญ

สามารแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ชุมชนที่มีวิกฤติในพ้ืนที่ ซ่ึงสวนใหญเกิดจากเศรษฐกิจหลักในชุมชนได
ซบเซาลง บางที่มีไดรับการคุกคามภายนอก หรือมีภาพลักษณชุมชนในเชิงลบ และตองการใชการ
ทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการสรางโอกาสใหมใหแกพ้ืนที่ และ 2) ชุมชนที่เห็นโอกาสจากการพัฒนา
ผลงานในพื้นที่มาอยางตอเน่ือง จนเปนชุมชนตนแบบดานตางๆ  เชน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
โอท็อป ชุมชนสมุนไพร เปนตน และตองการนําทุนเหลาน้ีมาพัฒนาตอยอดเปนการทองเท่ียว  

พ้ืนที่ศึกษาในโครงการนี้ มีขั้นของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกัน เน่ืองดวยเวลาในการ
พัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในขั้นของ
การพัฒนาและไดรับรางวัลการันตีมาตรฐานการดําเนินงานในระดับนานาชาติ เชน ชุมชนเกาะยาวนอย จ.
พังงา ไดรับรางวัล ASEAN Homestay Standard 2016-2018 ชุมชนแมกําปอง จ. เชียงใหม ไดรับรางวัล 
PATA Gold Awards 2010 และ ASEAN Homestay Award 2016 หรือบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย ไดรับ
รางวัล PATA Gold Awards 2012 และ ASEAN Homestay Award บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล 
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ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและเกิดผลสําเร็จซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐานในการ
จัดการทองเที่ยว คือ ความสมบูรณของทุนประเดิม ซ่ึงเปนทุนที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับทําเลท่ีตั้งและบริบทของชุมชนของแตละชุมชน โดยชุมชนที่มีทุนธรรมชาติที่โดดเดน เชน มี
ภูเขา ปา แมนํ้า ตั้งอยูบนที่สูง มีจุดชมวิว มีสภาพอากาศเย็นสบาย เปนตน ยอมมีขอไดเปรียบ เพราะทุน
ธรรมชาติเปนตัวเสริมสําคัญที่ทําใหพ้ืนที่มีบรรยากาศที่ผอนคลายเหมาะแกพักผอนสําหรับนักทองเท่ียว 
หรือบางพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนภูมิปญญาที่เปนองคความรูเฉพาะในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน เชน การทอผา การปรุงสมุนไพร หรือมีภูมิปญญาโดดเดนดานเกษตร เชน การผลิตขาวอินทรีย ก็
มักจะไดรับความสนใจจากลูกคากลุมศึกษาเรียนรูหรือคณะดูงาน หรือบางพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ
ทุนประเดิมในพ้ืนที่ ก็จะไดเปรียบในการจัดการทองเท่ียว เน่ืองจากสามารถใชทุนเหลาน้ีสรางกิจกรรม
ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจลูกคาไดหลากหลายประเภท สงผลถึงโอกาสในการพัฒนาบริการตางๆ ในหวงโซการ
ทองเท่ียว และการสรางรายไดในชุมชน 

 
 
 

ท่ีมา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561)  
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นอกจากจากปจจัยดานกายภาพที่เปนขอไดเปรียบพ้ืนฐานของชุมชนแลว การขับเคล่ือน
ทองเท่ียวชุมชนนั้น มักเร่ิมตนมาจากความสนใจของกลุมคนเล็กๆ ในชุมชนที่มีความสัมพันธกัน เชน 
กลุมเครือญาติ กลุมชาติพันธุ กลุมอาชีพ กลุมสตรี เปนตน และมีความตองการที่จะใชทุนประเดินที่กลาว
ขางตนเพ่ือสรางโอกาสดานการทองเที่ยวและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยกลุมเหลาน้ีเปนกลุมที่
อาจจะเคยตอสูมาดวยกัน หรือทํากิจกรรมรวมกันอยูกอนแลว ซ่ึงถือวาเปนทุนทางสังคมสําคัญที่ทําให
เกิดการความรวมมือรวมใจและรวมกันขับเคลื่อนการทองเท่ียวกันเองในชวงแรกเริ่มที่ยังไมมี
บุคคลภายนอกมาสนับสนุน  

นอกจากน้ี ในกลุมจะมีผูนํากลุม ซ่ึงผูนําในแตละพ้ืนที่จะมีลักษณะรวมที่สําคัญ คือ มีบทบาทเปน
ผูนําของชุมชน องคกร หรือกลุมในชุมชนอยูแลว ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีมีลักษณะเปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู 
และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงมีเครือขายทั้งภายในภายนอกชุมชน ทําให 
สามารถจัดการทองเที่ยวชุมชนไดงาย และผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ไมหยุดน่ิง อยางไรก็ตาม ชุมชน
สวนใหญใชเวลาไมต่ํากวา 10 ป จึงจะสามารถตั้งตัวไดจากการทองเท่ียวไดอยางม่ันคง 

2  การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน  
ชุมชนกรณีศึกษามีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ โดย

ชุมชนโฮมสเตย ซ่ึงมีการกระจายผลประโยชนใหสมาชิกทั้งแบบเรียงลําดับคิวสําหรับชุมชนที่มีกลุมลูกคา
ตอคร้ังจํานวนนอย หรือแบบกระจายใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กัน สําหรับชุมชนดูงานที่ลูกคามาคร้ังละ
จํานวนมาก หรือใชทั้ง 2 รูปแบบรวมกัน เพ่ือจัดสรรใหสมาชิกทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมและ
เปนธรรมตามโอกาสที่ไดรับลูกคาในแตละครั้ง  

นอกจากน้ี บางพ้ืนที่ยังมีการหักเงินบางสวนเปนเงินกองกลางของกลุม เพ่ือใชประโยชนรวมกัน
ภายในกลุมหรือเปนสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก เชน เปนเงินสําหรับทํากิจกรรมของกลุม เงินสวัสดิการ
ยามเจ็บปวยใหสมาชิกกลุม เงินสําหรับใหสมาชิกกูยืมใชยามฉุกเฉิน เปนตน บางพ้ืนที่ยังมีการจัดสรร
ผลประโยชนไปสูบุคคลในชุมชนที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมและสาธารณะประโยชน สะทอนใหเห็นถึงความ
พยายามในการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม เพ่ือที่จะทําใหการจัดการทองเท่ียวเกิดความยั่งยืน  

3  ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจ 
ผลจากดําเนินงานดานการทองเที่ยวชุมชนที่เปนรูปธรรม สะทอนจากขนาดรายไดที่เกิดขึ้นในแต

ละชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาดึงดูดใจของพ้ืนที่ที่สงผลตอจํานวนลูกคาและประเภทของกลุมลูกคา 
อยางไรก็ตาม การพิจารณาเฉพาะรายรับอาจจะไมเห็นผลไดที่แทจริง เน่ืองจากกิจกรรมการทองเท่ียวใน
ชุมชนสวนใหญ เกิดจากการที่ชาวบานนําเงินสวนตัวมาลงทุน ถือเปนตนทุนชัดแจงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ทําการทองเท่ียว เม่ือพิจารณาการลงทุนของครัวเรือน จะพบวา โฮมสเตยเปนกิจกรรมที่มีการลงทุน
เริ่มแรกสูง สังเกตจากระยะเวลาคืนทุนที่คอนขางชากวากิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวอ่ืนๆ ซ่ึงบาง
รูปแบบการลงทุน เชน ตอเติมบาน สรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายใน 10 ป สําหรับบาง
พ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมศึกษาดูงาน อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของครัวเรือน
ที่ทําโฮมสเตยสวนใหญก็ยังมีผลกําไรสุทธิเปนบวก โดยเฉพาะบานที่มีการลงทุนปรับปรุงนอย (ใช
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ประโยชนจากบานเดิม) แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมาก (มีการตอเติม) และลงทุนสรางใหมทั้ง
หลัง พบวา ยังมีผูลงทุนบางรายที่ผลสุทธิยังขาดทุน โดยพบวากําไรสุทธิในกรณีโฮมสเตยที่มีการลงทุน
ปรับปรุงเล็กนอย มีคาอยูระหวาง 5.05 - 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท ในขณะที่กรณีปรับปรุงมาก
และสรางใหม มีการขาดทุนสุทธิสูงสุดถึง 237.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท และมีกําไรสุทธิสูงสุด 
73.22 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท  

อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพ่ือประโยชนสวนตนดวย คือ เปนการสรางบานเรือนรอลูกรอ
หลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย ดังนั้น 
เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึงคอนขางที่จะพอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมจะมีผลสุทธิคอนขางต่ําก็ตาม  

สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายบริการ พบวา บริการมัคคุเทศก การแสดง และกิจกรรมฐาน
เรียนรูจะใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอด
ทุนเดิมที่เคยมีอยูแลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุก
ชุมชนก็คือ การจําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว ในขณะที่บริการอาหารเปน
อีกหน่ึงกลุมบริการสรางขนาดผลตอบแทนสุทธิไดคอนขางสูง (NPV = 369,475 - 10,564,605 บาท) ซ่ึง
เปนขนาดที่ใหญกวาขนาดผลตอบแทนที่ไดจากโฮมสเตยของชุมชนโดยทั่วไป (ไมรวมเชียงคาน ประแส 
และแมกลางหลวง) ภายใน 10 ป และมีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวา 

จะพบวา กิจกรรมโฮมสเตยไมไดเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เน่ืองจากเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุนเริ่มแรกสูง ซึ่งการลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความพรอมพ้ืนฐานของบานโฮมส
เตยของแตละครัวเรือนวาตองปรับปรุง ตอเติม หรือสรางใหม รวมถึงตองลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ สําหรับ
รองรับแขก เชน เตียง เคร่ืองนอน เคร่ืองใชแขก เปนตน อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา ในพ้ืนที่ที่ลูกคาสวน
ใหญมีจุดประสงคการเดินเพ่ือไปเที่ยวพักผอน จะพบวา ในพ้ืนที่เหลาน้ัน ไดแก เชียงคาน ประแส นาตน
จ่ัน เกาะเกิด เปนพ้ืนที่ที่การลงทุนในบริการที่พักทุกรูปแบบมีความคุมคาในการลงทุน ในขณะที่บางพื้นที่
ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมศึกษาดูงาน การลงทุนเพียงแคตอเติมบาน ก็ยังไมใหผลตอบแทนที่คุมคาได 
สะทอนใหเห็นถึงประเภทลูกคาที่แตกตางกัน มีผลตอการขนาดรายได ขนาดการลงทุน ซ่ึงสงผลตอกําไร 
ดังน้ัน การลงทุนควรพิจารณาลักษณะตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือใหมีระดับการลงทุนน้ัน
สอดคลองกับรายรับที่จะไดมา 

4  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
ผลสะทอนกลับจากการดําเนินงานประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในการศึกษา

น้ีไดสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอบริการตางๆ ของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา จะพบวา ใน
ภาพรวม จากชุมชนโฮมสเตยกรณีศึกษาทั้งหมด 17 แหง มี 15 แหง ที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยวไดเกินกวารอยละ 80 ของผูตอบ และเม่ือพิจารณารายดาน จะพบวา สิ่งที่นักทองเที่ยวเห็น
วาสําคัญ และชุมชนทองเท่ียวสวนใหญสามารถสรางความพึงพอใจใหนักทองเท่ียวไดมากกวาที่คาดหมาย 
คือ ดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศการทองเที่ยวของชุมชน สะทอนใหเห็นวา ชุมชนสวนใหญ
สามารถจัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศในชุมชนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเดินทางของลูกคา 
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(มาทองเที่ยว/ มาดูงาน) อยางไรก็ดี ในดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชน และดานชองทางการติดตอ/ เขาถึง
ขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอยเทาน้ันที่สามารถดําเนินงานไดเปนที่นาพอใจเกินความ
คาดหมายของนักทองเท่ียว สะทอนใหเห็นวา นักทองเท่ียวอาจจะยังไมไดรับประสบการณดานวิถีชีวิต
และอัตลักษณของชุมชนเทาที่ควร รวมถึงยังคงมีปญหาการเขาถึงขอมูลบริการ ซ่ึงบางพื้นที่พบวา
ชองทางการติดตอไมมีความหลากหลาย หรือขอมูลที่ใหไวไมเปนปจจุบัน 

5  บทบาทของหนวยงาน/ อปท. 
บทบาทของภาครัฐตอการทองเท่ียวชุมชนมีมาอยางตอเน่ือง ทั้งกอนและหลังการจัดการ

ทองเที่ยวชุมชน โดยการสงเสริมกอนที่ชุมชนจะจัดการทองเที่ยว สวนใหญเปนการสงเสริมตาม
วัตถุประสงคขององคกร เชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย ซ่ึงมุง
สงเสริมกลุมอาชีพ และกลุมภูมิปญญาตางๆ ในชุมชนชนบท ซ่ึงการสนับสนุนดังกลาวมีสวนชวยทําใหภูมิ
ปญญาเหลาน้ีมีความโดดเดน และสามารถใชเปนทุนประเดิมในการจัดการทองเท่ียวชุมชนในเวลาตอมา  

ตอมาเม่ือชุมชนเริ่มตนจัดการทองเท่ียวและเปนกลุมรูปธรรมมากขึ้น ก็จะเริ่มมีหนวยงานเขามา
ใหความชวยเหลือ เชน สถาบันการศึกษา ที่เขามาสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการและเปนที่ปรึกษาให
ชุมชน นอกจากน้ีชุมชนทองเท่ียว มักจะใหความสนใจกับการประเมินมาตรฐานการทองเที่ยวตาม
ขอกําหนดของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงชุมชนทองเท่ียวที่ผานการประเมิน 
จะมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายหนวยงาน
ที่เขามาสนับสนุนการทองเท่ียว เชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เปน
ตน รวมถึงธนาคารของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน และ ธกส. เปนตน  

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สวนใหญ แมจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน แตผลจากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอ้ือใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชน
สะดวกมากขึ้น  

6  แนวทางปฏบิัติที่ดีในชุมชนกรณีศึกษา 
จากกรณีศึกษา จะพบวา มีหลายพ้ืนที่ทีมี่ผลงานโดดเดนที่สามารถเปนตัวอยางในการดําเนินงาน

ใหกับชุมชนทองเที่ยวอ่ืนๆ ได ไดแก 
1) ดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปนตัวอยางที่โดดเดนดาน

การส่ือสารแบรนด ที่นําเอาเร่ืองราววีรชนบานระจันมาเปนจุดขาย โดยจําลองบรรยากาศในรูปแบบตลาด  
2) ดานการจัดการสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริการ บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย เปน

ตัวอยางที่โดดเดนดานการใชเครือขายสังคมออนไลน (Facebook) เปนชองทางในการสื่อสารกับลูกคา  
3) ดานการควบคุมคุณภาพบริการ ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย เปนตัวอยางที่โดดเดน

ดานการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ โดยมีการขอตกลงรวมกัน  
4) ดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี และบานดอกบัว จ.พะเยา 

เปนตัวอยางที่โดดเดนของการจัดสรรผลประโยชนไปสูสาธารณะ ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยทําใหการ
จัดการทองเท่ียวมีแนวโนมเกิดความยั่งยืน  
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5) ดานการจัดการแหลงเรียนรู ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชน ซ่ึงเปนการพัฒนาและบริการชุมชน
แบบใหมๆ ทําใหเปนตนแบบของชุมชนอ่ืนๆ ที่ตองการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

6) ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานทองเท่ียว เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาสในดานทองเท่ียวของชุมชน  

7) ดานธรรมาภิบาล เกาะยาวนอย จ.พังงา เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการบริหารจัดการที่
อาศัยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเนนกระบวนมีสวนรวม มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนหนึ่ง อาจจะไมไดสามารถประยุกตใชไดกับทุกชุมชน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทชุมชน ความพรอม หรือขอจํากัดของชุมชน 

7  ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาที่สอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเน่ืองจากบริบทและรูปแบบของ

ชุมชนทองเท่ียวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนแบบนโยบายเดียวไมนาจะมีประสิทธิผล  
 ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเก่ียวกับศักยภาพพ้ืนฐานของชุมชนนั้น ขอพึงระวังก็คือ

จะตองตระหนักวาไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปน ชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะ
พัฒนาโดยไมดูศักยภาพอาจจะทําใหชุมชนตองลงทุนอยางเสียเปลา 

 การพัฒนาการทองเท่ียวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง จึงสามารถทําการตลาดและพัฒนา
ระบบรองรับที่ตรงกับเปาหมายได 

 นักพัฒนาชุมชนทองเที่ยวควรมีความเขาใจเศรษฐกิจทองเท่ียวของชุมชนน้ันๆ เพ่ือที่จะ
ไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยางถูกตอง 

 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรูในเรื่องการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคทักษะ และทัศนคติดานการบริการมาตรฐาน เปนตน 

 เพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย เพราะเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึงการปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท  

 ชุมชนควรไดรับการสงเสริมในการสรางรูปแบบและกิจกรรมใหมๆ เม่ือเวลาผานไป
กิจกรรมเหลาน้ีไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําใหมีความนาสนใจลดลง  

 ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเท่ียวในสื่อออนไลน ทั้งในแหลงทองเท่ียวระดับชาติและ
แหลงทองเท่ียวชุมชน โดยใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพ้ืนที่  

 สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ชุมชนทองเที่ยวตองควร
ศึกษาหาความรูถึงวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน  

 มีขอตกลงดานการควบคุมจํานวนนักทองเท่ียวอยางพอเพียง ควรมีขอตกลงภายในดาน
จํานวนนักทองเท่ียวที่รับได และสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการรองรับแตละวัน 

 การพัฒนาทุนมนุษยและ อปท. เชน การนําแกนนําไปพบปะและแลกเปลี่ยนความรูกัน 
การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลกสารสนเทศและการตลาดไดงายขึ้น 
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ปจจุบันการทองเที่ยวชุมชนกําลังไดรับความนิยมและไดรับการสงเสริมจากสวนราชการตางๆ 
โดยมีสมมติฐานวาการทองเที่ยวชุมชนสามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนทองถิ่น โครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว 2) ศึกษาผลประโยชนสุทธิที่
ชุมชนไดจากการทองเท่ียว และวิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน 3) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
นักทองเท่ียวที่ใชบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน 4) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาท
ของกลุมธุรกิจทองเท่ียวตอการทองเที่ยวชุมชน 5) เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุ
มนมีความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน   

จากการศึกษานี้พบวา ชุมชนกรณีศึกษามีจุดเร่ิมตนมาจากความตองการใหการทองเที่ยวเปน
ทางเลือกใหม เน่ืองมาจากชุมชนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เศรษฐกิจหลักของชุมชนซบเซา
ลง หรือชุมชนมีภาพลักษณในเชิงลบวามีการตัดไมทําลายปา หรือบางชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจน
เปนพ้ืนที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับชุมชนอ่ืนๆ และมีความตองการสรางบริการที่พักและ
อาหารรองรับผูมาเยือน 

ในดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมทองเท่ียวชุมชนพยายามกระจายผลประโยชนใหสมาชิกอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตยที่มีการจัดลําดับคิว หรือกระจายลูกคาใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กัน 
นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนใหกับบุคคลนอกกลุมและสาธารณประโยชนดวย 
 จากการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรม/บริการสนับสนุนการทองเท่ียวตางๆ มี
ผลตอบแทนคุมคาการลงทุน โดยเฉพาะมัคคุเทศก การแสดง และฐานเรียนรู ซ่ึงบริการเหลาน้ีมีตนทุนต่ํา
มาก นอกจากนี้ บริการอาหาร ซ่ึงเปนบริการที่สรางขนาดผลตอบแทนไดสูงและคืนทุนเร็ว ในขณะที่โฮมส
เตย ซ่ึงเปนบริการที่มีการลงทุนเริ่มแรกคอนขางสูงกวาบริการอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ พบวา บางพ้ืนที่ยัง
ไมสามารถคืนทุนไดภายในระยะ 10 ป และในภาพรวมบริการโฮมสเตยยังคืนทุนไดชากวาบริการ
สนับสนุนทองเท่ียวอ่ืนๆ  
 ในดานพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูใชบริการชุมชนโฮมสเตย พบวา ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการ
เดินทางของผูใชบริการ โดยในชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาเที่ยวแบบพักผอน พบวา ผูที่รวมเดินทางมาดวย
กับกลุมตัวอยาง สวนใหญจะเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพ่ือน และสวนใหญมีชองทางการรับขอมูลชุมชน
ผานทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook และสวนใหญจะใชยานพาหนะที่ใชเดินทางมา
ชุมชนเปนรถยนตสวนตัว ในขณะที่ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน พบวา ผูรวมเดินทางก็คือคณะที่
เดินทางมาดวยกัน และสวนใหญไดรับขอมูลชุมชนมาจากการแนะนําของหนวยงาน เชน หนวยงาน
ภาครัฐ หรือ อปท. ที่จัดใหมีการศึกษาดูงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการบอกตอหรือแนะนําโดย
เพ่ือนหรือญาติ และสวนใหญเดินทางมาเปนหมูคณะดวยรถตูหรือรถทัวร 
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ในดานความพึงพอใจ ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญสามารถสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่ดีเปนที่พึงพอใจสําหรับลูกคา แตยังมีองคประกอบบางดานที่ลูกคายังคงคาดหวังที่จะไดรับ
จากชุมชนเพิ่มขึ้น คือ วิถีหรืออัตลักษณที่สะทอนจุดเดนของชุมชน รวมถึงชองทางการเขาถึงขอมูลบริการ
ตางๆ ของชุมชน ที่อาจจะตองเพ่ิมชองทางที่สะดวกและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยางตอเน่ือง 

ในสวนของภาครัฐบาลมีบทบาทสงเสริมทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนการสงเสริมผานโครงการ
สนับสนุนตางๆ นอกจากน้ี สถาบันการศึกษายังเปนอีกหนวยงานที่สําคัญ ที่ไดเขาไปสนับสนุนทางองค
ความรูทางวิชาการใหกับชุมชน สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมจะไมไดมีสวนพัฒนาการทองเท่ียว
ชุมชนโดยตรงแตผลจากการพัฒนาชุมชนในภาพรวมก็ทําใหโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ในชุมชนมีความ
พรอมและเอ้ือประโยชนตอการจัดการทองเท่ียวดวย 

ผลจากการพัฒนา พบวา แตละชุมชนสามารถสรางจุดเดน หรือนวัตกรรมการจัดการการ
ทองเที่ยวที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีได เชน การตลาด การควบคุมคุณภาพบริการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน ซ่ึงแนวทางเหลาน้ีสามารถเปนตัวแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ และสามารถนําไปประยุกตให
เหมาะสมกับชุมชน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการจัดการทองเท่ียวของชุมชนตนเองได 

ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) การพัฒนาควรสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเนื่องจาก
บริบทและประเภทของชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย ดังน้ัน การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเท่ียวแบบ
นโยบายสูตรเดียวไมนาจะมีประสิทธิผล 2) ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเก่ียวกับศักยภาพพื้นฐาน
ของชุมชน และ 3) การพัฒนาการทองเท่ียวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง  
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Abstract

Currently, community tourism is gaining popularity and is promoted by various 
government organizations, assuming that community tourism can generate additional income for 
local communities. This project aims to 1) study the evolution and development of the tourism 
community; 2) study the ways of allocating the tourism benefits to the community; 3) evaluate the 
net economic benefits according to tourism-related household; 4) study the behavior and 
evaluate the satisfaction of tourists using the community tourism service and 5) study the role of 
central and local government and the role of the tourism industry in community tourism. 

We found that the community case studies have evolved from the need for tourism as a 
new alternative solution to economic and social crisis, e.g. economic slump or a negative public 
image from deforestation. Other communities have developed from its seeing an opportunity 
arising from role models for learning to other communities which create demand for lodging and 
food for visitors. 

In terms of benefit allocation, community tourism groups have tried to spread the benefits 
to its members equitably and inclusively, especially the homestay community, where queues are 
arranged or distributed to all members equally. In addition, some communities also provide some 
benefits to community members who do not participate in tourism activities and the public. 

Based on the economic returns, it was found that tourism activities/ services provided a 
positive return on investment, especially sight-seeing guides, performances and learning bases, 
because these services have also very low cost. In addition, the food service tend to generates 
high and fast returns. 

Homestays need higher initial investment than other services by comparison and some 
homestays have not been able to pay back within 10 years. In general, homestay services also 
pay back more slowly than other tourism services.  

For tourism behavior of users, it is found that it depends on the travel objectives of the 
users. In the communities where most customers come to relax, find those who travel with the 
sample. Most of them are family and friends. Most have a channel to receive community 
information via websites and social media, especially Facebook. Most of the vehicles used to 
travel to the community are private cars. While the communities where most customers come to 
learn, it is found that traveling partners are groups of people traveling together. Most of them 
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received community information from the advice of agencies such as government agencies, local 
authorities or university, including may be told or recommended by friends or relatives. Most 
travel to a group with a van or tour bus. 

In addition, most tourism communities can create a favorable environment and 
atmosphere for their customers. But there are also some elements that customers still expect to 
gain from the community: a local lifestyle or identity that reflects the uniqueness of the 
community. Moreover, the information channels of the community may be more convenient and 
show more continuous data movement. 

A number of government organizations play both direct and indirect role, which are 
promoted through support programs. In addition, educational institutions are another important 
organization to provide academic support to the community. For local government organizations, 
even though they do not directly participate in community tourism development, but the result of 
community development as a whole can makes community infrastructure more readily available 
and facilitates tourism management. 

The results of the community based tourism development show that each community can 
create a unique or innovative tourism management that is a good practice such as marketing, 
service quality control, information technology, etc. These approaches can be modeled for other 
communities and can be adapted to the community to further enhance their tourism management 
capabilities. 

Our suggestions include: 1) Development should be in accordance with the context of the 
community, given the diverse context and type of tourism community. Therefore, the 
development of a single one-size-fit-all policy is unlikely to be effective; 2) Developers should 
have a good understanding of the underlying potential of the community and 3) Tourism 
development must have the right market matching.  
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1.1 ความสําคัญของโครงการ 

ในปจจุบัน ภาคการทองเท่ียวนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2558 พบวามีการจางงานในภาคการทองเท่ียวประมาณ 4 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 10.74 ของการจางงานทั้งหมด และสามารถสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ไดถึงรอยละ 16.57 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูงกวา GDP ในภาคเกษตร 
นอกจากน้ี ภาคการทองเที่ยวของไทยยังมีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ และอยูในลําดับ
ตนๆ ของโลก โดยในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนลําดับที่ 9 ของโลก มี
รายรับจากการทองเที่ยวสูงเปนลําดับที่ 3 และรายรับสุทธิจากการทองเที่ยวสูงลําดับที่ 2 ของโลก ซ่ึงเปน
รองเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน (UNWTO, 2017) สะทอนใหเห็นวา แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลก และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก 

นอกจากการทองเที่ยวกระแสหลักแลว ในปจจุบันนักทองเที่ยวยังมีแนวโนมใหความสนใจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น งานวิจัยของ Centre for the Promotion of Imports from developing 
countries (CBI) (ม.ป.ป. อางถึงใน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2559) ในป พ.ศ. 2558 ระบุวา
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวยุโรป โดยตลาดที่มีศักยภาพ
ที่สุดกับประเทศที่กําลังพัฒนา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร นอกจากน้ี 
บริษัททัวรที่ยุโรปยังไดตั้งเปาหมายที่จะเพ่ิมจํานวนของการทองเท่ียวที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงการทองเที่ยวโดยชุมชนมีโอกาสที่จะถูกนําเสนอใหกับบริษัททัวรในประเทศไทย ประกอบกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่ทําใหการเขาถึงขอมูลตางๆ งายขึ้น จากผลสํารวจของ Boston 
Consulting Group (BCG) (อางถึงใน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ระบุวารอยละ 90 ของ
นักทองเที่ยวจะใชขอมูลจากสื่อสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว โดยมีกลุมเปาหมายที่
สําคัญ ไดแก กลุมครอบครัว กลุมประชากรสูงอายุ และกลุม Generation Y ซ่ึงการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยก็นาจะไดรับอานิสงสดังกลาวดวย เน่ืองจากประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่ไดรับความ
นิยมและมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมากอยูแลว 

ขณะเดียวกันภาครัฐก็ใหความสําคัญและมีการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น โดยไดมี
การประกาศใหการทองเที่ยววิถีไทยเปนวาระแหงชาติ รวมถึงมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียว
โดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือมุงแกไขปญหาการทองเท่ียวโดยชุมชนของไทยในปจจุบัน 
รวมถึงยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนอยาง
แทจริงและเกิดความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงมี

บทที่ 1
บทนํา 
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บทบาทสําคัญในการสงเสริมดานการตลาดทองเที่ยว ยังไดสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดย
ชุมชนอยางตอเน่ือง โดยรณรงคใหมีการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และในป 
พ.ศ. 2558 ไดประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย ภายใตสโลแกน “ทองเที่ยววิถีไทย เกไกไมเหมือนใคร” 
ตอเน่ืองมาถึงป พ.ศ. 2560 ภายใตสโลแกน “ทองเท่ียววิถีไทย เกไกสไตลลึกซ้ึง”  

นอกจากนี้ ในยุคปจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่มีบทบาทสําคัญ สื่อสังคมออนไลน
หลายรูปแบบ เชน Facebook YouTube Instagram เปนตน ไดถูกนํามาใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการแบงปนของมูลการทองเที่ยวของชุมชนผาน Blogger หรือเว็บไซตที่
เก่ียวกับการทองเที่ยว เชน Pantip Tripadvisor เปนตน และมีการตลาดที่สนับสนุนการทองเที่ยวโดย
ชุมชนโดยเฉพาะ เชน Local alike เปนตน ซ่ึงสื่อตางๆ เหลาน้ีทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนไดสะดวกมากขึ้น ซ่ึงมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในชุมชน รวมถึงทําใหแหลงทองเท่ียวของชุมชนเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นดวย 

การทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทยมีมาเกือบ 2 ทศวรรษแลว แตมาขยายตัวอยางเห็นไดชัด
เม่ือ 5 – 6 ปที่ผานมา โดยเฉพาะบทบาทของสื่อสังคมออนไลนที่มีสวนกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
เที่ยวในชุมชนมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การทองเที่ยวในชุมชนเชียงคาน สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวไดมากขึ้น โดยระหวางป พ.ศ. 2557 – 2558 พบวา นักทองเที่ยวไทยเพิ่มถึง 2 เทา จาก 
400,000 คนเศษเปน 800,000 คน ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมีการขยายตัวอยางมหาศาล ใน
ปจจุบันประเทศไทยมีชุมชนทองเที่ยวจํานวน 264 แหง (พจนา สวนศรี, 2560) มีหลายชุมชนทองเที่ยวที่
ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัลดานการทองเท่ียวโดยชุมชนในระดับอาเซียน เชน บานเชียง จ.
อุดรธานี บานไรกองขิง จ.เชียงใหม บอหินฟารมสเตย จ.ตรัง บานปราสาท จ.นครราชสีมา บานแมกําปอง 
จ.เชียงใหม ชุมชนบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย เปนตน แตในขณะเดียวกันก็มีชุมชนจํานวนมากที่การ
ทองเที่ยวชุมชนที่ยังไมมีเสถียรภาพและไมยั่งยืน เชน บานผานกกก จ.เชียงใหม (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด 
และคณะ, 2549) คําถามสําคัญก็คือ ผลตอบแทนจากกิจกรรมทองเที่ยวคุมคาหรือไม และปจจัยหรือที่มา
แหงความสําเร็จของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนคืออะไร ซ่ึงการจะตอบโจทยดังกลาวไดนั้น 
จําเปนตองศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จและชุมชนที่ยังอยูในชวงการพัฒนา  

แมวาการทองเท่ียวโดยชุมชนมักไดรับการหยิบยกใหเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดทองเท่ียวโดยชุมชนนั้น สวนใหญเกิดจากการลงทุนของชุมชนที่นําเอา
ทุนและทรัพยากรตางๆ ในชุมชนทั้งที่เปนทุนสวนตัวและสวนรวมมาใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
เชน การใหบริการที่พัก กิจกรรมนันทนาการ บริการอาหาร จําหนายของฝากของที่ระลึก เปนตน ซ่ึง
หลายๆ บริการขางตน เกิดจากการลงทุนของชาวบานโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนทางการเงิน เชน การ
ลงทุนสรางโฮมสเตย ดังน้ัน การพิจารณาผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการทองเท่ียว หากพิจารณา
เฉพาะรายไดที่เพ่ิมขึ้นของชาวบาน อาจจะไมแสดงใหเห็นถึงผลไดสุทธิที่ชาวบานไดรับอยางแทจริง 
เน่ืองจากชาวบานและชุมชนมีตนทุนในการลงทุนทั้งที่เห็นเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  

งานวิจัยเก่ียวกับการทองเที่ยวชุมชนที่ผานมายัง สวนใหญยังเปนงานเชิงคุณภาพที่ยังขาดการ
วิเคราะหเจาะลึกในเชิงปริมาณเพ่ือใหเห็นรายไดสุทธิที่เกิดขึ้นอยางแทจริง แตก็มีบางงานการศึกษาที่ได
นําเสนอขอมูลผลไดในเชิงปริมาณของการทองเที่ยวโดยชุมชน ยกตัวอยางเชน การศึกษาของฐิติ ฐิติ
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จําเริญพร และคณะ (2558) ซ่ึงไดแสดงขอมูลรายไดจากการทองเท่ียวชุมชน พบวา ในป พ.ศ. 2557 
ชุมชนทองเที่ยว 30 แหง ในประเทศไทย มีรายไดจากการทองเที่ยวอยูในชวง 28,500-11,875,500 บาท 
อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการแสดงรายรับรวมของชุมชน ซ่ึงไมไดแยกใหเห็นถึงรายละเอียด
วารายไดที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมการทองเท่ียวใดบาง นอกจากน้ี ยังมีงานการศึกษาที่ไดพยายาม
คํานวณหามูลคาที่เกิดจากการทองเท่ียว คือ งานศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการทองเท่ียวของ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมของพิชญานันท อมรพิชญ (2556) ที่พบวาหลายพ้ืนที่มีกําไรเปนลบ อยางไรก็
ตาม การศึกษาดังกลาว ยังมิไดอภิปรายถึงจํานวนครัวเรือนและแรงงานที่มีสวนรวม หรืออภิปรายถึง
ปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลว จึงขาดการวิเคราะหอยางเปนระบบที่รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพเขาดวยกัน ที่อภิปรายผลประโยชนที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

การศึกษานี้ตองการคนหาวา ความหวังที่รัฐบาลฝากไวกับการทองเที่ยวใหสรางรายไดไปจนถึง
รากหญาจะเปนจริงไดมากนอยเพียงใด และการสงเสริมการทองเที่ยวในระดับชุมชน ควรเปนอยางไร  
โครงการน้ีเปนหน่ึงในโครงการยอยภายใต “ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบ
วงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว” โดยมีการศึกษาถึงรายไดสุทธิตลอดชวงอายุโครงการ 10 ป 
เพ่ือหาจุดคุมทุนและผลตอบแทนสุทธิ รวมถึงศึกษาผลกระทบเชิงสังคมที่เกิดขึ้นอีกดวย นอกจากน้ี 
โครงการน้ียังศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในระดับชุมชน เพ่ือสามารถเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงบริการในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค 
1) ศึกษาวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเท่ียว  
2) ศึกษาผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว และวิธีการจัดสรร

ผลประโยชนของชุมชน   
3) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเท่ียวที่ใชบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
4) ศึกษาบทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่นและบทบาทของกลุมธุรกิจทองเท่ียวตอการ

ทองเท่ียวชุมชน 
5) เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุมชนมีความหลากหลายและมี

ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน  

1.3 กรอบแนวคิด 

  ในการศึกษายอยภายใตโครงนี้ ไดใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of 
Change ซ่ึงเปนสมมติฐานการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว
ชุมชน โดยการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชปจจัยนําเขาในดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือสราง
ผลผลิตที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จนเกิดเปนผลลัพธและ
ผลกระทบ สามารถแสดงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดดังรูปที่ 1.1 นอกจากน้ี ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงจะถูก
นําไปใชเปนกรอบในการเก็บรวมรวมขอมูล โดยสมมติวาการทองเที่ยวชุมชนไดสรางการเปลี่ยนแปลง
ใหกับชุมชนในมิติตางๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  
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รูปที่ 1.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

 องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) ไดนิยามศัพทตางๆ ในหวงโซทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (2010) 
ดังน้ี  

 ปจจัยนําเขา (Input) คือ เงิน บุคลากร หรือทรัพยากรตางๆ ที่ถูกนํามาใชเพ่ือดําเนินกิจกรรม 
 กิจกรรม (Activity) คือ การดําเนินงานตางๆ ที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิต เพ่ือสรางผลผลิตที่
เฉพาะเจาะจง 
 ผลผลิต (Output) คือ ผลได สินคา หรือบริการที่เปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงอาจ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมที่เปนผลสืบเนื่องกับความสําเร็จในผลลัพธ เชน 
กิจกรรมทําใหมีการจางงานในชุมชนเพ่ิมขึ้น เปนตน 
 ผลลัพธ (Outcome) คือ ผลโดยตรงในระยะสั้นและระยะกลางที่เกิดจากการใชผลผลิต  
 ผลกระทบ (Impact) คือ ผลในระยะยาวทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เปนผลมาจากการดําเนินงานทั้ง
ที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยออม ทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ  
 เม่ือพิจารณาผลของการทองเที่ยวชุมชนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สามารถแสดง
ตัวอยางแผนที่ผลลัพธที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบ ที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนได ดังรูปที่ 1.2 โดยสามารถยกตัวอยางการวิเคราะหใน
เบื้องตนได ดังน้ี 
 ปจจัยนําเขา: การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน มักจะมีจุดเร่ิมตนมาจากความสนใจของคน
ในชุมชน โดยจะอาศัยทุนทรัพยทั้งสวนตัวและสวนรวม สินเชื่อ ทุนทางกายภาพ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ ตลอดจนทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม เปนตน เปนปจจัยนําเขาพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวชุมชน รวมถึงอาจไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา เปนตน โดยการสนับสนุนอาจจะอยูในรูปของเงินทุน บุคลากร สิ่งของ 
อาสาสมัครจิตอาสา หรือองคความรู เปนตน เพ่ือนําไปใชเปนปจจัยนําเขาในการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาการทองเท่ียวชุมชน 
 กิจกรรม: การดําเนินงานตางๆ เพ่ือเตรียมพรอมและรองรับการทองเที่ยวในชุมชน เชน กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนใหมี
ความนาสนใจ การสรางผลิตภัณฑชุมชนใหมๆ การปรับปรุงมาตรฐานที่พักหรือโฮมสเตย เปนตน ซ่ึง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)

กิจกรรม 
(Activity) 

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ผลกระทบ
(Impact) 

ปจจัยนําเขา
(Input) 
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กิจกรรมเหลาน้ี เกิดขึ้นจากการนําปจจัยนําเขาทั้งทุนทางสังคม เงินทุน บุคลากร และองคความรูมาใชใน
การดําเนินงาน 
 ผลผลิต: ผลไดที่เปนรูปธรรมซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรม เชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และแหลงทองเท่ียวชุมชน จะไดผลผลิตเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในดานตางๆ เชน ผูนําเที่ยว ผูปรุง
อาหาร ผูเตรียมการแสดง เปนตน หรือกิจกรรมพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย ก็จะไดผลผลิตเปนโฮมสเตยที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน เปนตน  
 ผลลัพธ คือ ผลหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น (1-5 ป) ที่เปนผลโดยตรงมาจากการใชผลผลิต 
เชน ผลผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน หรือโฮมสเตยที่มีมาตรฐาน 
จะถูกนําไปใชประโยชนในการทองเที่ยวชุมชน สงผลใหในระยะสั้นและระยะกลาง ประชาชนจะทําใหมี
รายไดเพ่ิมขึ้น  
 ผลกระทบ คือ ผลหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่เปนผลมาจากกิจกรรม (5 ปขึ้นไป) ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เชน การทองเท่ียวชุมชนแมวาในระยะยาวอาจจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้นได แตอาจจะเกิดผลที่ไมไดตั้งใจอ่ืนๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชน คนในชุมชนมี
ความสัมพันธแนนแฟนกันมากขึ้น คุณภาพสิ่งแวดลอมอาจเลวลง หรือความสงบสุขภายในชุมชนลดลง 
เปนตน 
 
 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน 
  

6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 ตัวอยางแผนทีผ่ลลพัธของกิจกรรมการทองเที่ยวชมุชน

 ชุมชนมีการอนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น 

 คนในชุมชนมีความสัมพันธที่ดีขึ้น 
 ชมชนมีชื่อเสียงมากขึ้น

 ความรวมแรงรวมใจ (ทุน
สังคม) 

 งบประมาณสนับสนุน 
 เงินบริจาค 
 ทุนวิจัย 
 วัสดุ อุปกรณ หรืออื่นๆ 
 บุคลากร 
 อาสาสมัครจิตอาสา 
 ฯลฯ 

 ชุมชน 
 อปท. 
 ภาครัฐ 
 ภาคเอกชน 
 ภาคสังคม 
 สถาบันการศึกษา 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ

ทองเที่ยว

การพัฒนาศักยภาพแหลง

ทองเที่ยว/ กิจกรรมทองเที่ยว 

มาตรฐานโฮมสเตย

การพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน 
และของที่ระลึก 

การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค การปรับภูมิทัศน 

การพัฒนาเสนทางและ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

การวิจัยพื้นฐาน

ปจจัยนําเขา กจิกรรม  ผลผลิต  ผลลัพธ ผลกระทบ 

ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น/เลวลง 

ชุมชนมีความสงบสุข 
มากขึ้น/ลดลง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ 
ดีขึ้น/เลวลง 

จํานวนผลิตภัณฑชุมชน

จํานวนโฮมสเตยที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน

องคความรูเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวชุมชน 

จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยว 
(จํานวนผูมีงานทําดานการ
ทองเที่ยวชุมชน) 

 ผูนําเที่ยว 
 กลุมอาหาร 
 กลุมการแสดง 
 กลุมที่พัก 
 กลุมทุนทางสังคม/ ปราชญ
ชาวบาน 

จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพในชุมชน 

จํานวนนักทองเที่ยว

 ความขัดแยงมากขึ้น /ลดลงจากการ
แบงผลประโยชนไมเปนธรรม 

 การแยงงานจากคนตางถิ่นเพิ่มขึ้น 
 คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น

 ชุมชนมีนักทองเที่ยวมากขึ้น
ความสงบของชุมชนนอยลง

 การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น/ลดลง 

 การจัดการขยะเพิ่มขึ้น/ลดลง 

ผลทางเศรษฐกิจ 

ผลทางสังคม

ผลทางสิ่งแวดลอม

 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 การลงทุนในชุมชนเพิ่มขึ้น

 ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่นาอยู
มากขึ้น
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1.4 ขอจํากัดในการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดบางประการที่ผูอานควรตระหนักเพ่ือใหมีความระมัดระวังการที่จะนํา
ขอมูลไปอางอิงตอไป 

1) งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานที่มุงเนนการอธิบายธรรมชาติของชุมชนทองเท่ียวในเชิงคุณภาพ ดังน้ัน 
ในการเก็บตัวอยางจึงมิไดเก็บตัวอยางเชิงสถิติ แตเปนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยของ
ชาวบานที่เห็นประโยชนจากงานวิจัยชิ้นน้ีและยินดีใหขอมูล ผลการศึกษาจึงไมอาจกลาวไดวาเปนตัวแทน
ของชุมชนทองเท่ียวทั้งหมด 

2) ขอมูลที่นํามาคํานวณผลตอบแทนและรายไดของชุมชนทองเที่ยวมีไดมาจากการสุมตัวอยาง
เชิงสถิติที่แทจริง ยกตัวอยางเชน กลุมโฮมสเตย นักวิจัยจะทําการแบงกลุมโฮมสเตยตามขนาดของที่พัก
และจํานวนหองเปนขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในแตละกลุมก็จะเลือกตัวอยางออกมา 3-4 ตัวอยาง ซ่ึงกลุม
เห็นวา เปนตัวแทนของกลุมทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยินยอมพรอมใจของผูใหขอมูล เน่ืองจากการสัมภาษณ
เชิงลึกโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการลงทุนนั้นตองใชเวลาและเก็บขอมูลคอนขางละเอียดเพ่ือใหไดขอมูล
ตนทุนและรายไดสําหรับการคํานวณผลสุทธิ สําหรับกลุมทองเที่ยววันเดียวนั้น นักวิจัยไมสามารถ
สอบถามความพึงพอใจได เพราะมีชวงเวลาสั้นมากในการทองเที่ยวและเปนการรบกวนแขกของชุมชน 

3) การเก็บขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวมีขอจํากัด คือ หากเปนชุมชนที่เปนชุมชนทัศน
ศึกษา นักทองเท่ียวจะมาเปนกลุมใหญ ซ่ึงจะมีลักษณะของตัวแปรบางประการคลายคลึงกัน เชน ที่ทํางาน
อายุ อาชีพ การศึกษา และวัตถุประสงคของการมาทองเท่ียว คาใชจาย ดังน้ัน ในแตละกลุมจึงเก็บเพียง
หน่ึงตัวอยาง ทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางไดจํานวนมาก เพราะวาในชวง 1 เดือน มีผูมาทองเท่ียวใน
ชุมชนไมมาก 

1.5 การนําเสนอรายงาน 

 ในสวนการนําเสนอผลการศึกษา แบงออกเปน 5 สวน ไดแก 
 บทที่ 1 บทนํา เปนสวนที่กลาวถึงที่มา วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 
 บทที่ 3 วิธีการศึกษา 
 บทที่ 4 ผลการศึกษา เสนอภาพรวมของชุมชนทองเที่ยวในโครงการ เปนการนําเสนอผลใน
ภาพรวมของชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาวามีจุดเร่ิมตนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางไร และมีทุนพ้ืนฐาน
อะไรที่นํามาใชในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน วิธีการจัดสรรผลประโยชน เปนตน ผลไดในเชิง
เศรษฐกิจที่เปนผลไดสุทธิ ความพึงพอใจที่สะทอนมาจากลูกคาที่ไดรับบริการ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ
สวนกลางและทองถิ่นในการสนับสนุนกลุมทองเท่ียวชุมชน  
 บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุมชนมี
ความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน 
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2.1 ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.1 แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) เปนแนวทางหนึ่งที่ถูกนํามาใช

เปนเครื่องมือในการสรางรายได การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนถ่ิน ทั้งน้ี ไดมีผูนิยามคําวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” ไวหลายแนวทาง 
ดังน้ี 

World Tourism Organization (1998) นิยามวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เปนการทองเที่ยว
ที่นํามาซ่ึงทั้งผลประโยชนและปญหาตางๆ ใหแกชุมชน ซ่ึงถามีการ “วางแผนพัฒนาการจัดการที่ดี” แลว
การทองเที่ยวจะทําใหเกิดอาชีพในชุมชน สรางรายไดและเปนโอกาสใหเกิดการประกอบธุรกิจซ่ึงจะทําให
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น นอกจากน้ี การทองเท่ียวยังทําใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติในชุมชน 
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะงานหัตถกรรม และวัฒนธรรม ประเพณี ชวยในการพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เพราะเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางมา 

World Bank (2000) ใหความหมายการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ “การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของชุมชน” ผูซ่ึงตองไดรับประโยชนและรายไดอยางยุติธรรมจากการทองเที่ยว กําจัดความ
ยากจน และไมสงผลกระทบแกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนการสรางความภาคภูมิใจในชุมชน และเกิด
การรักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน 

สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน ก. (ม.ป.ป.) นิยามวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการ
ทองเท่ียวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม “กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ
โดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ” มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผู
มาเยือน  

สินธุ สโรบล และคณะ (2546) กลาววา การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนควรคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและ 
มีการเตรียมความพรอมของชุมชนดวยการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่นเพ่ือนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
สิ่งสําคัญในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน “ชาวบานควรเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทองเท่ียวของทองถิ่น” โดยตรงรวมทั้งรวมมือกันรักษาทรัพยากรที่มีอยูใหเปนมรดกของคนรุน
ลูกหลานและรุนตอๆ ไป 

จากนิยามขางตน จะพบวา มีประเด็นที่เก่ียวของในแงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 2 
ประเด็น คือ  

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม   
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1) การจัดการที่เปนของชุมชน คือ การเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นทั้งในการ
ตัดสินใจ การใชทรัพยากรในชุมชน การจัดการทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยคนในชุมชน ตลอดจนการ
จัดสรรผลประโยชนเพ่ือคนในชุมชน 

2) การจัดการที่ดี คือ การจัดการที่ไมสรางผลกระทบหรือความขัดแยง เชน การกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม ไมทําลายวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญที่จะนําไปสู
ความยั่งยืน ซ่ึงในนิยามตางๆ ไดรวมเปาหมาย (Goal) ของการจัดการที่ดีไวดวย 

ทั้ง 2 ประเด็นนับวาเปนเง่ือนไขจําเปนที่จะทําใหเปนการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางแทจริง 
กลาวคือ คนในชุมชนตองเปนผูดําเนินการและและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการใช
ทรัพยากรตางๆ ในชุมชนเอง ไมใชใหบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการ อยางไรก็ดี หากจะทําใหการ
พัฒนาเกิดความยั่งยืน การจัดการที่เกิดขึ้นจะตองเปนการจัดการที่ดี กลาวคือ การดําเนินการนั้นสราง
ประโยชนใหแกชุมชนไดอยางแทจริง ไมสรางผลกระทบเชิงลบ หรือสามารถจัดการและสรางสมดุลได
ระหวางผลไดและผลเสียที่เกิดไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเง่ือนไขขอหลังน้ี ถือเปนเรื่องที่คอนขางทาทายชุมชน
ในการวางแผนและบริหารจัดการใหเกิดสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

2.1.2 ความยั่งยืนของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
จากนิยามการทองเท่ียวชุมชน จะคอนขางใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่

จะตองคํานึงถึงความยั่งยืน Butler (1999 อางถึงใน Theerapappisit, 2012) กลาววา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วาเปนการสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกที่ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สังคม รวมถึงการสรางสมดุลระหวางการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทองเที่ยว กลาวคือ เปนการ 
Trade-off ระหวางการพัฒนาทองเท่ียวและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ซ่ึงเปน
สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณา และตองสรางสมดุลดังกลาวใหเกิดขึ้น ดังนั้น การมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยสรางสมดุลและจะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซ่ึงจะพบวา การทองเท่ียวโดยชุมชน มักใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

กระบวนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนนั้นประกอบดวยหลายปจจัย 
โดย Okazaki (2008) ไดกลาวถึงหลักพ้ืนฐานในแบบจําลองการทองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบดวย 3 
องคประกอบ ไดแก 

1) การมีสวนรวม (Participation) ของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว  การมีสวนรวมของ
ชุมชนถือวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Cole, 2006) เน่ืองจากประชาชน
ในชุมชนถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนา 
ดังน้ัน ประชาชนในชุมชนยอมมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตตามปกติของตน (Simmons, 1994) นอกจากน้ี ประชาชนในชุมชนจะทราบเงื่อนไขของ
ชุมชนเปนอยางดีวาสิ่งใดสามารถปฏิบัติไดและสิ่งใดที่ไมสามารถปฏิบัติไดภายในชุมชนของตน (Timothy 
& Tosun, 2003) เพ่ือปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในดานการทองเที่ยว ประชาชนในชุมชนถือเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญในฐานะที่เปน
ผูสรางบรรยากาศที่ดีในการตอนรับขับสูผูมาเยือน (Hospitality atmosphere) ดังนั้น การใหประชาชนมี
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สวนรวมในการทองเที่ยว จะสรางความพึงพอใจและกระตุนใหประชาชนสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ในชุมชน (Simmons, 1994) ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเท่ียว ยังชวยเพ่ิมความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและชุมชนของคนทองถิ่น (Cole, 2006) และยังเพ่ิมโอกาสในการพบปะกับผูคน
จากภายนอก ทําใหมีการแลกเปลี่ยนและมีประสบการณใหม 

นอกจากน้ี การมีสวนรวมของคนในชุมชนยังแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินงาน
และการจัดสรรผลประโยชนตางๆ จากการพัฒนาการทองเที่ยววาจะถูกกระจายไปสูผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ อยางเปนธรรม (Brohman,1996 อางถึงใน Thammajinda, 2013)  

จะพบวา การมีสวนรวมของประชาชนถือวาเปนอีกหน่ึงเง่ือนไขสําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยว
โดยชุมชนแตกตางไปจากการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืน กลาวคือ หากพ้ืนที่ชุมชนนั้นเปนเพียงแหลงทองเที่ยว 
แตประชาชนในชุมชนไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการและรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวนั้น การ
ทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวก็เปนเพียง “การทองเที่ยวในชุมชน” (Tourism in Community) เทาน้ัน โดย
ไมถือวาเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) อยางแทจริง (พจนา สวนศรี และ
คณะ, 2557) ซ่ึงมักจะทําใหเกิดความเขาใจผิดไดวา การทองเท่ียวชุมชนน้ันไดสรางผลประโยชนกับคน
ทองถิ่น แตแทจริงแลวประชาชนไมไดมีสวนรวมในการจัดการและไดรับผลประโยชนของการทองเที่ยวใน
ชุมชนนั้นเลย 

2) กระบวนการทํางานรวมกัน (Collaboration processes) ในการพัฒนาการทองเท่ียว
จําเปนตองอาศัยความรวมมือและทํางานรวมกัน ซ่ึงการรวมมือกัน (Collaboration) ทําใหเกิดการปกปอง
ผลประโยชนและการแกปญหารวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Gray, 1985 cited in Okazaki, 
2008) ในกระบวนการทํางานรวมกัน ในบางครั้งอาจจะมีความขัดแยง (Conflict) ระหวางผูมีสวนไดสวน
เสีย อยางไรก็ตาม ความขัดแยงไมไดกอใหเกิดผลเสียเสมอไป Tjosvold (1996) and Hardy and Phillips 
(1998) กลาววา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ทราบความตองการและความ
สนใจของผูมีสวนไดสวนเสียแตละคนมากขึ้น 

3) ทุนสังคม (Social capital) เปนแนวคิดใหมในการศึกษาดานการทองเที่ยว ในฐานะที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของหลายๆ ประเทศในประเทศกําลังพัฒนา และทุน
ทางสังคมมีบทบาทสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Okazaki, 2008) จากการศึกษาของ Putnam 
(1995) ชี้ใหเห็นวา ในทองถิ่นที่มีทุนทางสังคมและเครือขายประชาสังคมสูงกวา จะมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงกวาดวย 

Putnam (1995) ไดเสนอวาทุนทางสังคมมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความ
ไววางใจ (Trustworthiness) 2) การเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (Norms of reciprocity) และ 3) เครือขายทาง
สังคม (Social network) ซ่ึงเปนปจจัยที่สงเสริมการทํางานรวมกัน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสังคม 

นอกจากน้ี ทุนทางสังคมมีสวนสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แมวาทุนทางสังคมจะไมได
เปนปจจัยการผลิตโดยตรง แตทําหนาที่เปนตัวกลางในการเขาถึงปจจัยหรือทุนอ่ืนๆ เชน ขาวสารขอมูล 
ทุนมนุษย ทุนวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ดวยตนทุนที่ต่ําลง โดยเฉพาะทุนทางสังคมใน
มิติ “ความไวเน้ือเชื่อใจ” ที่สามารถใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจผานสองชองทาง คือ 1) ลดตนทุนทาง
ธุรกรรม (Transaction cost) กลาวคือ เม่ือมีความไววางใจกัน การตกลงทําสัญญา กิจกรรม หรือธุรกรรม
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ใดๆ รวมกัน จะเสียตนทุนที่เก่ียวของกับความไววางใจ เชน การทําประกัน ในจํานวนที่นอยลง และ 2) 
ลดตนทุนการตรวจสอบ (Monitoring cost) กลาวคือ หากบุคคลมีความไววางใจกันซึ่งกันและกัน จะ
สามารถลดตนทุนในการกํากับดูแลใหบุคคลตางๆ ปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวแกกันได (Coleman, 1988 
อางถึงใน Kata, 2004) 
  ที่ผานมา พบวามีงานการศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
คอนขางนอย ที่ปรากฏก็เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเพ่ือสํารวจทุนทางสังคมและทุนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษา
วามีอะไรบาง และมีบทบาทอยางไร และเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล
สําคัญ สวนใหญอางอิงแนวคิดทุนทางสังคมของ Putnam ยกตัวอยางเชน การศึกษาของเบญญาภา ศุภ
พานิชย (2555) ชี้ใหเห็นวาทุนทางสังคมมีบทบาทตอการทองเที่ยวในชุมชน 3 ลักษณะ คือ 1) สงเสริมให
เกิดการแบงปนขอมูลที่แทจริงระหวางสมาชิกชุมชน 2) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และ 3) สมาชิกชุมชนเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทุนสังคม จากงานการศึกษาของ
พระมหาผดุง วรรณทอง (2550) ซ่ึงไดศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทุนทางสังคมในตําบลปาย 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการทองเท่ียวทําใหลักษณะทุนทางสังคมที่มีพลัง
รวมกันยังอยูในระดับที่ดี แตลดนอยลงจากเดิม กลาวคือ ความไวเนื้อเชื่อใจเปลี่ยนไปเปนการเช่ือตาม
หนาที่ บรรทัดฐานการอยูรวมกันเปลี่ยนไปใชกฎหมายบังคับที่เขมงวดมากขึ้น และเครือขายก็เปนการ
สรางเครือขายในเชิงธุรกิจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมถอยของทุนทางสังคมเม่ือเกิดการ
พัฒนาขึ้นในชุมชน 

โดยสรุป การมีสวนรวมของคนในชุมชน นับวาเปนอีกหน่ึงเง่ือนไขสําคัญที่จะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เน่ืองจากการพัฒนาของชุมชนอาจมีทั้งคนที่ไดรับประโยชนและผลประโยชน 
กระบวนการมีสวนรวมและการทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ลดขอขัดแยง 
เกิดเครือขายความรวมมือในชุมชน และนําไปสูการหาแนวทางในการจัดสรรผลประโยชนและชดเชย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืน 

2.1.3 โมเดลวงจรชีวิตของสินคาทองเที่ยว 
ชุมชนทองเที่ยวแตละแหงมีชวงเวลาในการเร่ิมตนไมเหมือนกัน รวมถึงมีวิวัฒนาการและการ

พัฒนาที่ไมเทากัน บางพ้ืนที่อยูในขั้นที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลการันตี บางพื้นที่ยังอยูในชวง
แรกเริ่ม อยางไรก็ตาม Butler (1980 อางถึงใน ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2556) เห็นวา สินคา
ทองเท่ียวเปนสินคาที่อาจมีวันตาย อาจไมใชสินคาที่หมุนเวียนกลับมาใชไดใหมไดเร่ือยๆ และมีวงจรชีวิต 
(Life cycle) จึงไดเสนอแบบจําลองวงจรชีวิตของสินคาทองเท่ียวของบัทเลอร (Butler’s Tourism Asia 
Life Cycle Model) หรือ Butler’s Model โดย Butler ไดแบงวงจรชีวิตสินคาทองเที่ยวออกเปน 6 ขั้นตอน
แสดงดังรูปที่ 2.1 
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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หรืออภิปรายในทองถิ่นเพ่ือที่จะหาวิธีการเพ่ือรักษาจํานวนของนักทองเที่ยว ในขณะที่สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย
สรางขึ้นเริ่มมีจํานวนมากขึ้น รูปแบบของนักทองเท่ียวจะเปลี่ยนไปเปนแบบกลุมธุรกิจการทองเท่ียว
มวลชนมากขึ้น การพัฒนาตอไปภายหลังจากขั้นน้ี จึงมีความเปนไปได 2 ทาง คือ ข้ันตกต่ําหรือข้ันการ
ฟนตัว (Decline or rejuvenating stage) ในกรณีที่เกิดภาวะตกต่ํา อาจเกิดเหตุการณที่ทําใหเกิดการ
เสื่อมถอยของการทองเที่ยว เชน ที่ดินและทรัพยสินจะมีการเปลี่ยนมือกันสูง สิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการ
ทองเท่ียวจะถูกเปลี่ยนไปใชในสวนที่ไมใชเพ่ือการทองเท่ียว ผูประกอบการการทองเท่ียวเริ่มแขงขันกันลด
ราคา เปนตน หรือ ในกรณีเกิดการฟนตัว อาจมีทางเลือกที่จะฟนการทองเที่ยวขึ้นมาอีกคร้ัง เชน การใช
สิ่งดึงดูดที่มนุษยสรางขึ้นเปนหลักในการทองเที่ยว การคนหาและของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมเคยใชมา
กอนนําออกมาใช เปนตน (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2556) 

2.1.4 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
มีผูเสนอแนวคิดหลายๆ แนวคิดที่ไดพยายามระบุพฤติกรรมนักทองเที่ยวในมุมมองตางๆ 

เชน แนวคิดของ Cohen (1972) ไดระบุวานักทองเท่ียวมีความตองการ 2 อยาง ไดแก 1) ตองการ
ประสบการณแปลกใหม (Novelty-seeking) และ 2) ตองการความรูสึกปลอดภัยกับสิ่งที่คุนเคยเหมือนอยู
บาน (Familiarity-seeking) ดังนั้น Cohen ไดแบงประเภทนักทองเที่ยว ไว 4 ประเภทดวยกัน คือ 1) 
นักทองเที่ยวที่ชอบเดินทางไปในที่แตกตางจากบานของตน (Drifter) โดยใชชีวิตในแหลงทองเที่ยวอยาง
กลมกลืนกับคนในพื้นที่และซึมซับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางดี 2) เปนนักทองเที่ยวที่ที่ชอบการคนหา
ประสบการณ (The explorer) โดยจัดการเดินทางดวยตนเองและคนหาประสบการณที่แทจริง ตองการ
บริการท่ีเหมาะสมไวใจได และสิ่งแวดลอมที่คุนเคยเปนคร้ังคราว 3) นักทองเท่ียวที่ใชบริการที่ได
จัดเตรียมไวใหตรงตามความตองการของตนเอง (The individual mass tourist) มักจะอยูกับบริการท่ี
คุนเคยหรือบริการท่ีจัดไวใหโดยเฉพาะ ดังน้ันการสัมผัสเน้ือแทและประสบการณของแหลงทองเที่ยวจึง
นอย และ 4) เปนนักทองเท่ียวที่ใชบริการรายการทองเท่ียวสําเร็จรูปที่มีบริการครบเดินทางไปกับคณะ
ทัวร (The organized mass tourist) มีผูนําทัวร บริการทุกอยางถูกจัดเตรียมไวเพ่ือนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะ แตปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่มีนอยมาก 

อีกหน่ึงแนวคิดของ Perreault Dorden และ Dorden (1979) ไดสรุปไดประเภทของ
นักทองเท่ียวออกเปน 5 ประเภท ซ่ึงแบงตามลักษณะความชอบของบุคคลหรือไลฟสไตล ไดแก 1) นัก
เดินทางแบบประหยัด (Budget traveler) ซ่ึงเปนประเภทนักทองเที่ยวมีรายไดปานกลาง แตแสวงหาการ
หยุดพักผอนหรือการทองเที่ยวที่มีคาใชจายต่ํา 2) นักทองเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous tourist) เปน
ประเภทนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาดีและมีรายไดปานกลางถึงสูง ชื่นชอบกิจกรรมทองเท่ียวแบบ
พักผอนหรือผจญภัย 3) นักทองเท่ียวแบบไมชอบวางแผน (Homebody tourist) เปนประเภทนักทองเที่ยว
ที่คนที่มีรอบคอบ แตไมชอบพูดคุยหรือทองเท่ียวกับผูอ่ืน ใชเวลาในการวางแผนในการทองเที่ยวนอย 4) 
นักเดินทางระหวางวันหยุด (Vacationer) เปนประเภทนักทองเที่ยวกลุมเล็กที่มีการวางแผนการทองเที่ยว 
มีความกระตือรือรนในการทองเที่ยว แตมีรายไดคอนขางนอย และ 5) นักเดินทางที่ใชระยะเวลานาน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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(Moderates) เปนประเภทนักทองเที่ยวที่ชอบการเดินทางที่ใชเวลานาน ไมชอบการทองเที่ยวระหวาง
วันหยุดสุดสัปดาห  

สําหรับการทองเท่ียวชุมชนนั้น นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวชุมชนโดยทั่วไปแลวเปน
ผูที่มีการศึกษา มีรายไดคอนขางสูง และมีประสบการณการทองเท่ียว Centre for the promotion of 
imports from developing countries (CBI) ไดแบงประเภทนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวชุมชนไว
ดังน้ี 

1) นักท่องเท่ียวชุมชนสายแขง็ (Hard CBT travelers) นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีจํานวนไม
มากโดยเปนกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการประสบการณดานวัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริงจึงตองการใชชีวิต
เหมือนคนทองถิ่นใหมากที่สุดโดยไมคํานึงถึงความสะดวกสบาย หากไดรับความสะดวกสบายเกินไปจาก
การทองเที่ยวชุมชนอาจรูสึกวาการทองเที่ยวดังกลาวไมใชประสบการณที่แทจริง การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนและจริยธรรมในการทองเท่ียวถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักทองเท่ียวกลุมน้ี นักทองเท่ียวกลุมน้ีโดย
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวดัทช ดังน้ันชุมชนจึงควรเสนอการทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุม
น้ีไดรับประสบการณดานวัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริง นักทองเที่ยวกลุมน้ีจึงเหมาะกับการพักโฮมสเตย
ตามนิยามของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึงนักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับเจาของบานชายคา
เดียวกัน โดยมีหองพักหรือพ้ืนที่ใชสอยภายในบานเหลือสามารถนํามาดัดแปลงใหนักทองเที่ยวไดพัก
ชั่วคราว และจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตามสมควร 

2) นักท่องเท่ียวชมุชนสายอ่อน (Soft CBT travelers) นักทองเท่ียวชุมชนสวนใหญจัดอยู
ในกลุมน้ี โดยเปนนักทองเท่ียวที่สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น 
นักทองเท่ียวกลุมน้ีตองการไดรับความสะดวกสบายจากการทองเที่ยวชุมชน ดังน้ันชุมชนจึงควรเสนอการ
ทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับความสะดวกสบาย เชน ที่นอน หองนํ้า อาหาร และส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ชุมชนตองเขาใจวานักทองเที่ยวกลุมน้ีอาจไมไดมองหาการทองเที่ยวชุมชนแต
หากการทองเท่ียวชุมชนสามารถตอบสนองความตองการไดนักทองเที่ยวกลุมน้ีก็จะเลือกการทองเที่ยว
ชุมชน นักทองเท่ียวกลุมน้ีแบงยอยออกเปน 3 กลุม คือ 

2.1) นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ (Older generation) นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุเปน
นักทองเท่ียวชุมชนกลุมใหญโดยมีอายุระหวาง 50-70 ป นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีทั้งเงินและเวลามากกวา
นักทองเที่ยวกลุมอ่ืนเพราะสวนใหญลูกโตแลวและเกษียณแลวจึงไมตองทํางานมีเวลาทองเที่ยวเต็มที่ 
นักทองเท่ียวกลุมน้ียังมีสุขภาพแข็งแรงและตองการไดรับประสบการณใหมๆ จึงสนใจกิจกรรมผจญภัย
เบาๆ ที่ผสมผสานกับความหรูหรา ขณะเดียวกันก็มองหาประสบการณที่แทจริงดวยเชนกัน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมน้ีชุมชนควรนําเสนอประสบการณแทจริงที่มีลักษณะเฉพาะ
ทั้งดานวัฒนธรรมและกิจกรรมผจญภัยเบาๆ นําเสนอบริการที่เปนมาตรฐานและสะดวกสบาย 

2.2) นักทองเที่ยวกลุมที่อายุไมมาก (Younger generations) โดยสวนใหญนักทองเที่ยว
กลุมน้ีเปนพวกมีการศึกษาดี เคยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศมากอน จึงตองการคนหาแหลงทองเท่ียว
ใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมน้ีชุมชนควรนําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน 
โครงการอาสาสมัคร โครงการพักอาศัยระยะยาวเพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีไดทํากิจกรรมรวมกับคนใน
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ชุมชน โดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธโครงการในทองถิ่น เชน ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวหรือ
รานอาหารในทองถิ่น นักทองเท่ียวกลุมน้ีแบงยอยออกเปน 2 กลุม คือ  

 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุระหว่าง 18-30 ปี เปนพวกที่มีงบประมาณนอยแตมีเวลา
มาก ชอบการทองเที่ยวแบบอิสระ (Backpackers) ใชเวลาทองเท่ียวนานในแตละครั้งอาจนานเปนเดือน
หรือเปนป นักทองเที่ยวกลุมน้ีอาจสนใจการทองเที่ยวชุมชนเพราะเปนหนทางประหยัดคาใชจายในการ
ทองเท่ียวเพราะถูกกวาการพักโรงแรม  

 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 31-50 ปี เปนพวกคนทํางานที่มีรายไดแตมีเวลา
จํากัด สวนใหญมักเดินทางทองเท่ียวเปนคู นักทองเท่ียวกลุมน้ีมองหาประสบการณแปลกใหมในชีวิต และ
ตองการไดรับความสะดวกสบายจากการทองเที่ยวชุมชน 

2.3) นักทองเที่ยวกลุมที่เปนครอบครัวซ่ึงมักเดินทางมาทองเที่ยวกับลูก (Families with 
Children) นักทองเท่ียวกลุมน้ีไมใชกลุมใหญสําหรับการทองเที่ยวชุมชนแตก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ชาวยุโรป
ชอบการทองเท่ียวที่มีโอกาสไดสอนลูกหลานไปในตัว โดยตองการสอนใหเด็กๆ รูวาผูคนในโลกนี้ใชชีวิต
ความเปนอยูอยางไร กินอะไร โรงเรียนเปนแบบไหน จึงตองการใหคนทองถิ่นมีปฏิสัมพันธดวย เชน สอน
ลูกใหเลนแบบคนทองถิ่น ดังน้ันนักทองเที่ยวกลุมน้ีจึงนิยมเดินทางไปทองเที่ยวชุมชนในประเทศกําลัง
พัฒนา 
 อยางไรก็ดี ในกระบวนการตัดสินใจของนักทองเที่ยว มักจะประกอบไปดวยปจจัยหลายๆ ปจจัย 
ไดแก 1) ปจจัยภายใน (Internal variable) ซ่ึงเปนผลมาจากการรับรูและประมวลผลโดยผูบริโภค เชน 
ลักษณะนิสัย ความสนใจ ทัศนคติ มุมมอง เปนตน 2) ปจจัยภายนอก (External variable) ซ่ึงมีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนการรับรูและการตัดสินใจของผูบริโภค เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยม เปนตน 
ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีเปนขอมูลใหนักทองเที่ยวประมวลและมีการประเมินผลตามความชอบสวนบุคคลและ
ตัดสินใจทองเที่ยว โดยภายหลังจากการทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะสะทอนถึงประสบการณที่ไดรับและ
สื่อสารความพึงพอใจ /ความไมพึงพอใจเกี่ยวกับประสบการณจากการทองเที่ยวออกมา และกลายเปน
ความชอบ/ไมชอบ หรือความภักดีที่มีตอแหลงทองเที่ยวนั้น แสดงถึงกระบวนการตามลําดับ ดังรูปที่ 4.1 
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ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยใชการทองเที่ยวเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยประกาศใหป พ.ศ. 2541-2542 เปนปสงเสริมการทองเที่ยวไทยภายใตแคมเปญ Amazing Thailand 
และในป พ.ศ. 2544 ก็ไดมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) หลัง
ป พ.ศ. 2545 การทองเที่ยวไดลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบ และในป พ.ศ. 2547 ก็ไดมีการประเมิน
มาตรฐานโฮมสเตยของชุนทองเที่ยว โดยในปจจุบันการทองเที่ยวโดยชุมชนเริ่มเปนที่ยอมรับวาเปนการ
ทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงซ่ึงชุมชนเขามาบริหารจัดการการทองเท่ียวดวยตนเอง (สถาบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ข, ม.ป.ป.) 
ตารางที่ 2.1 วิวัฒนาการการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย 

ป พ.ศ. วิวัฒนาการภายนอก วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย 
2535  การประชุม “Earth Submit” ณ กรุงริโอ 

ประเทศบราซิล ในหัวขอ “การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน”  

 

2538-2539  เกิดแผนการทองเท่ียวเชิงนิเวศแหงชาติ  การมีสวนรวมของชุมชนเปนสวนหนึ่งในคํา
นิยาม และองคประกอบของการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

2541  ประเทศไทยประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ 
รัฐบาลใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือใน
การแก ไ ขปญหา  ภายใต ส โลแกน 
“Amazing Thailand” 

 ชุดความรูเรื่องการเตรียมความพรอมชุมชน 
CBT จากโครงการทองเท่ียวเพ่ือชีวิตและ
ธรรมชาติ (REST) 

2545-2546  จัดต้ังกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ในป พ.ศ. 2545 

 จัดต้ังองคการบริหารพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท .) โดยมี
ภารกิจในการประสานการบริหารจัดการ
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศ
เปนพ้ืนท่ีพิเศษ ในป พ.ศ. 2546 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ขยายผลองคความรู CBT ดวยงานวิจัยเพ่ือ
ทองถ่ิน 

2549  สกว. รวมมือกับ REST จัดต้ังสถาบัน
การทองเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) ทํา
วิจัยและพัฒนา CBT 

 ผูนําชุมชน CBT ท่ัวประเทศจํานวน 30 คน 
เขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศ
ลาว และรวมกันขับเคล่ือนเพ่ือผลักดันให 
CBT เปนท่ียอมรับในทุกระดับ 

2550  กา รป ร ะกวด ร า ง วั ล อุ ต ส าหก ร รม
ทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism 
Awards) ประเภทชุมชนดีเดนดานการ
ทอง เ ท่ียวเ พ่ือ เฉลิมพระเกียรติ  80 
พรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 9 (จากนั้น
ชุมชนก็เขารวมการประกวดรางวัลตั้งแต
ป พ.ศ. 2551-ถึงปจจุบัน) 

 สงเสริมไทยเที่ยวไทย 

 ชุมชน 62 แหง ท่ัวประเทศไดรับรางวัล 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ป พ.ศ. วิวัฒนาการภายนอก วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย 
2551  สํานักพัฒนาการทองเท่ียว ประกาศ เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย 

 

2552-2553  The Corporate Social Responsibility 
and Market Access Partnerships 
(CSR-MAP) for Thai Sustainable 
Tourism Supply Chain Project โดย
ความรวมมือระหวาง CBT-I, TEATA, 
ECEAT และมูลนิธิใบไมเขียว ไดนํา
แนวทางเกณฑการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนของ
โลกมา เป นแนวทาง ในการพัฒนา
คุณภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนและ
เ ส น ท า ง ท อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี เ ป น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดลอม 

 ยกรางมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน โดย
การมีสวนรวมของชุมชนและรับฟงความ
คิดเห็นของผูประกอบการ 

2554  อพท. ต้ังสํานักทองเท่ียวโดยชุมชน  อพท. มีการทํางานเพื่อรองรับแหลงทองเท่ียว
โดยชุมชนจํานวน 13 แหง ในพ้ืนท่ีพิเศษ โดย
ใชเกณฑท่ีมาจาก CSR-MAP เปนแนวทาง 
โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการรองรับแหลง
จากหลายภาคสวนท้ังจากภาครัฐ เอกชน 
วิชาการ และชุมชนผูมีประสบการณ 

2555  มีการวิจัยเรื่องมาตรฐานการทองเท่ียว
โ ด ย ชุ ม ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ
สถานการณ CBT ในประเทศประชาคม
อาเซียน โดย CBT-I โดยไดรับการ
สนับสนุนการวิจัยมุงเปาจาก วช.-สกว. 

 เกิดเวทีการแลกเปล่ียนและสรางการรับรูแนว
ทางการพัฒนา CBT ท่ีอางอิงมาตรฐานสากล
ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 ชุมชน CBT มีการรวมกลุมเปนเครือขายใน
ระดับจังหวัดและระดับภาคชัดเจนขึ้น เชน จ.
แมฮองสอน จ.ชุมพร และเครือขายระดับภาค 
มีการจดทะเบียนเปนสมาคมการทองเท่ียว
โดยชุมชนภาคเหนือและภาคใต เปนตน 

2558  รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเท่ียววิถีไทย 
โดยมีนโยบายสงเสริมเ พ่ือนําเสนอ
ภาพลักษณประเทศไทยในมุมมองใหม 
เนนคุณคาท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับจาก
การมาทองเท่ียวเมืองไทย 

 เ ริ่ ม มี ก า ร ต ล า ด ท่ี ส นั บ ส นุ น  CBT 
หลากหลายชองทาง เชน การทํางาน
ของ Local a Like ท่ีทําให CBT เปนท่ี
รับรูในวงกวาง ในการสราง Market 
place องคกร Creative move ท่ีสงเสริม

 การทองเท่ียวโดยชุมชนไดรับความสนใจ เกิด
จ า ก ก ร ะ แ ส ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ชุ ม ช น ทั้ ง
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ 

 องคความรูหลายๆ เรื่องมีการสรุปบทเรียน 
เชน เกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชน การตลาดการทองเท่ียวโดยชุมขน การ
สรางแบรนดของชุมชน และชุมชนตนแบบท่ี
ขับเคล่ือนโดย อพท. 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
  

20 

ป พ.ศ. วิวัฒนาการภายนอก วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย 
ใหมีการทํา Content เพ่ือส่ือเรื่องราวดีๆ 
ในชุมชน เปนตน 

2559-2560  แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชน
อยางย่ังยืน (2559-2563) 

 ปสากลของการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนเพ่ือ
การพัฒนา 

 เกิดความนิยมทองเท่ียววิถีไทย  

 มีชุมชนท่ีมีการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน
จํานวน 264 แหง 

ท่ีมา: พจนา สวนศรี (2560) ดัดแปลงโดยคณะวิจัย 

 จะพบวา การทองเที่ยวโดยชุมชนในยุคแรกเร่ิมของไทย ไดเร่ิมมาจากการทํางานของกลุม
องคการนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization: NGO)  คือ โครงการ REST ที่ไดนําเอาการ
ทองเท่ียวมาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน และตอมาก็มีทั้งภาค
สถาบันการศึกษา และภาครัฐไดเขามาสนับสนุน ทําใหมีชุมชนทองเที่ยวเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  

ตลอดระยะของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย จะพบวามีการจัดตั้ง
หนวยงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการสงเสริมองค
ความรู เชน องคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) สถาบันการทองเท่ียวโดย
ชุมชน (CBT-I) เปนตน รวมถึงมีการติดตามและประเมินมาตรฐานเพื่อยกระดับบริการ เชน มาตรฐาน
โฮมสเตยของกรมการทองเที่ยว และรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ของ 
ททท. ซ่ึงนับวาเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวชุมชนใหเปนหนึ่งใน
การทองเที่ยวทางเลือกใหกับนักทองเท่ียวมากขึ้น รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ใหความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นการทองเท่ียวชุมชนและเขาไปในพื้นที่จํานวนมาก ทําใหชุมชนเห็นโอกาสในการใช
การทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือในการสรางผลประโยชนใหกับชุมชน สงผลทําใหในระยะหลังมีชุมชนทองเที่ยว
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ หรือเร่ิมตน
ดําเนินการเองจากการเห็นตนแบบจากที่อ่ืนที่ประสบความสําเร็จ 
 ปจจุบัน ประเทศไทยมีชุมชนการที่มีการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนจํานวน 264 ชุมชน แบงเปน
ภาคเหนือ 82 ชุมชน ภาคใต 63 ชุมชน ภาคกลาง 62 ชุมชน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 ชุมชน 
(พจนา สวนศรี, 2560) และในป พ.ศ. 2558-2559 มีโฮมสเตยที่ผานการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย 
ทั้งหมด 105 แหงทั่วประเทศ แบงออกเปนภาคเหนือมี 37 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 36 แหง 
ภาคใตมี 16 แหง ภาคกลางมี 8 แหง และภาคตะวันออกมี 8 แหง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 
ม.ป.ป.)  
 นอกจากน้ี ในระดับนโยบายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของ
ไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับสํานักทองเที่ยวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) จัดทํา “แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563” โดยเนนกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมของพหุภาคีที่เก่ียวของดานการทองเที่ยว 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน เพ่ือมุงแกไขปญหาการทองเท่ียวโดย



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ชุมชนของไทยในปจจุบัน ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชนอยางแทจริงและนําไปสูความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมได  
 แผนยุทธศาสตรน้ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติในวันที่ 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  โดยมี
คณะอนุกรรมการการทองเที่ยวชุดโดยชุมชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและติดตามผลแผน
ยุทธศาสตรโดยมีองคประกอบของคณะอนุกรรมการ 3 ฝาย คือ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน และ 3) ภาค
ประชาชนและวิชาการ แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนนี้ เปนแผนท่ีจะเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ใน 5 
กลุมจังหวัดทองเที่ยวไดแก 1) กลุมทองเที่ยวอันดามัน 2) กลุมทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 3) กลุมอารย
ธรรมลานนา 4) กลุมทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก และ 5) กลุมอารยธรรมอีสานใต โดยแผนนี้มีวิสัยทัศน
ดังน้ี  

“การทองเที่ยวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสูสากลอยางมีเอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการ
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนสูชุมชนแหงความสุข”  

ไดมีการอธิบายเพ่ิมเติมวาคําวา “สูสากล” หมายถึง การมีมาตรฐานดานการบริการความสะอาด
และความปลอดภัยที่สากลกําหนดไวเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมี 5 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 
1) การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การเพ่ิมมูลคาทรัพยากรทองถิ่น 3) การสรางสมดุลตลาดการ
ทองเท่ียว 4) การขับเคลื่อนเครือขายภาคประชาชน และ 5) การประเมินความสุขของชุมชนและ
นักทองเท่ียว  

2.1.6 กฎหมายที่เก่ียวของกับโฮมสเตย 
กิจการโฮมสเตยเปนธุรกิจใหบริการท่ีพักรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนทองเที่ยวมักนําเสนอ ซ่ึง

กิจการโฮมสเตยเปนธุรกิจที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับ โดยมีเพียงประกาศและระเบียบตางๆ จาก
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพ่ือสงเสริมการสรางมาตรฐานสําหรับการใหบริการ
เทาโฮมสเตยน้ัน โดยมีรายละเอียดของกฎหมายและประกาศที่เก่ียวของกับกิจการโฮมสเตย ดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกําหนดประเภทและ
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดนิยามความหมายของคําวา 
“โรงแรม” ไววา 

“โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือให
บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งน้ี ไมรวมถึง 

(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งน้ี โดยมิใชเปน
การหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน
รายเดือนขึ้นไปเทาน้ัน 
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(3) สถานที่พักอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หากพิจารณาตาม (1) และ (2) กิจการโฮมสเตยถือมีลักษณะเขาขายเปน “โรงแรม” 
เน่ืองจากโฮมสเตยเปนการใหบริการที่พักชั่วคราวที่ไมไดดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา และยังเปนการใหบริการท่ีพักอาศัย
โดยไมไดคิดคาบริการเปนรายเดือน (สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.) อยางไร
ก็ตาม โฮมสเตยไดรับการงดเวนไมใหเปนโรงแรม ตาม กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 อาศัยอํานาจตามความใน (3) ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ในมาตรา 4 
มาตรา 5 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยขอ 1 แหงกฎกระทรวงนี้ไดกําหนด
วา  

“ใหสถานที่พักที่มีจํานวนหองพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน 4 หอง
และมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกิน 20 คน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเสริมและไดแจงให
นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ไมเปนโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ใน
มาตรา 4” 

ผลของกฎกระทรวงนี้ ทําใหกิจการโฮมสเตยไดรับการยกเวนใหไมตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม หากกิจการสถานที่พักใดไดแปรสภาพไป เชน มี
การใหหองพักเกิน 4 หอง หรือไมไดเปนการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดเสริม กิจการสถานที่พักน้ันก็จะ
เขาขายการใหบริการท่ีพักประเภทโรงแรม และจะตองอยูภายใตกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมโดย
ทันที (สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.) 

2) ประกาศกรมการทองเที่ยว 

2.1) ประกาศกรมการทองเที่ยว เร่ือง กําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554 

ประกาศน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการทองเที่ยวในสวนที่
เก่ียวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวดานบริการทองเที่ยว การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาท่ีพักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทใหไดมาตรฐาน และพัฒนาเครือขายเพ่ือนําไปสูการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน โดย
ประกาศนี้ ตามขอ 4 ไดนิยาม “โฮมสเตยไทย” วา 

“โฮมสเตยไทย” หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับ
เจาของบานชายคาเดียวกัน โดยมีหองพักหรือพ้ืนที่ใชสอยภายในบานเหลือ สามารถนํามาดัดแปลงให
นักทองเที่ยวพักไดชั่วคราว ซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 4 หอง มีผูพักรวมกันไมเกิน 20 คน โดยมีคาตอบแทน 
และจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม 
ซ่ึงเปนไปตามบทนิยามคําวา “โรงแรม” แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และไดขึ้นทะเบียนกับ
กรมการทองเท่ียว ตามหลักเกณฑที่กรมการทองเท่ียวกําหนด 
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นอกจากน้ี ประกาศน้ียังไดมีการกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวและมาตรฐานโฮมส
เตย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูใหบริการโฮมสเตย โดยประกาศนี้ไดนิยาม “มาตรฐานโฮมสเตย
ไทย” วา 

“มาตรฐานโฮมสเตยไทย” หมายถึง โฮมสเตยที่จัดบริการอยูในระดับมาตรฐาน 10 
ดาน ประกอบดวย ดานที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจาบานและสมาชิก รายการนํา
เที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนการ
บริหารของกลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ  

ตามประกาศฉบับน้ี ไดกําหนดการวัดมาตรฐานโฮมสเตยไทยจํานวน 10 ดาน รวม 31 
ดัชนีชี้วัด แสดงดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตยไทยตามประกาศกรมการทองเที่ยว 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
มาตรฐานท่ี 1  
ดานท่ีพัก 

1.1 ลักษณะบานพักท่ีเปนสัดสวน 
1.2 ท่ีพักท่ีนอนสะอาด และสบาย 
1.3 มีหองอาบน้ําและหองสวมท่ีสะอาดมิดชิด 
1.4 มีมุมพักผอนภายในบานหรือในชุมชน 

มาตรฐานท่ี 2  
ดานอาหาร 

2.1 ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบท่ีใชประกอบอาหาร 
2.2 มีน้ําด่ืมท่ีสะอาด 
2.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารที่สะอาด 
2.4 หองครัว และอุปกรณท่ีใชในครัวท่ีถูกสุขลักษณะ 

มาตรฐานท่ี 3  
ดานความปลอดภัย 

3.1 มีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3.2 มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย 

มาตรฐานท่ี 4 
ดานอัธยาศัยไมตรีของเจาบานและ
สมาชิก 

4.1 การตอนรับและการสรางความคุนเคย 
4.2 การสรางกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูในวิถีของชุมชน 

มาตรฐานท่ี 5  
ดานรายการนําเท่ียว 

5.1 มีรายการนําเท่ียวท่ีชัดเจนซึ่งตองผานการยอมรับจากชุมชน 
5.2 ขอมูลกิจกรรมการทองเท่ียว 
5.3 เจาของบานเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน หรือประสานงานใหมัคคุเทศกทองถ่ิน

นําเท่ียว 
มาตรฐานท่ี 6  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6.1 มีแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน หรือบริเวณใกลเคียง 
6.2 มีการดูแลแหลงทองเท่ียว 
6.3 มีแผนงาน หรือมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบ

จากการทองเท่ียว และลดสภาวะโลกรอน 
6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการทองเท่ียว เพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และลดสภาวะโลกรอน 
มาตรฐานท่ี 7  
ดานวัฒนธรรม 

7.1 การดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
7.2 การรักษาวิถีชุมชน คงไวเปนกิจวัตรปกติ 

มาตรฐานท่ี 8  8.1 ผลิตภัณฑจากชุมชนเพ่ือเปนของที่ระลึก ของฝาก หรือจําหนายแก
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ดานการสรางคุณคา และมูลคาของ
ผลิตภัณฑชุมชน 

นักทองเท่ียว 
8.2 มีผลิตภัณฑท่ีสรางคุณคา และมูลคาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน 

มาตรฐานท่ี 9  
ดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย 

9.1 มีการรวมกลุมของชาวบาน 
9.2 มีคณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตย 
9.3 กฎ กติกา การทํางานของคณะกรรมการ 
9.4 มีการกระจายและผลประโยชนอยางเปนธรรม 
9.5 ระบบการจองลวงหนา ลงทะเบียน และชําระเงินลวงหนา 
9.6 รายละเอียดคาธรรมเนียมและบริการตาง ๆ ท่ีชัดเจน และเปนปจจุบัน 

มาตรฐานท่ี 10  
ดานการประชาสัมพันธ 

10.1 มีเอกสาร ส่ิงพิมพ ประชาสัมพันธการทองเท่ียวของชุมชน 
10.2 มีการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ท่ีมา: ประกาศกรมการทองเท่ียว เรื่อง กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554 

ในประกาศนี้ ยังไดระบุถึงการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยใหเปนไปตามหลักการ
และวิธีการประเมินตามที่กําหนดใน ประกาศกรมการทองเท่ียว วาดวยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย (ขอ 8)  

โฮมสเตยไทยที่ไดรับมาตรฐานจะถูกประเมินเม่ือครบอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ป และยื่นขอรับ
รองมาตรฐานใหม (ขอ 9) โดยโฮมสเตยไทยที่ผานการประเมินและไดมาตรฐาน จะไดรับเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย พรอมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเปนมาตรฐาน ตามที่กําหนดใน ระเบียบ
กรมการทองเท่ียววาดวยการใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยผูไดรับมาตรฐานโฮมสเตย
ไทยมีสิทธิใชตราสัญลักษณมาตรฐานโฮมสเตยไทย (ขอ 10) 

ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียน ผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของโฮมสเตยที่ไดรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตยไทย สามารถรองเรียนโดยจัดทําเปนหนังสือรองเรียน ขอใหถอดถอนความเปน
มาตรฐานโฮมสเตยไทย ตออธิบดีกรมการทองเท่ียวได (ขอ 11)  

2.2) ประกาศกรมการทองเที่ยว วาดวยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย 
พ.ศ. 2554 

ตามประกาศน้ี ไดระบุวา “การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย” หมายถึง กระบวนการ
และวิธีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการจัดบริการตางๆ ของโฮมสเตย (ขอ 4) 

ประกาศน้ี ยังไดระบุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการโฮมสเตยไทย ประกอบดวยบุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวนไมเกิน 25 คน ตามที่อธิบดีกรมการทองเที่ยวแตงตั้ง (ขอ 5) และใหมี
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยระดับจังหวัดคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกิน 9 คน ตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้ง (ขอ 7) และมีอํานาจหนาที่ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด (ขอ 8) 

 
 
2.3) ประกาศกรมการทองเท่ียว วาดวยการใชเครื่องหมายรองรับมาตรฐาน

โฮมสเตย พ.ศ. 2554 
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กรมการทองเที่ยวไดกําหนดใหมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทยตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2554 เพ่ือออกใหแกโฮมสเตยที่ผานการประเมินมาตรฐานตามที่
กรมการทองเท่ียวกําหนดไว และไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และสิทธิในการใชเคร่ืองหมายรับรอง 

จะพบวา ประกาศตางๆ ของกรมการทองเท่ียว เปนเพียงการกําหนดและตรวจสอบ
มาตรฐานในการใหบริการโฮมสเตยเทาน้ัน ซ่ึงการเขารับการประเมินมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตาม
ความสมัครใจของผูใหบริการโฮมสเตย ไมไดมีลักษณะบังคับตามกฎหมายที่ใหผูบริการโฮมสเตยทุก
คนตองเขารับการประเมินมาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม โฮมสเตยที่ผานการรับรองมาตรฐานอาจถูก
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานได หากถูกรองเรียนและถูกตรวจสอบภายหลังวามีการดําเนินงานไมเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยโฮมสเตยที่ถูกเพิกถอนจะตองสงคืนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย และหนังสือรับรองตอกรมการทองเที่ยว โดยไมมีบทลงโทษประการอ่ืนแตอยางใด (สํานัก
กรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.) 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

จากเปาหมายของการพัฒนาทองเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับความสนใจของประเทศ
ที่ตองการใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทําใหมีการสงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนในหลายชองทาง รวมถึงการสนับสนุนองคความรูใหกับชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยดาน
การทองเท่ียวโดยชุมชนที่มีความเปนรูปธรรม 

2.2.1 การสรางกระบวนการเรยีนรูรวมกับชุมชนผานเครื่องมือวิจัย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพ่ือทองถิ่น เปนอีกหน่ึงองคกรที่สงเสริม

และสนับสนุนการใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการจัดการ
ทองเท่ียวของชุมชน โดยเนนสงเสริมการวิจัยในระดับชุมชนหรือพ้ืนที่ (Community/Area-Based 
Approach) ที่เปนการทํางานแบบ “ฐานรากขึ้นสูขางบน” และมีการพัฒนาโจทยวิจัยที่มาจาก “การมีสวน
รวมของชุมชน” และเปน “กระบวนการเรียนรูรวมกัน” โดยผานกระบวนการวิจัย กลาวคือ ชาวบาน “รวม” 
เปนผูวิจัย “รวม” ตัดสินใจในกระบวนการวิจัย เลือกวิธีการแกปญหาของตนเอง โดย สกว. ไดสนับสนุน
การวิจัยในประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางตอเน่ือง ผลจากการดําเนินการดังกลาว ทําใหมีพ้ืนที่
รูปธรรมของชุมชนวิจัยในประเด็นศึกษาการทองเที่ยวชุมชนมากเปนอันดับตนๆ ของฝายวิจัย รวมถึงมี
การจัดตั้งคณะทํางานที่ทําหนาที่วิจัยและใหการสนับสนุนองคความรูแกชุมชนโดยตรง ยกตัวอยาง 
กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น ประเด็นการทองเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ดังน้ี 

ในป พ.ศ. 2542 การจัดตั้ง สกว. สาขาภาคเหนือขึ้น เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนใชงานวิจัยเพ่ือ
ทองถิ่นในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซ่ึงการวิจัยการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนงานวิจัย
ประเด็นแรกๆ ในการสนับสนุนของ สกว. ฝายวิจัยเพ่ือทองถิ่นที่กระบวนการวิจัยเปนการเรียนรูรวมกันทั้ง
ชาวบานและเจาหนาที่ ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดจัดตั้งเครือขายการเรียนรูและประสานงานวิจัยการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนขึ้น โดยมุงเนนการสรางพ้ืนที่รูปธรรมของการวิจัยการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพ้ืนที่
รูปธรรมหลายแหง เชน ชุมชนหนองแมนา และอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ  บานผา
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แตก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กวานพะเยา จังหวัดพะเยา บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
ตอมา สกว. ไดรวมมือกับโครงการทองเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (REST) องคกรพัฒนาเอกชนที่ใชการ
ทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ในการรวมกันขยายองคความรูจากงานวิจัยสูการขับเคลื่อน
สังคม และในป พ.ศ. 2550 ไดรวมกันจัดตั้ง “มูลนิธิสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism Institute: CBT-I)”  

จะพบวา สกว. ไดเร่ิมสนับสนุนการวิจัยดานการทองเที่ยวชุมชนพรอมๆ กับการเร่ิมตนทํา
การทองเท่ียวโดยชุมชนหลายๆ แหงในไทย อีกทั้งยังไดสรางเครือขายและคณะทํางานที่เปนผูสนับสนุน
องคความรูใหกับชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

สกว. ไดสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือทองถิ่น ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงไดมีการ
สังเคราะหรูปแบบหรือคุณลักษณะของโครงการวิจัยดานการทองเที่ยวชุมชนที่สนับสนุนในชวงกวา 10 ป 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ประมาณ 50 ผลงานวิจัย ซ่ึงสามารถจัดแบงได 5 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 โครงการวิจัยเพ่ือทองถิ่น ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ 
รูปแบบโครงการวิจัย ลักษณะการวิจัย ตัวอยางงานวิจัย 

1) การศึกษาวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือคนหา
องคความรู ศักยภาพเฉพาะเร่ือง
ของชุมชน 

มุงเนนการศึกษาองคความรูเฉพาะ
เรื่องของชุมชนหรือศึกษาศักยภาพ
เบ้ืองตนกอนการตัดสินใจในการ
พัฒนาตอเพ่ือเปนชุมชนทองเที่ยว
เต็มรูปแบบ 

 โครงการการศึกษาสถานภาพการ
ทองเที่ยวเชิงนิ เวศโดยชาง ใน
จังหวัดเชียงใหม (พรชัย ปรีชา
ปญญา, 2544)  

 โครงการรูปแบบการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมที่ เ ชื่ อม โยงกับองค
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของนก
ของชาวปกา เกอะญอ ใน เขต
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
(จักร กินีสี, 2543) 

2) การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมความ
พรอมชุมชน 

มุ ง เนนการวิ เคราะหตนเองและ
คาดการณสถานการณข างหน า 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ข า ม า ข อ ง
นักทองเ ท่ียว พรอมกับวิเคราะห
ศักยภาพของ พ้ืน ท่ี ท่ี เอื้ อตอการ
จัดการทองเท่ียว  

 โครงการ รูปแบบการจั ดการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน บานผาแตก 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม (ดุษณีย 
ชาวนา, 2551)  

 โครงการการจัดการทองเท่ียวเชิง
นิ เ ว ศ โ ดยชุ ม ชนชาวปร ะม ง
พ้ืนบาน กวานพะเยา จ.พะเยา 
(สมศักด์ิ เทพตุน, 2552)  

3) การศึกษาวิจัยเพ่ือแกปญหาจาก
การพัฒนาการทองเท่ียว 

มุงเนนจัดระบบการทองเท่ียวใหเอื้อ
ประโยชนตอคนทองถ่ินมากท่ีสุด 
โดยก ลุ มนี้ จ ะ ไมต อ งกั งวล เรื่ อ ง
การตลาดเนื่องจากเปน พ้ืนท่ี ท่ีมี
นักทองเท่ียวเขาไปอยูแลว 

 โครงการการจัดการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนบานแมกลางหลวง 
ดอยอิ นทนนท  จ . เ ชี ย ง ใ หม 
(บุษบา สิทธิสาร, 2546)  

 โครงการรูปแบบการทองเท่ียวเชิง



รายงานฉบับสมบูรณ 
 

27 

รูปแบบโครงการวิจัย ลักษณะการวิจัย ตัวอยางงานวิจัย 

อ นุ รั ก ษ บ า น แ ม กํ า ป อ ง  จ .
เชียงใหม  
(พรมมินทร พวงมาลา, 2548)  

4) การศึกษาวิจัยเพ่ือสรางการมีสวน
รวมผานการทองเท่ียวโดยชุมชน 

มุงเนนการศึกษาศักยภาพชุมชน
กอน และการวางระบบการบริหาร
จัดการทองเที่ยว โดยใชเครื่องมือ
วิจัยในการดึงคน สรางการมีสวนรวม 
สร างคณะทํางานในชุมชน  และ
สามารถพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ ได
ตอเนื่องหลังจากเสร็จโครงการ 

 โครงการการเสริมสรางศักยภาพ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาขา
บานหวยขี้เหล็ก จ.เชียงราย (ไกร
สิทธิ์ สิทธิโชดก, 2546)  

 โครงการการจัดการทองเท่ียวเชิง
นิ เ ว ศ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม บ า น
ทรายขาวและบานแมปง อ.ปาย 
จ.แมฮองสอน (อุดร วงษทับทิม, 
2546) 

5) การศึกษาวิจัยและพัฒนาภาพ
กวาง เหนือมิติของชุมชน 

มุงเนนการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ 
ในระบบของการทองเ ท่ียว  ท่ีอ ยู
นอกเหนือการเตรียมความพรอมของ
ชุมชน  

 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน 
จ .เชียงใหม (โฉมสิริ ทิมสุทิน , 
2548)  

 โครงการการพัฒนาระบบสา
สนเทศเพ่ือการทองเท่ียวอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท (อิสระ ศิริ
ไสยาสตร, 2550)  

 การจัดทําส่ือภูมิประเทศจําลอง 
(Model) เพ่ือการทองเท่ียวดอย
หลวงเชียงดาว (โอฬาร อองฬะ, 
2549)  

ท่ีมา: สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (2551) 

โครงการวิ จัยในประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนทุกโครงการ เปนการประยุกตใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยว และการสรางการมีสวนรวมทุกขั้นตอน โดย
ใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือสรางกระบวนการเรียนรู และใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทองเท่ียวของชุมชน โดยคณะวิจัยที่ดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) คณะวิจัยที่เปนกลุม
ชาวบานทั้งหมด 2 คณะวิจัยที่กลุมเปนชาวบานและ “ปญญาชน” ในชุมชน เชน ครู แพทย เจาหนาที่ 
อปท. และ 3) คณะวิจัยแบบผสม คือ ประกอบดวยคนในชุมชนและคนนอกที่เปนกลุมอาจารย นักวิชาการ 
นักพัฒนา นักวิจัยอิสระ เปนตน 

การสงเสริมขางตน นับวาเปนการวางรากฐานใหกับชุมชนทองถิ่นในการใชเคร่ืองมือวิจัยและ
องคความรูในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และหลายๆ ชุมชนไดรับการสงเสริมในชวงเริ่มตนของ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ทําใหมีโอกาสพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนไป



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
  

28 

พรอมๆ กับการไดรับการสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการอยางตอเน่ือง ไดพัฒนาศักยภาพและเรียนรู มี
แนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานองคความรู มีเครือขายทองเท่ียวโดยชุมชน และมีพันธมิตรทางวิชาการ  

2.2.2 ประเด็นการวิจัยดานการทองเที่ยวโดยชุมชนในปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากป พ.ศ. 2550 เปนตนมา พบวา มีการวิจัยดานการทองเที่ยวโดย

ชุมชนเปนจํานวนมาก จากการศึกษาของม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2560) ชี้ใหเห็นวา จากฐานขอมูล 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตั้งแตป 
พ.ศ. 2551-2559 พบวา มีงานวิจัยดานการทองเท่ียวรวม 1,995 โครงการ สวนใหญ (ประมาณรอยละ 30) 
เปนงานวิจัยในประเด็นการทองเท่ียวโดยชุมชน นอกจากน้ี พ้ืนที่ศึกษาสวนใหญยังอยูในภาคเหนือ 
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม และเชียงราย และเปนที่นาสังเกตวางานวิจัยสวนใหญ ยังคงเปนการวิจัยที่
เนนการเตรียมความพรอมและพัฒนาการทองเที่ยวของใหกับชุมชน ที่เนนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  

งานวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็นดานการพัฒนาการทองเที่ยวนั้นมีการ
ศึกษาวิจัยในหลายมิติ สวนใหญยังคงมุงเนนการยกระดับคนในชุมชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว และพัฒนาบริการตางๆ ใหมีมาตรฐาน โดยมีโครงการวิจัยเพ่ือสงเสริมมาตรฐานการทองเที่ยว
โดยชุมชนในมิติตางๆ เชน มาตรฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (ภัชกุล ตรีพันธ, 2557; นัยนา ทอง
ศรีเกตุ และคณะ, 2547; สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ, 2545; ชูกลิ่น อุนวิจิตร, 2553) มาตรฐานทางดานการตลาด 
(นราวดี บัวขวัญ, 2557) นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับชุมชนและ
บุคคล รวมถึงการวิเคราะหหารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน (อําคา แสงงาม, 
2549) และมีขอบเขตการศึกษาทั้งในภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค และเฉพาะพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด กลุม
จังหวัด และระดับชุมชน นอกจากน้ี ยังมีการประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว (อัญชนา พรหม
ปน, 2550) บริการสปา (กมลธรณ พรหมพิทักษ, 2548; สุพรรณิการ ขวัญเมือง, 2550) บริการอาหาร 
(อภิรมย พรหมจรรยา และคณะ, 2547; วิวรณ วงศอรุณ, 2552) และผลิตภัณฑชุมชน (ประภาศรี ศรี
ประดิษฐ, 2557) จะพบวา งานวิจัยดานการทองเที่ยวโดยชุมชนสวนใหญมุงไปที่การพัฒนาดานอุปทาน
หรือความพรอมของการเปนเจาบานเปนหลัก ในขณะที่งานวิจัยดานอุปสงคหรือดานตลาด มักจะเปนสวน
หน่ึงในการศึกษาศักยภาพของชุมชน โดยเปนการศึกษารูปแบบพฤติกรรม ความตองการกิจกรรม ปจจัย
ที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว (ประกอบสิริ ภักดีพินิจ และคณะ, 2558; 
ณัฏฐินี ทองดี และกนก บุญศักด์ิ, 2560) 

นอกจากน้ี งานการศึกษาดานการทองเที่ยวชุมชนของไทย คอนขางใหความสนใจศึกษา
ประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน โดยสวนใหญเปนการ
วิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามสอบถามระดับการมีสวนรวม และคนหาปจจัยที่สงผลตอการเขามา
มีสวนรวม ในภาพรวม พบวา แตละพ้ืนที่ศึกษามีระดับการมีสวนรวม และปจจัยที่สงผลตอการเขารวม
จัดการทองเที่ยวชุมชนแตกตางกันไป เชน การศึกษาของปองทิพย นาคินทร (2556) ซ่ึงมีพ้ืนที่ศึกษา คือ 
ตลาดอางศิลา ผลประเมินชี้วาประชาชนมีสวนรวมสูง โดยมีปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม คือ ความ
ตระหนักถึงผลประโยชนตอสวนรวมจากการพัฒนา และการไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในขณะท่ี
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การศึกษาของอานิสงค โอทาตะวงศ (2557) ศึกษาที่ชุมชนเชียงแหว (ทะเลบัวแดง) ที่มีผลการประเมิน
การมีสวนรวมของประชาชนวาอยูในระดับต่ํา โดยมีปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม คือ อาชีพ รายได  
ระยะทางมาแหลงทองเท่ียว ความถี่การเขารวมกิจกรรมชุมชน สถานภาพในชุมชน การตระหนักถึงคุณคา
ของแหลงทองเที่ยว 

2.2.3 การวิเคราะหผลกระทบชุมชนและการถอดบทเรียน 
  นอกจากงานวิจัยกลุมพัฒนาและยกระดับชุมชนในการจัดการทองเท่ียวชุมชนแลว ยังมี
งานวิจัยอีกกลุม คือ งานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการทองเท่ียว ซ่ึงมีการวิเคราะหผลในดานตางๆ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม สุขภาพ เปนตน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สวนใหญเปน
การวิเคราะหเชิงพรรณนาจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมคนในชุมชน หรือสัมภาษณโดยใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับผลกระทบ และสวนใหญเปนการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวม ซ่ึงจะ
ประกอบดวย 3 มิติสําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม 
 จากการทบทวนงานวิจัย พบวา การทองเที่ยวชุมชนไดสรางผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ใหกับชุมชน โดยผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญคลายๆ กัน คือ การทองเที่ยวชุมชนทําใหประชาชนในชุมชน
มีรายไดเพ่ิมขึ้น ชุมชนเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงมากขึ้น สงผลทําใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก และมีระบบสารณูปโภคภายในชุมชนที่ดีขึ้น (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท, 
2558; สุวันชัย หวนนากลาง, 2557; ชัยวิวัฒน ยางาม, 2553) อยางไรก็ตาม การทองเท่ียวชุมชนก็ไดสราง
ผลกระทบเชิงลบซ่ึงแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ ยกตัวอยางเชน กรณีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย พบวา การทองเที่ยวชุมชนทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปจากวิถี
ชุมชนด้ังเดิมไปสูวิถีชุมชนเมืองมากขึ้น กลาวคือ มีการดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบมากขึ้น ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลงและมีเวลาใหกับคนในครอบครัวนอยลง มีความวุนวายและกอความรําคาญใหกับคนในชุมชน
มากขึ้น (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท, 2558; อัญญารัตน ธราวรรณ และมณีวรรณ ผิว
น่ิม, 2557) หรือกรณีของการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มี
กิจกรรมเดน คือ การลองเรือเพ่ือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตคนที่อาศัยริมนํ้า ก็พบวา กิจกรรมการทองเที่ยว
ทําใหแหลงนํ้าเสื่อมโทรมมากขึ้น เปนผลทําใหจํานวนกุง ปลา และห่ิงหอยลดลง นอกจากนี้ ยังกอเกิด
มลภาวะทางเสียงจากเคร่ืองยนตเรือหางยาวที่รบกวนประชาชนที่อาศัยในละแวกนั้น (สุวันชัย หวนนา
กลาง, 2557) หรือกรณีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษหมูบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนมี
แบบแผนการใชจายเปลี่ยนแปลงไป คือ มีการเปลี่ยนแบบแผนการปริโภค และผลิตเพ่ือการบริโภคเอง
ลดลง ทําใหมีรายจายเพ่ิมขึ้น และเกิดปญหาดานสุขภาพและเกิดโรคใหมๆ ในชุมชน (พรมมินทร พวง
มาลา และคณะ, 2552; ชัยวิวัฒน ยางาม, 2553) นอกจากน้ี ยังพบวา ผลกระทบรวมที่คลายกันของพื้นที่
ทองเท่ียวชุมชนสวนใหญ คือ เม่ือความเจริญเขามาสูชุมชน และมีการเปดรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขา
มา สงผลทําใหคุณคาของวัฒนธรรมด้ังเดิมลดลง (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท, 2558; 
อริสรา เสยานนท, 2554) มีการเขามาแสวงหาผลประโยชนของผูประกอบการตางถิ่นเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี 
ผลจากการทองเที่ยวยังทําใหคาครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น และเกิดปญหาความขัดแยงจากการ
กระจายผลประโยชนที่ไมเปนธรรม (สุวันชัย หวนนากลาง, 2557)  
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 นอกจากน้ี การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบางแหงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานภายนอกชุมชนดวย อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการสนับสนุนก็อาจกอใหเกิดทั้งผลในเชิงบวก
และเชิงลบ ยกตัวอยาง เชน การศึกษาผลกระทบของนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐในพ้ืนที่
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเปลี่ยนไป
จากทําการเกษตรเปนอาชีพคาขายมากข้ึน เชน จําหนายของท่ีระลึกหรือสินคาโอท็อป เปนตน ระบบสา
ธรณูปโภคในชุมชนดีขึ้น อยางไรก็ตาม สงเสริมการทองเที่ยวยังกอใหเกิดผลเชิงลบ คือ เกิดมลพิษทาง
เสียงจากการนําเอาเรือขามฟากมาใหบริการนักทองเที่ยว มีปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น เปนตน (สมเกียรติ วงศ
เสริมทรัพย, 2550) 
 ผลจากกระทบตางๆ จากการทองเที่ยวชุมชน ไดนํามาสูการศึกษาเพ่ือวางแนวทางในการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนใหเกิดความยั่งยืน หลายงานการศึกษาไดศึกษาถึงแนวทางในการจัดการผลกระทบทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเท่ียวชุมชน โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวมที่สําคัญ
วา การจัดการทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืน จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแกระบบนิเวศและ
ความสัมพันธทางสังคมในชุมชน ควรจัดกิจกรรมทองเที่ยวจะตองสอดคลองกับวิถีชีวิต ภูมิปญญา 
วัฒนธรรม และศักยภาพของชุมชน และเปดโอกาสใหชาวบานรวมมือกันในการจัดการทุกขั้นตอน (สิริ
วัฒนา ใจมา และคณะ, 2546; ประกอบสิริ ภักดีพินิจ, 2556; พิศาล แกวอยู ประกอบสิริ ภักดีพินิจ, 2557) 
นอกจากนี้ การศึกษาของเกวลิน หนูสุทธิ์ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูถึงผลกระทบ
ที่มาจากการทองเที่ยวหมูบานแมกลางหลวง จังหวัดเชียงใหม และหาแนวทางจัดการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
วานอกจากการสงเสริมใหครัวเรือนในบานแมกลางหลวงมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนจากการทองเท่ียวอยางเปนธรรมแลว ควรจะตองรักษาผลประโยชนของคนในชุมชน โดยการ
ตั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับ เพ่ือควบคุมบุคคลภายนอกเขามาประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียวใน
หมูบาน และควรคํานึงถึงการใชประโยชนที่ ดินเพ่ือการทองเท่ียว สิ่งกอสรางควรกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม และตองไมเกิดปญหามลพิษภายในชุมชน  
 อยางไรก็ตาม งานการศึกษาผลกระทบสวนใหญจะเปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ แตยังไมได
วิเคราะหเชิงลึกดานปริมาณของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการทองเท่ียวชุมชน ทําใหมองไม
เห็นขนาดของผลกระทบ และไมสามารถตอบคําถามวาผลสุทธิแลวชุมชนจะไดหรือเสียประโยชนจากการ
ทองเท่ียวชุมชน ดังนั้น การวิเคราะหขนาดของผลกระทบเชิงปริมาณจึงสําคัญ เพ่ือจะชวยทําให
มองเห็นภาพการดําเนินงานวาบรรลุเปาประสงคที่วางไวหรือไม มีผูไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน
อยางไร สรางผลกระทบที่คาดไมถึงหรือไม เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน เชน ถาการทองเที่ยว
ชุมชนสามารถสรางผลประโยชนไดมากพอ อาจจะมีแนวทางในการปนสวนผลประโยชนสวนบุคคลมาจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสวนรวมเพื่อชดเชยผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยทําใหการพัฒนาการ
ทองเท่ียวชุมชนมีความยั่งยืนมากขึ้น  

การศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณที่ศึกษา มักจะศึกษาผลเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก เน่ืองจาก
สามารถวัดไดงายและเปนรูปธรรมมากกวาผลในเชิงสังคม อยางไรก็ตาม การศึกษาเชิงเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนก็มีคอนขางนอย แตในระยะหลังเริ่มมีงานวิจัยที่ใหความสนใจตอผลตอบแทนทรัพยากรที่ใชมากขึ้น 
ทั้งนี้ในการศึกษาสวนแบงรายไดของครัวเรือนในชุมชนทองเที่ยว 4 แหง ไดแก ผานกกก แมกลางหลวง 
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แมกําปอง และหวยฮ้ี เม่ือป พ.ศ. 2548 โดยม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2549) พบวา ชุมชนทั้ง 4 แหง 
มีรายไดรวมและสัดสวนรายไดที่ครัวเรือนไดรับจากการทองเที่ยวแตกตางกันมาก ความแตกตางดังกลาว
ขึ้นอยูกับคาดําเนินการของสวนกลาง ซ่ึงรวมถึงคากิจกรรมที่มีการจัดแสดงในจุดตางๆ ของหมูบาน 
นอกจากน้ีดวยความไดเปรียบในเร่ืองของท่ีพักและอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปของแมกําปอง ทําให
ชุมชนดังกลาวมีรายไดจากการทองเท่ียวสูงกวาชุมชนอ่ืนๆ 

การศึกษาเชิงปริมาณของการทองเที่ยวชุมชนที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ผล
การศึกษาเบื้องตนของการทองเที่ยวชุมชนใน 11 ชุมชน พบวา การทองเท่ียวยังคงเปนแครายไดเสริม
ภายในชุมชน ชุมชนไมคอยประสบความสําเร็จในการสรางรายไดจากการทองเท่ียว และชุมชนไดรับ
ผลตอบแทนของกิจกรรมการทองเที่ยวต่ําและเปนลบในบางพื้นที่ (พิชญานันท อมรพิชญ, 2556) แต
การศึกษานี้ ไมไดระบุวารายไดที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมใดบาง ดังนั้น จึงเปนไปไดที่จะมีรายไดจากการ
นับซํ้า 

เชนเดียวกับการศึกษาของฐิติ ฐิติจําเริญพร และคณะ (2559) ที่ไดแสดงจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเท่ียวโดยชุมชนของป พ.ศ. 2557 ยกตัวอยางเชน บานนาตนจ่ัน จังหวัดสุโขทัย และ
บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีจํานวนนักทองเที่ยว 1,885 คน และ 6,901 คน ตามลําดับ และมี
รายไดจากการทองเท่ียว 11,875,500 บาท และ 3,920,445 บาท ตามลําดับ จะพบวา บานนาตนจ่ัน แม
จะมีจํานวนนักทองเท่ียวนอยกวาบานแมกําปอง แตสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวชุมชนไดสูงกวา
มาก ทั้งนี้ อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวของแตละชุมชนสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
ซ่ึงงานการศึกษานี้ ยังไมไดแสดงใหเห็นรายละเอียดวารายไดที่ขึ้นเกิดมาจากกิจกรรมหรือบริการ
สนับสนุนการทองเท่ียวประเภทใดบาง 
 การศึกษาลาสุดซ่ึงประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (SROI) การทองเที่ยวชุมชนที่ไดรับรางวัลกินรี
ที่บานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหวิเคราะหผลประโยชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) พบวา กิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวและการศึกษาดูงานในชุมชน
บานทาขันทอง เชน โฮมสเตย บริการอาหาร กลุมการแสดง กลุมทอผา บริการรถอีตอก เปนตน ทําใหคน
ในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น  โดยคิดเปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทากับ 5.60 ลานบาท นอกจากนี้ ยัง
กอใหเกิดผลเชิงสังคม เชน เทศบาลไดรับความไววางใจและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอกมากขึ้น บานเรือนของประชาชนและชุมชนสะอาดนาอยูมากขึ้น โดยคิดผลประโยชนเชิงสังคม
เม่ือตีคาเปนตัวเงินแลวเทากับ 2.66 ลานบาท จะไดผลรวมของผลไดเทากับ 8.26 ลานบาท โดยผลได
ทั้งหมดจากการทองเที่ยวชุมชนบานทาขันทอง แบงใหเปนผลประโยชนที่เกิดจากกิจกรรมการสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คิดเปนรอยละ 32 (3.08 ลาน
บาท) ของผลประโยชนทั้งหมด (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด อรรถพันธ สารวงศ และวรัญญา บุตรบุรี, 2560) ซ่ึง
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา  ผลจากการวิจัยของสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการสรางผลประโยชน
ใหแกชุมชน โดยคนในชุมชนเห็นวากิจกรรมการวิจัยมีสวนชวยสรางผลลัพธตางๆ ใหกับชุมชนจริง 
 การศึกษาการรับรูของประชาชนตอผลกระทบจากการพัฒนาการทองเท่ียวในทองถิ่นของอัครพงศ  
อ้ันทอง ณัฐพล อนันตธนสาร และกันตสินี กันทะวงศวาร (2560) ซ่ึงประยุกตใชสมการโครงสราง 
(Structural Equation Model: SEM) และวิธีแองคเคอรร่ิง วินเยตต แบบพารามิเตอรในการวิเคราะหขอมูล
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ที่ไดจากการสัมภาษณคนทองถิ่นในพ้ืนที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 6 พ้ืนที่ของไทยประมาณ 1,500 คน ได
ขอสรุปวา คนทองถิ่นรูถึงการสงเสริมและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถิ่นเปนอยางดี แต
ตองการรูเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจากการพัฒนา และการใช การดูแลและการบํารุงรักษาแหลง/
กิจกรรมการทองเท่ียว แมวาคนทองถิ่นมีบทบาทในการกําหนดนโยบายนอยกวาเรื่องอ่ืนๆ แตคอนเชื่อม่ัน
และไวใจตอความสามารถ ของ อปท. ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้ง การทํางาน
แบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในทองถิ่น การรวมมือกันดูแลทองถิ่นใหนาอยูนาเที่ยว และชวยกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่นเปนผลประโยชนสําคัญที่เกิดจากการทองเที่ยว 
ขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาขยะและมลพิษเปนผลเสียที่คนทองถิ่นตระถึงมากที่สุด แตดวย
ผลประโยชนที่ยังมากกวาผลเสียทําใหคนทองถ่ินยังสนับสนุนใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว และ
พรอมจะใหขอมูลดานทองเที่ยวในทองถิ่นกับผูที่สนใจและ/นักทองเที่ยวทุกคร้ังที่มีโอกาส ผลประโยชน
จากการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่น และความเชื่อม่ัน และไววางใจตอศักยภาพของ อปท. ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคนทองถิ่นดีขึ้น  หาก อปท. ตองการจะกระตุนใหคน
ทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวจะตองใหความสําคัญกับการใหขอมูลเก่ียวกับผลดําเนินงานและ
การพัฒนาการทองเท่ียวที่เกิดขึ้น  

2.2.4 ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 จากการทบทวนงานวิจัย พบวา หมูบานที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีวัฒนธรรม

รวมกัน และมีการจัดการดานการทองเที่ยวรวมกันระหวางคนภายในชุมชน ขณะที่ชุมชนที่ไมคอยประสบ
ความสําเร็จสวนใหญเปนเพราะมีการจัดการแนวด่ิงโดยภาครัฐสวนกลาง หรือหนวยงานราชการ กลุมผูนํา 
ซ่ึงเนนการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวมากเกินไป นอกจากน้ี มีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานผานกกกและบานบวกเตย จ. เชียงใหม พบวา 
การทองเที่ยวในระดับชุมชนทําใหเกิดปญหาการกระจายรายไดและผลประโยชนที่ไมเทาเทียมกันของคน
ในชุมชนมากขึ้น (ธิติพนธ โตวิจิตร, 2548) 

 ตัวอยางงานงานศึกษาในระดับหมูบานที่คอนขางประสบความสําเร็จในการจัดการดานการ
ทองเท่ียวชุมชน ไดแก งานของ มธุรส ปราบไพรี (2543) ที่ศึกษา ณ บานเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปน
ชุมชนไทยทรงดํา พบวา มี 3 ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จดังกลาว ไดแก 1) ชุมชนมีวัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมาอยางตอเน่ือง มีการรวมกลุมโดยระบบเครือญาติ 2) มีรายไดและอาชีพอ่ืนที่มิไดพ่ึงพาการทองเที่ยว
เพียงอยางเดียว หรือการทองเที่ยวไมไดเปนแหลงรายไดหลัก 3) คนในชุมชนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมใน
ดานการจัดการ ขณะที่งานการศึกษาของ นิรันดร บุญเนตร (2547) เก่ียวกับศักยภาพการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของหมูบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม พบวา หมูบานดังกลาวมีการจัดการที่มี
ศักยภาพสูง เน่ืองดวยชุมชนมีการดํารงไวซ่ึงปาชุมชนที่สมบูรณที่เปนเอกลักษณของตนเอง มีความพรอม
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม คนในชุมชนมีการดํารงชีวิตที่เรียบงาย และมีความพรอมดานปจจัยพ้ืนฐานที่เอาไว
รองรับนักทองเท่ียว สําหรับกรณีศึกษาชุมชนที่ไมคอยประสบผลสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวใน
ทองถิ่น เชน ชุมชนลํานํ้าวา อําเภอแมจริม จังหวัดนาน พบวา ชุมชนดังกลาวมีศักยภาพดานการรักษา
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และพัฒนาสิ่งแวดลอม และคนในชุมชนมีสวนรวมกับการทองเที่ยว แตมีศักยภาพต่ําในเรื่องการใหบริการ
การทองเท่ียว (คมสัน วาฤทธิ์, 2545)  
 นอกจากน้ี โครงการวิจัยประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ ซ่ึงไดสังเคราะหผลและ
ถอดบทเรียนปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีหลายประการ 
แสดงดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว 

 มีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิดการจัดการทองเท่ียว
โดยชุมชน 

 เกิดจากความตองการของชุมชนที่ตองการจะทําการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 

 ชุมชนมีความเขาใจในศักยภาพของพ้ืนท่ี ท่ีเปน
เอกลักษณหรือของดีของตัวเอง 

 นําการจัดการทองเท่ียวไปฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี 
และรักษาความเปนตัวตนของตนเองใหย่ังยืน 

 มีเปาหมายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีชัดเจน 
เชน เพ่ือดูแลรักษาส่ิงแวดลอมท้ังธรรมชาติ/วิถีชีวิต
และคน 

 มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ 
 มีการยอมรับกฎกติการวมกันท้ังนักทองเท่ียว คน

ภายในชุมชน และผูประกอบการ 
 มีการกระจายผลประโยชนรวมกัน 
 คนในชุมชนตองมีความเขมแข็งและความสามัคคี

รวมกัน 
 มีการประสานการทํางานรวมกับองคกรภาคีภายนอก

ท้ังสนับสนุนงานและสรางความรูความเขาใจเร่ือง
ทองเท่ียวโดยชุมชน 

 ทําการตลาดท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

 ชุมชนมีฐานคิดแบบทุนนิยม 
 ชุมชนขาดความรูความเขาใจแนวคิดเรื่องทองเท่ียว

โดยชุมชนอยางแทจริง 
 ขาดความรูดานการบริหารจัดการ 
 ไมรักษาความเปนเอกลักษณและตัวตนของตนเอง 
 จัดการแบบไรทิศทางไมมีเปาหมายที่ชัดเจน 
 ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกัน 
 ชุมชนไมมีมาตรฐานในการจัดการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนระบบ รับนักทองเท่ียวเกินความสามารถ
ของตัวเอง 

 ขัดแยงผลประโยชนกัน ไมมีความโปรงใส 
 ขาดการประสานงานดานขาวสารขอมูล และการ

ประชาสัมพันธกับผูเกี่ยวของและนักทองเที่ยวถึง
แนวคิดการจัดการทองเท่ียวของชุมชน 

 นโยบายและ แผนงานการพัฒนาดานทองเท่ียวของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไมมีความเขาใจที่จะทํา
ใหชุมชนยั่งยืน 

 แผนพัฒนาประเทศเปนไปตามกระแสไมมีความเขาใจ
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง เนนตัวเลขเศรษฐกิจเปน
หลัก 

ท่ีมา: สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (2551) 

 โดยสรุป การวิจัยเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนของไทยที่ผานมา มุงเนนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยนํากระบวนการวิจัยมาสรางการมีสวน
รวมในการพัฒนาของชุมชน  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหรูจักการใชเคร่ืองมือวิจัยใน
การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน โดยมีนักวิชาการเปนพ่ีเลี้ยง โดยเฉพาะ สกว. ที่ได
สนับสนุนและมีการจัดตั้งคณะทํางานและมีพ้ืนที่ศึกษาอยางเปนรูปธรรม เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพรอมในดานอุปทาน (Supply) หรือการเปนเจาเปนที่ดีเปนสําคัญ 
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 นอกจากน้ี การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนก็เปนประเด็นที่มีการศึกษา
จํานวนมากเชนกัน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหสวนใหญเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพที่ใชกระบวนการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงพบวายังมีการวิเคราะหผลกระทบในเชิงปริมาณนอยมาก แมแต
ผลในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถวิเคราะหในเชิงปริมาณไดโดยตรง โดยเฉพาะประเด็นดานรายไดหรือ
ผลตอบแทนสุทธิที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว งานวิจัยหลายช้ินสรุปวา การทองเที่ยวโดยชุมชนทําให
ชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น แตไมปรากฏขอมูลรายไดสุทธิที่ไดรับ ทําใหมองไมเห็นขนาดของผลไดที่เกิดขึ้น
วามีความคุมคาหรือไม เน่ืองจากบางกิจกรรม เชน บริการโฮมสเตย ชาวบานตองลงทุนเอง มีตนทุนใน
การดําเนินการ ดังน้ัน การพิจารณาผลตอบแทนสุทธิจึงเปนอีกหน่ึงประเด็นที่จะตองศึกษา เพ่ือใหทราบวา
กิจกรรมการทองเท่ียวใด สามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคา เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และเปนขอมูลในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป 
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3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา 
  พ้ืนที่ศึกษาในโครงการยอย 1 มีทั้งหมด 21 แหง สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ชุมชน
ที่มีโฮมสเตยเปนหน่ึงในหวงโซจํานวน 17 แหง 2) ชุมชนที่มีเฉพาะที่มีเฉพาะกิจกรรมการทองเท่ียววัน
เดียว (One day trip) จํานวน 3 แหง คือ ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี ลองแกงลํานํ้าเข็ก จ.
พิษณุโลก และหมูบานสันติชล จ.แมฮองสอน  และ 3) ชุมชนที่มีเฉพาะผลิตภัณฑชุมชนจํานวน 1 แหง คือ 
บานดงยางพรพิบูลย จ.อุดรธานี 
  สําหรับเกณฑในการคัดเลือกชุมชนทั้ง 21 แหงน้ี คือ การคัดเลือกชุมชนแบบผสม เพ่ือให
ครอบคลุมและมีความหลากหลายของชุมชนทั้งในแงพัฒนาการและการบริหารจัดการ เชน ในดาน
พัฒนาการ จะคัดเลือกทั้งชุมชนในที่ดําเนินการมามากกวา 10 ป (ชุมชนที่เปนที่รูจัก) และชุมชนเกิดใหม 
หรือในดานพ้ืนที่ ที่มีชุมชนกระจายภูมิภาคตางๆ ทั้งเหนือ อีสาน กลาง และใต หรือในแงการจัดการที่เปน
บทบาทขององคกร/หนวยงาน และชุมชน เปนตน 
  อยางไรก็ดี พบวา ใน 1 ชุมชน มีกิจกรรมและบริการหลายอยางที่ประกอบกันเปนหวงโซการ
ทองเที่ยวของชุมชน เชน บางชุมชนมีทั้งบริการโฮมสเตยและผลิตภัณฑชุมชน ดังน้ัน ในการวิเคราะหน้ี 
จึงแบงกลุมการวิเคราะหตามกิจกรรม/บริการการทองเที่ยว โดยจะสามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ 
1) กลุมชุมชนโฮมสเตย จํานวน 17 กรณี 2) กลุมกิจกรรมทองเท่ียววันเดียว 4 กรณี และ 3) กลุม
ผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี แสดงดังตารางที่ 3.1 

3.1.2 ขอบเขตการวิเคราะห 
1) ศึกษาวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว เปนการศึกษาบริบทและความ

เปนมาของชุมชน สาเหตุของการเร่ิมตนทําการทองเท่ียวชุมชน  
2) วิเคราะหทุนภายในและภายนอกชุมชน ศึกษาวาแตละชุมชนมีพ้ืนฐานทุนในชุมชนที่

สามารถนํามาใชเปนองคประกอบดานการทองเที่ยวอยางไรบาง ทั้งทุนภายในชุมชน เชน ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนภูมิปญญา ทุนทางสังคม เปนตน และทุนภายนอกชุมชน เชน แหลง
ทองเท่ียวใกลเคียง ซ่ึงแตละพ้ืนที่จะมีจุดเดนของทุนประเภทตางๆ แตกตางกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
เก่ียวกบัเง่ือนไขที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาการทองเท่ียวของแตละชุมชน 

3) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน วิเคราะหความ
คุมคาทางการเงินของกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนตางๆ เชน โฮมสเตย บริการอาหาร ฐานการเรียนรู 

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
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เปนตน โดยพิจารณาผลความคุมคาจากตัวชี้วัดตางๆ ไดแก มูลคาผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (Net present 
value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 

4) ประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม และ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน  

5) ศึกษาบทบาทของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสวนสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนในแตละพ้ืนที ่

6) วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนทองเท่ียว (Good practice) 

ตารางที่ 3.1 พ้ืนที่ศึกษาภายใตโครงการวิจัย 

นักวิจัย พ้ืนท่ีศึกษา 
กลุมกิจกรรมท่ีวิเคราะหในพ้ืนท่ี 

โฮมสเตย 
(17 กรณี) 

กิจกรรมวันเดียว 
(3 กรณี) 

ผลิตภัณฑชุมชน 
(6 กรณี) 

ผศ.ดร.รัดเกลา เปรมประสิทธิ์ 

1. บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย   
(ผาหมักโคลน) 

2. บานรองกลา จ.พิษณุโลก    
3. ชุมชนลับแล จ.อุตรดิตถ    

4. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   
(ลองแกงลําน้ําเข็ก)  

ผศ.อริยา เผาเคร่ือง และ  
อ.ดร. อัครพงศ อั้นทอง 

5. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม   
(หมอนใบชา) 

6. บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม    

7. บานดอกบัว จ.พะเยา   
(สบูขาว) 

8. บานสันติชล จ.แมฮองสอน  
(ชุมชนจีนยูนนาน)  

9. เกาะยาวนอย จ.พังงา   
(ผาบาติค) 

อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง  
10. เชียงคาน จ.เลย   

(มะพราวแกว) 

11. บานนาออ จ.เลย    
12. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน     

อ. สาวิณี สุริยันรัตกร 

13. บานดงยางพรพิบูลย อ.พิบูล
ลักษณ จ.อุดรธานี   

(ผายอมคราม) 

14. บานเชียง จ.อุดรธานี    

15. บานเดียม จ.อุดรธานี  
(ลองเรือชมทะเลบัวแดง)  

ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร 

16. ประแส จ.ระยอง    
17. บานเกาะเกิด จ.
พระนครศรีอยุธยา   

18. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี   
19. ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.
สิงหบุรี  

(ตลาดจําลอง)  

นายอรรถพันธ สารวงศ 
20. บานทาขันทอง จ.เชียงราย    
21. ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน    
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3.2 การวิเคราะหวิวัฒนาการและการพฒันาของชุมชนทองเที่ยว 

ในสวนนี้ จะเปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงภาพจากโครงการวิจัยยอย 6 โครงการ 
ภายใตโครงการยอย 1 เพ่ือสรุปวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเท่ียว สาเหตุสําคัญที่เปน
จุดเร่ิมตนการทองเที่ยวโดยชุมชน ขั้นของการพัฒนา ระดับขั้นของการพัฒนาของชุมชนกรณีศึกษาโดย
อางอิงแบบจําลองวงจรชีวิตของสินคาทองเที่ยวของบัทเลอร (Butler’s Tourism Life Cycle Model) 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลทุนพ้ืนฐานที่ใชในการจัดการทองเท่ียว และวิธีการจัดสรรผลประโยชน  

3.3 การวิเคราะหผลตอบแทน  
  ในการศึกษานี้ จะเปนการวิเคราะหในเชิงปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะหความคุมคาทาง

บัญชีและทางการเงิน เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนที่ชุมชนไดรับจากการลงทุนและจัดกิจกรรมทองเท่ียว 
ไดแก โฮมสเตย กิจกรรมทองเท่ียววันเดียว บริการตางๆ ในชุมชน (อาหาร ขนสง) และผลิตภัณฑชุมชน 
ซ่ึงผลการวิเคราะหจะนําเสนอ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 1) การวิเคราะหกําไรขาดทุนตามแนวทางบัญชี โดยใชแนวทางการวิเคราะหงบกําไร
ขาดทุน (Income statement) ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานของกิจการในรอบ 1 ป โดยเปนการเปรียบเทียบ
ระหวางรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีน้ัน วากอใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีการน้ี 
ตนทุนของสินทรัพยถาวร (อายุการใชงานเกิน 1 ป) ที่ลงทุนไป จะถูกปนสวนอยางเปนระบบตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพย ซ่ึงจะแสดงตนทุนของสินทรัพยถาวรน้ีในรูปของ “คาเส่ือมราคาสินทรัพย” 
(Depreciation) ซ่ึงคิดเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเทาน้ัน ไมไดมีการจายเงินสดแตอยางใด แสดง
สมการคํานวณอยางงาย  

กําไร (ขาดทุน) = รายได – คาใชจาย 

 งบกําไรขาดทุน จะชวยใหเจาของกิจการทราบวา กิจการมีผลการดําเนินงานเปนอยางไร มี
โครงสรางรายไดอยางไร (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2545) ผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการมา
สวนใด เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานและคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต  และผลการศึกษานี้ จะทํา
ใหชาวบานเขาใจผลตอบแทนทางการเงินที่แทจริง 
 งบกําไรขาดทุนประกอบดวยรายการหลัก 3 รายการ ไดแก 1) รายได 2) คาใชจาย และ 2) 
กําไรหรือขาดทุนสุทธิ โดยแตละรายการมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1) รายรับ (Revenue) แบงออกเปน 2 สวน คือ  
 รายไดจากการใหบริการโดยตรง คือ รายไดที่เกิดจากการใหบริการโฮมสเตย  
 รายไดอ่ืนๆ คือ รายไดที่ไดรับนอกเหนือจากการใหบริการโฮมสเตย เชน เงินปน

ผลของกลุมโฮมสเตย คาตอบแทนศึกษาดูงานโฮมสเตย เปนตน 
  2) คาใชจาย (Expenses) แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 ตนทุนการใหบริการ คือ ตนทุนที่เกิดจากการใหบริการลูกคาตอหนวย เชน 
คาอาหาร คาสบูแชมพู เปนตน กลาวคือ เปนตนทุนผันแปรของการดําเนินงาน (Variable operating 
cost)  
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 คาใชจายในการบริหารงาน คือ ตนทุนที่เปนเกิดจากการดําเนินงานที่ไมขึ้นกับ
จํานวนลูกคา หรือตนทุนคงที่ของการดําเนินงาน (Fixed operating cost) เปนตนทุนที่แมจะไมมีลูกคาก็
ตองจาย เชน คาซอมบํารุงรายป เปนตน  

 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คือ ตนทุนของสินทรัพยถาวร (อายุการใชงานมากกวา 1 
ป) เชน บาน เคร่ืองใชไฟฟา เฟอรนิเจอร เปนตน ที่ถูกปนสวนอยางเปนระบบตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย โดยคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทางบัญชีเทาน้ัน ไมไดมีการจายเงินสดแตอยางใด โดย
กําหนดคิดคาเสื่อมราคาอยางงายโดยวิธีการคํานวณแบบเสนตรง (Straight-line method) มีสูตรการ
คํานวณดังน้ี 

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการลงทุนของโฮมสเตยไมไดเปนการลงทุนใหมทั้งหมด 
ดังน้ัน ตนทุนที่นับจะนับเฉพาะตนทุนสวนที่เพ่ิมขึ้นมาเม่ือเปดบานเปนโฮมสเตย บางรายการตนทุนที่เห็น
วา เปนการลงทุนเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นอยูแลวกอนเปดโฮมสเตย เชน คา
อินเตอรเน็ต ก็ไมนับเปนตนทุน  

 คาใชจายอ่ืนๆ เชน ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจายกรณีมีการกูยืม) เงินหัก
สมทบกองทุน เปนตน 
 

 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย =				
ราคาสินทรัพย	 บาท 	มูลคาซาก	 บาท

อายุการใชงาน	 ป
 

 

 
 หนวย: บาท สัญลักษณ 

รายรับจากการใหบริการโฮมสเตย XXXX (1) 
    หัก   ตนทุนจากการใหบริการ (ตนทุนผันแปรรวม) XXXX (2) 
กําไรข้ันตน XXXX (3) 
    บวก  รายไดอ่ืนๆ (ถามี) XXXX (4) 
    หัก   คาใชจายในการบริหารงาน XXXX (5) 
           คาเสื่อมราคาสินทรัพย  XXXX (6) 
           คาใชจายอ่ืนๆ (ถามี) XXXX (7) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ XXXX (8) 
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  ในการวัดความสามารถในการทํากําไร จะวัดจากอัตราสวน ดังน้ี 

 

อัตราสวนกําไรข้ันตน  = 	 กําไรขั้นตน
รายไดจากการใหบริการ x 100  =    X 100 

 
 

  ยิ่งคารอยละสูงเทาไร แสดงถึงความสามารถในการควบคุมตนทุนในการใหบริการลูกคา
สูง แตเปนกําไรที่ยังไมไดคํานึงถึงการลงทุนในสินทรัพยตางๆ  

 

อัตราสวนกําไรสุทธิ  =  
กําไรสุทธิ

รายไดจากการใหบริการ
 X 100  =    X 100 

 
 

   การแปลผล คือ รอยละสูงที่สูง แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรย่ิงสูง สะทอนวา
กิจการมีความสามารถในการหารายได และควบคุมคาใชจายทั้งในดานการใหบริการและการบริหารงาน 
หรือรายไดทุกๆ 100 บาท คิดเปนกําไรก่ีบาท 

 2) การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน จะใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
ทางการเงิน (Financial Cost-Benefit Analysis) โดยจะแสดงใหเห็นกระแสเงินสดเขาและกระแสเงินสด
ออกที่เกิดขึ้น กลาวคือ เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทน (รายได) กับตนทุน (คาใชจาย) ของ
โครงการในรูปของตัวเงินที่เกิดขึ้นจริงในแตละป และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการหรือ
ความสามารถทํากําไรของโครงการวาเปนไปไดหรือไม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) ผูลงทุน
จะไดผลตอบแทนหรือกําไรมากนอยเพียงใด ลงทุนแลวจะใชเวลาคืนทุนนานเพียงใด โดยในการศึกษาน้ี
กําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 10 ปและจะประเมินผลความคุมคาจากตัวชี้วัดตางๆ ดังน้ี 

2.1) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (Net present value: NPV) คือ มูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแตละป ซ่ึงเทากับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนหรือ
กระแสเงินสดเขา (Cash Inflows) ลบดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนหรือกระแสเงินสดออก (Cash 
Outflows) โดยใชอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคิดลด 

NPV=
∑ (Bt-Ct)n

t=1

(1+r)t
 

เม่ือ   Bt  คือ ผลตอบแทนในปที่ t 
  Ct  คือ ตนทุนในปที่ t 
  r    คือ อัตราคิดลด (discount rate)  
มูลคาปจจุบัน NPV>0 หมายความวา การลงทุนของโครงการใหผลตอบแทนสุทธิที่

คุมคา 
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2.2) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-cost ratio: B/C ratio)  

BCR= 
∑ Bt

(1-r)t
n
t=1

∑ Ct
(1-r)t

n
t=1

 

เม่ือ  Bt  คือ ผลประโยชนในปที่ t 
  Ct  คือ ตนทุนในปที่ t 
  r    คือ อัตราคิดลด (discount rate)  
อัตราผลตอบแทนเปนการอธิบายวา การลงทุน 1 บาท จะกอใหเกิดผลตอบแทนกี่บาท 

ถา B/C ratio > 1 แสดงวาการลงทุนของโครงการมีความคุมคา เปนวิธีการอธิบายที่ชวยใหผูบริหารเขาใจ
งาย แตไมไดวัดขนาดของผลตอบแทน ดังน้ันในการนําเสนอผลการวิเคราะห จึงควรเสนอทั้ง NPV และ 
B/C ratio 

2.3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR)  

NPV=0= 
∑ (Bt-Ct)n

t=1

(1+i)t
 

 
เม่ือ  Bt  คือ ผลประโยชนในปที่ t 
       Ct  คือ ตนทุนในปที่ t 
        i    คือ  IRR 
โครงการที่ควรลงทุนจะตองมี IRR  > อัตราดอกเบี้ยในตลาด (อัตราคิดลด) แสดงวา 

การลงทุนของโครงการมีความคุมคา 
2.4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) คือ ระยะเวลาที่ใชไปในการลงทุน

จนกระทั่งกระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเทากับตนทุนที่ลงทุนไป มีหนวยวัดเปนระยะเวลา (ป หรือ
เดือน) โดยระยะเวลาคืนทุน จะเปนจุดเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการเทากับกระแสเงินสดจาย
สุทธิพอดี หรือกลาวไดวาการลงทุนไมมีกําไรและไมขาดทุน และมีกระแสเงินสดสุทธิเปนบวก หรือมีกําไร
ไดหลังจุดเวลานี้ 

PB = จํานวนงวดกอนคืนทุน + 
เงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน

กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปที่คืนทนุ
 

3.4 การวิเคราะหพฤติกรรมและความพงึพอใจ 
 ในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเท่ียวไทยที่ไปใชบริการทองเท่ียวชุมชนการศึกษานี้ใช
การวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มาใชบริการชุมชนทองเท่ียวที่เปน
กรณีศึกษา โดยการวิเคราะหในสวนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือบริการขอมูลใหกับชุมชนกรณีศึกษา โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมโฮมสเตย และ 2) กิจกรรมการทองเท่ียววันเดียว 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 

41 

1) กลุมชุมชนโฮมสเตย  
 โครงสรางแบบสอบถาม สําหรับชุมชนโฮมสเตย จะใชแบบสอบถามรวมกัน โดย

แบบสอบถามมีองคประกอบทั้งหมด 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) พฤติกรรมการทองเท่ียวของ
นักทองเที่ยว 3) ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มีตอชุมชนทองเที่ยว และ 4) 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยรายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวกที่ 1.1 

 จํานวนตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยางชุมชนละ 50 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตามสะดวก 
(convenience sampling) 

 จุดเก็บ พ้ืนที่ศึกษา 17 ชุมชน ที่เปนที่มีโฮมสเตยเปนหนึ่งในหวงโซบริการ 
 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จะนําเสนอและวิเคราะหจาก

คาสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณาจากคารอยละ (Percentage) เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
สวนใหญในแตละพ้ืนที่ รวมถึงการวิเคราะหความสําคัญ/ ความพึงพอใจ จะประเมินจากมาตรวัด 5 ระดับ 
คือ เห็นวาความสําคัญ/ มีความพึงพอใจในระดับใด ซ่ึงแบงระดับการประเมินออกเปน 5 ระดับ คือ 1) 
นอยที่สุด 2) นอย 3) ปานกลาง 4) มาก และ 5) มากที่สุด การวิเคราะหจะพิจารณาจากสถิติพรรณนา คือ 
พิจารณาคาความถี่ (Frequency) ซ่ึงจะแสดงเปนคารอยละ โดยเปรียบเทียบระหวางคาความถี่ของผูที่
ประเมินวาสําคัญและพึงพอใจในแตละดาน โดยมีการแปลผลคา ดังน้ี  
  เห็นวาสําคัญ คือ ผลรวมของความถี่การใหความสําคัญระดับมาก และมากที่สุด 
  มีความพึงพอใจ คือ ผลรวมของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และมากที่สุด 

2) กลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว 
เน่ืองจากกิจกรรมทองเท่ียววันเดียวของแตละพ้ืนที่มีลักษณะที่แตกตางกัน คือ ลองเรือชม

ดอกบัวแดง จ. อุดรธานี ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ. สิงหบุรี และลองแกงลํานํ้าเข็ก จ. พิษณุโลก 
ดังนั้น ในรายการประเมินจะมีประเด็นในการประเมินที่แตกตางกัน จึงใหนักวิจัยในพื้นที่เปนผูออกแบบ
แบบสอบถามที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ รายละเอียดจะแสดงในรายงานของนักวิจัยแตละคน 
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บทที่ 4
ผลการศึกษา 

    
บทน้ี จะเปนการนําเสนอผลการศึกษา เพ่ือใหเห็นจุดเร่ิมตนและวิวัฒนาการของการพัฒนาการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมของชุมชนทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา การบริหารจัดการภายในกลุม การใช
ทุนตางๆ ในชุมชน ที่ถูกนํามาประกอบกันเพ่ือการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ซ่ึงแตละชุมชนก็จะ
เอกลกัษณและจุดเดนของทุนในชุมชนที่แตกตางกันไป รวมถึงแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
เกิดจากการทองเท่ียวโดยชุมชน สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวนตามวัตถุประสงคการศึกษา 
คือ 

1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเท่ียว 
2) วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน  
3) ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเท่ียว  
4) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเท่ียวที่ใชบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
5) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ

ทองเท่ียวชุมชน โดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว 
ชุมชนกรณีศึกษาในโครงการนี้ประกอบดวย 21 ชุมชน แบงเปนชุมชนในภาคเหนือ 8 แหง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แหง ภาคกลาง 6 แหง และภาคใต 1 แหง ชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา
เริ่มตนเปดชุมชนโดยมีจุดประสงคทั้งเพ่ือการทองเท่ียวและการศึกษาดูงาน สวนใหญมีชวงเวลาเปดชุมชน
ไลเลี่ยกันในชวงป พ.ศ. 2547-2552 โดยในชวงดังกลาวมีการทองเที่ยวชุมชนและโฮมสเตยในกรณีศึกษา
เกิดขึ้นใน 7 ชุมชน โดยชุมชนที่เริ่มดําเนินการแรกสุด คือ ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา เร่ิมตนในป 
พ.ศ. 2538 และชุมชนที่ดําเนินการลาสุด คือ ชุมชนบานศิลา จังหวัดขอนแกน เร่ิมตนในป พ.ศ. 2559 จะ
พบวา ชวงเวลาของการพัฒนาของแตละชุมชนไมเทากัน ทําใหบางชุมชนพัฒนาไปถึงขึ้นเปนชุมชน
ทองเที่ยวอยางเต็มตัว เชน ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ชุมชนแมกําปอง จ.เชียงใหม ชุมชนเชียงคาน จ.
เลย เปนตน หรือบางชุมชนยังเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน แตกําลังจะพัฒนาและตอยอดทุนในชุมชนใหไปสูการ
เปนแหลงทองเที่ยว เชน ชุมชนบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย ชุมชนบานบัว 
จ.พะเยา ชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน หรือบางกลุมอยูในขั้นเริ่มตน แมจะมีการเปด
ใหบริการโฮมสเตยมานานแลว เชน กลุมอุโมงคโฮมสเตย จังหวัดลําพูน ซ่ึงระดับของการพัฒนานอกจาก
จะขึ้นอยูระยะเวลาที่เริ่มดําเนินการแลว ยังขึ้นอยูกับทุนพ้ืนฐานและความพรอมของแตละพ้ืนที่ที่สงเสริม
ใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนไดเร็วขึ้น 
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4.1.1 สาเหตุของการเร่ิมตนการทองเที่ยวโดยชุมชน 
จุดเร่ิมตนการจัดการทองเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ศึกษาแตละแหง มีแนวคิดหรือมีจุดเร่ิมตนในการ

พัฒนาการทองเที่ยวที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม สามารถแบงตามจุดเร่ิมตนเปดชุมชนออกเปน 2 กลุม 
ดังน้ี 

1) กลุมชุมชนที่เริ่มตนจากวิกฤตในชุมชน เปนชุมชนที่ในอดีตพ้ืนที่มีปญหาภายใน
ชุมชน หรือมีภัยคุกคามจากภายนอกชุมชน ทําใหกลุมคนในชุมชนเร่ิมตนรวมกลุมกันทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ เพื่อรวมมือกันในการจัดการปญหาของชุมชน รวมถึงตองการสรางการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยอาศัยการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ ยกตัวอยางเชน  

ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ซ่ึงถูกเรือประมงภายนอกคุกคามและเขามาทําประมงในพื้นที่
แบบผิดกฎหมาย (เรืออวนรุนอวนลาก) ทําใหชาวบานรวมตัวกันและจัดตั้ง “ชมรมประมงพื้นบาน” ในป 
พ.ศ. 2536 เพ่ือปกปองทรัพยากรชายฝง และเริ่มตนจัดการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2538 เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพ้ืนที่ และชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาในพ้ืนที่ ซ่ึงเปนกุศโล
บายในการกระตุนใหหนวยงานรัฐในระดับทองถิ่นดําเนินการตามกฎหมายกับกลุมเรือประมงที่คุกคาม 
รวมถึงการรวมตัวกันขับไล ลาดตระเวน และการพานักทองเที่ยวหรือสื่อมวลชนลงพื้นที่ มีผลทําให
สามารถลดจํานวนเรืออวนรุน อวนลากได  

บานสันติชล จ.แมฮองสอน ซ่ึงในอดีตเคยเปนเสนทางของขบวนการคายาเสพติด และยัง
เปนสถานที่พบปะระหวางผูซ้ือกับผูขายยาเสพติด ภายหลังเม่ือรัฐบาลมีการปราบปรามยาเสพติด พ้ืนที่น้ี
ไดกลายเปนสมรภูมิรบขนาดยอม ทําใหคนในชุมชนไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติ บางคนตกเปนเหยื่อ
ขบวนการคายา บางคนก็เสพติดยา แมวาในปจจุบันปญหาดังกลาวไดหมดไป แตสิ่งที่หลงเหลืออยู คือ 
ภาพลักษณในเชิงลบท่ีภายนอกมองมายังชุมชน ทําใหแกนนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ได
ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการสรางภาพลักษณใหมใหบานสันติชล จึงมีแนวคิดเปดเปนหมูบาน
ทองเท่ียว  

บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม ซ่ึงในอดีตชาวบานในหมูบานน้ีปลูกฝน ซ่ึงเปนอาชีพที่ผิด
กฎหมาย ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงใหชาวบานเปลี่ยนจากการปลูกฝนมาทํา
การเกษตร เชน ปลูกกาแฟ พืชเมืองหนาว และทํานาขาว ซ่ึงเปนที่มาของนาขั้นบันไดไลระดับตามเชิงเขา
ที่มีความสวยงาม และกลายเปนสถานที่ดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเขามาเที่ยวในพื้นที่ได 

บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี ชาวบานบางสวนไดมีการขายที่ดินใหนายทุนเพ่ือปลูกสวนปายู
คาลิปตัส และเปนแรงงานรับจางปลูกตนยูคาลิปตัส ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให
โรงงานมีการเลิกจางพนักงานและวิกฤตินํ้าแลง ผูใหญบานจึงรวมกับคณะกรรมการหมูบานปรึกษาหารือ
กันเพ่ือหาทางแกไขปญหา โดยพยายามหาอาชีพเสริมใหคนในชุมชนเพื่อสรางรายไดดวยการทอพรมเช็ด
เทา และพยายามลดรายจายที่ใชในการทําการเกษตร ผลการดําเนินงานที่โดดเดน ทําใหมีคนมาศึกษาดู
งานที่ชุมชนบานคลองหัวชางมากขึ้น และในป พ.ศ. 2552 ชุมชนคลองหัวชางไดรับคัดเลือกจากจังหวัด
สระบุรีใหเปนแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระบุรี และจัดโครงการหมูบานทองเท่ียวโดยชุมชน  

ชุมชนประแส จ.ระยอง ในชวงที่ภาครัฐมีนโยบายเขมงวดในการทําประมงมากขึ้นประมาณป 
2539 และ ในป พ.ศ. 2557 ทําใหการควบคุมการจางแรงงานตางดาวอยางเขมงวด การควบคุมการออก
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เรืออยางเขมงวดโดยหามออกเรือไปนอกเขต ทําใหชาวชุมชนปากน้ําประแสซึ่งสวนใหญมีอาชีพประมงมี
ตนทุนสูงขึ้นและมีรายไดลดลง ประกอบกับพ้ืนที่ไดรับการสนับสนุนในดานการทองเที่ยว คือ ไดรับมอบ
เรือรบหลวงประแส และมีการพัฒนาทุงโปรงทอง ทําใหชาวประมงบางสวนตัดสินใจขายเรือ และหันมาทํา
ธุรกิจโฮมสเตยเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวแทนการทําประมง 

2) กลุมชุมชนที่มองเห็นโอกาสของชุมชน ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญเกิดจากการมองเห็น
ศักยภาพและโอกาสของชุมชนในการจะพัฒนาไปสูการจัดการทองเท่ียว และใชการทองเท่ียวเปน
เคร่ืองมือในการสรางผลประโยชนใหกับชุมชน โดยชุมชนกลุมน้ีจะเปนชุมชนที่มีพ้ืนฐานของสิ่งดึงดูดใจอยู
แลวในชุมชน และตองการตอยอดการใชประโยชนจากทุนเหลาน้ัน เชน ชุมชนบานเดียมมีทะเลบัวแดง 
ชุมชนเชียงคานมีมรดกโลก (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง) หรือชุมชนบานรองกลาที่อยูในเขต
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา เปนตน นอกจากน้ี บางชุมชนเปนพ้ืนที่ตนแบบในดานการศึกษาดูงานที่มี
ชื่อเสียง มีทุนดานภูมิปญญาท่ีมีความโดดเดน เชน ตําบลอุโมงคตนแบบดานการจัดการสุขภาวะชุมชน 
บานทาขันทองและบานบัว ตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนเกาะเกิด ตนแบบดานสมุนไพร เปน
ตน จึงทําใหชุมชนเหลาน้ีมีอุปสงคของผูมาเยือน (Demand) อยูแลวในระดับหน่ึง กลาวคือ มีคนแวะ
เวียนเขามาในชุมชนอยูบางแลว กอนที่จะพัฒนามาสูการจัดการทองเท่ียว  

พ้ืนที่ศึกษาสวนใหญเริ่มตนจากการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เน่ืองจากมีผลิตภัณฑชุมชนที่มี
ชื่อเสียง เชน ผาหมักโคลน ของบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ ของชุมชนเกาะเกิด จ.
อยุธยา เปนตน นอกจากน้ี หลายพื้นที่ยังเปนพ้ืนที่ศึกษาที่เปนตนแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ
ไดรับคัดเลือกใหเปน “หมูบานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข (Smart village)” ไดแก ชุมชน
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม ชุมชนคลองหัวชาง จ.สระบุรี ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย และชุมชน
บานบัว จ.พะเยา โดยเฉพาะชุมชนบานบัว จ.พะเยา ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประเทศ ในป พ.ศ. 2553 หรือตําบลอุโมงค ที่เปนเครือขายสุขภาวะของสํานักงานกองทุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และไดรับรางวัลเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกร เปนตนแบบดานการ
บริการจัดการองคกรและชุมชน และมี อปท. อ่ืนๆ ใหความสนใจมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก  

อยางไรก็ตาม แตละชุมชนลวนแลวแตพยายามนําเอาสิ่งที่มีอยูในชุมชนมาเปนพ้ืนฐานใน
การจัดการการทองเที่ยว แตสําหรับบางพื้นที่ อาจมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร เชน ตั้งอยูใกลแหลง
ทองเที่ยวสําคัญระดับชาติ เชน บานเชียง จ.อุดรธานี มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ซ่ึงไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก และเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญ บานรองกลา จ.พิษณุโลก ซ่ึง
หมูบานอยูภายในเขตอุทยานแหงชาติรองกลา บานแมกลางหลวง อยูใกลอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
หรือบานนาตนจ่ัน อยูใกลกับอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนตน ทําใหมีคนเดินทางเขามาทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวหลักและกระจายไปเที่ยวตอในชุมชน สามารถสรุปจุดเร่ิมตนของการพัฒนาของชุมชน
ทองเท่ียวได ดังตารางที่ 4.1 
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ท่ีมา: จากการสัมภาษณ 
รูปที่ 4.1 เสนทางการเริ่มตนชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา 

สามารถสรุปขอมูลวิวัฒนาการเบ้ืองตนของชุมชนกลุมวิกฤติและชุมชนกลุมโอกาสไดดัง
ตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะหลังๆ เม่ือการ
ทองเท่ียวในประเทศไทยเริ่มขยายตัว 

ตารางที่ 4.1 สาเหตุเร่ิมตนของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา 
กลุม พ้ืนท่ีศึกษา ปท่ีเร่ิม จุดเร่ิมตนการพัฒนา 

วิกฤต 
 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 2538 รวมกลุมขับไลเรือประมงภายนอกที่ใชอวนลาก อวนรุน 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 2539 รายไดจากการทําเมี่ยงลดลง  
บานแมกลางหลวง จ.
เชียงใหม 

2543 
ถูกกดดันจากภาครัฐใหลดการปลูกฝน และหันมาอนุรักษปา ทํานา
ขั้นบันได 

บานบัว จ.พะเยา 2547 ชาวบานไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีในการเกษตร 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 2548 ปญหายาเสพติด และตองการเปลี่ยนภาพพจนชุมชน 
ประแส จ.ระยอง 2549 อุตสาหกรรมประมงซบเซาลงจากขอจํากัดและขอบังคับทางกฎหมาย 
เชียงคาน จ.เลย 2552 การคาชายแดนซบเซา จุดพลุโดยงาน 100 ป เชียงคาน 

บานรองกลา จ.พิษณุโลก 2554 
มีปญหาที่ทํากินในเขตอุทยาน ตองการลบภาพลักษณผูตัดไมทําลายปา จึง
ปลูกตนนางพญาเสือโครง 

ชุมชนลับแล จ. อุตรดิตถ 2557 เกิดเหตุดินโคลนถลม จึงตองการฟนฟูบานเรือน 

โอกาส 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 2547 เห็นโอกาสจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน  
บานเชียง จ.อุดรธานี 2547 มีแหลงมรดกโลกในพื้นที่ 
บานเดียม จ.อุดรธานี 2547 มีทะเลบัวแดง 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 2548 ตองการใหคนมาศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนอยางแทจริง  
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 2551 มีคนมาดูงานในพื้นที่จํานวนมาก 
บานนาออ จ.เลย 2552 ศูนยบริการวิชาการ ม.ขอนแกน (มข.) มาใหความรูเก่ียวกับการทองเที่ยว 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 2552 มีคนมาศึกษาดูงาน 
อุโมงค จ.ลําพูน 2554 มีคนมาดูงานและทํากิจกรรมในพื้นที่ (เครือขายของ สสส.) 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  2559 ศูนยบริการวิชาการ มข. มาใหความรูเก่ียวกับการทองเที่ยว 

ที่มา: จากการสํารวจ   

2557 
ลับแล 

2538 
เกาะยาวนอย 

2539
แมกําปอง 

2543 
แมกลางหลวง 

2547
นาตนจ่ัน/ บานเชียง/ 

บานเดียม 

2548
บานสันติชล 

2548
เกาะเกิด 

2549
ประแส 

2551
ทาขันทอง 

2552
นาออ/ คลองหัวชาง 

2554 
บานบัว/ อุโมงค 

 

2559
บานศิลา 

กลุมวิกฤติ 

กลุมโอกาส 

2552
เชียงคาน 

2554 
บานรองกลา 
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แมวาชุมชนจะเริ่มตนจากวิกฤตหรือโอกาส แตสิ่งสําคัญ คือ ในชุมชนจะตองมี  “เชื้อ” 
เริ่มแรกที่มีอยูในชุมชน กลาวคือ ตองมีสิ่งดึงดูดใจที่สามารถพัฒนาตอยอดเพ่ือใหมีคนเขามาทองเที่ยวใน
อาณาบริเวณ เชน มีพ้ืนที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวหลัก เชน อยูใกลอุทยานแหงชาติ อยูใกลมรดกโลก 
เปนตน หรือในพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแกการทองเท่ียว เชน มีแมนํ้า ภูเขา จุดชมวิว ทะเล
หมอก เปนตน มีความหลากหลายของผลิตภัณฑชุมชน มีภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงชุมชนแตละแหงก็จะมีพ้ืนฐานของทุนในชุมชนที่มีความโดดเดนแตกตางกันไป เชน 
ชุมชนแมกําปองมีความโดดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเชียงคานมีความโดดเดนดานวัฒนธรรม มี
ภูทอกสําหรับชมทะเลหมอก ชุมชนเกาะเกิดมีความโดดเดนดานผลิตภัณฑชุมชน ตําบลอุโมงคและบาน
บัวมีความโดดเดนดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีศักยภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม เชื้อดังกลาวเปนเพียง
ปจจัยพ้ืนฐานเบ้ืองตน แตการจะ “จุดติด” หรือการจะดําเนินการจัดการทองเที่ยวใหประสบความสําเร็จ
หรือไมน้ัน ยังตองอาศัยอีกหลายปจจัยประกอบกัน ทั้งทุนทางสังคม เชน กลุม เครือขาย เปนตน การ
บริหารจัดการภายใน/ภายนอกกลุม การสนับสนุนจากหนวยงาน รวมถึงการจัดการกับผลกระทบตางๆ จะ
เกิดขึ้นเม่ือมีการทองเที่ยว ซึ่งจะไดกลาวในลําดับถัดไป 

การเร่ิมตนจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน พบวา มีทั้งที่ชุมชนมีความคิดริเร่ิมเอง และเกิดจาก
องคกรภายนอกชุมชนไดเขาใหการสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหชุมชน โดยชุมชนทองเท่ียวสวน
ใหญมักจะเริ่มตนจัดการทองเที่ยวกันเองภายในชุมชน โดยรวบรวมและอาศัยกลุมทุนและเครือขายที่มีอยู
ในชุมชนมาเปนองคประกอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเท่ียว โดยเฉพาะ กลุมที่มี “ทุนทางสังคม” 
เปนพ้ืนฐาน มักจะเปนผูริเริ่มของที่การคนหาจุดขาย จัดเตรียมบริการ และคิดคนกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชน โดยการรวมกลุมน้ีอาจมาจากการพ้ืนฐานความสัมพันธที่แนนแฟนและความไวเน้ือเชื่อใจ เชน เปน
กลุมชาติพันธุเดียวกัน (กลุมอีสานอพยพ บานทาขันทอง กลุมไทพวน บานเชียง) หรือเปนกลุมอาชีพที่
ทํางานดายกัน (กลุมทอผา/กลุมแมบาน บานนาตนจ่ัน กลุมขาวอินทรีย บานบัว) หรือเปนกลุมที่เคยรวม
ตอสูมาดวยกัน (กลุมอนุรักษของเกาะยาวนอย) เม่ือกลุมเริ่มเปนรูปเปนราง จึงเกิดการแบงหนาที่และ
ขยายไปยังคนหาเครือขายบริการอ่ืนๆ ในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงหวงโซการใหบริการ เชน ใหกลุมผูสูงอายุ
ทําหนาที่ตอนรับบายศรีสูขวัญ กลุมแมบานทําหนาที่ใหบริการดานอาหาร เพ่ือแบงหนาที่ในการใหบริการ
ด านตางๆ  และเ ม่ือพัฒนาขึ้นมาเปนกลุมได ในระดับหน่ึงแลว  มักจะมีหนวยงานทั้ งของรั ฐ 
สถาบันการศึกษา มาใหการสนับสนุนเพ่ิมเติม 

แตมีบางชุมชนที่การทองเท่ียวชุมชนเกิดจากการมีผูเขามาใหการสนับสนุนตั้งแตแรกเริ่ม เชน 
ชุมชนบานศิลา ชุมชนบานนาออ ที่มีศูนยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหการสนับสนุนใน
การเริ่มตน (Facilitator) โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และยังเปนเครือขายที่ใหความ
ชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาใหกับชุมชนในชวงเริ่มตน 

 
 
 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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4.1.2 ขั้นของการพัฒนา  
พ้ืนที่ศึกษาในโครงการนี้ มีขั้นของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกัน เน่ืองดวยเวลาใน

การพัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในขั้น
ของการพัฒนาและไดรับรางวัลการันตีมาตรฐานการดําเนินงานในระดับนานาชาติ เชน ชุมชนเกาะยาว
นอย จ.พังงา ไดรับรางวัล ASEAN Homestay Standard 2016-2018 ชุมชนแมกําปอง จ. เชียงใหม 
ไดรับรางวัล PATA Gold Awards 2010 และ ASEAN Homestay Award 2016 หรือบานนาตนจ่ัน จ.
สุโขทัย ไดรับรางวัล PATA Gold Awards 2012 และ ASEAN Homestay Award บานเชียง จ.อุดรธานี 
ไดรับรางวัล ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
การพัฒนาอยางตอเน่ืองและเกิดผลสําเร็จซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับทุนพ้ืนฐานในชุมชนท่ี
เอ้ือตอการจัดการทองเท่ียว โดยมีขอสังเกตวาพ้ืนที่ที่มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บานเดียม มีทะเลบัวแดง ชุมชนบานแมกําปอง มีทรัพยากรปาไม
และน้ําตก หรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน บานเชียง มีมรดกโลก เชียงคาน มีสถาปตยกรรม
บานเรือนไมโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมนํ้าโขง และเปนเอกลักษณที่โดดเดน ซ่ึงทรัพยากรเหลาน้ีถือวาเปนสิ่ง
ดึงดูดใจอยูแลว และสามารถนํามาใชเปนทุนเบื้องตนในการจัดการทองเที่ยวไดทันที ประกอบกับการ
ไดรับการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จึงทําใหพ้ืนที่เหลาน้ีกลายพ้ืนที่ทองเที่ยวและไดรับความสนใจจาก
นักทองเท่ียวอยางรวดเร็ว  

อยางไรก็ตาม ชุมชนที่มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติดวยมักจะไดเปรียบ เชน มีภูเขา (ชม
ทะเลหมอก) มีปา สภาพอากาศเย็นสบาย มีพ้ืนที่ริมนํ้า ริมทะเล ซ่ึงสถานที่ทางธรรมชาติเหลาน้ีถือเปนวา
เปนทุนพ้ืนฐานที่จะทําใหชุมชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหกลายเปนแหลงทองเท่ียวและพัฒนา
กิจกรรมทองเท่ียวได เชน ชมทิวทัศน เดินปา เลนนํ้า ลองเรือ เปนตน   

ในขณะที่บางชุมชน ซ่ึงอาจจะไมไดมีทรัพยากรที่ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวมากเพียงพอ แต
มีความโดดเดนในดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถิ่น เปนพ้ืนที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก็
มักจะเร่ิมตนจากการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน แลวจึงพัฒนาตอยอดมาสูการทองเที่ยว ซ่ึงอาจจะใชเวลา
มากกวาในการเตรียมการพ้ืนที่จากการเปนแหลงเรียนรูใหเปนแหลงทองเท่ียวสําหรับการพักผอน เชน 
บานทาขันทอง แมวาจะเร่ิมตนเปดชุมชนดวยการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได
เปดโฮมสเตยรองรับคณะดูงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 และไดผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยคร้ังแรก
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 และไดรับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตยดีเดนระดับประเทศในป พ.ศ. 2556 ก็มีคนเขามา
ในชุมชนมากขึ้น แตก็ยังเปนกลุมศึกษาดูงานที่มาดูงานดานโฮมสเตยมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเริ่มตน
จัดการทองเท่ียวอยางจริงจังในป พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเริ่มมีกลุมลูกคาที่เปนนักทองเท่ียวที่ไมใชกลุมดู
งานเพ่ิมขึ้น พรอมกับไดมีการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ นอกเหนือไปจากฐานการเรียนรู เชน 
ลองเรือแมนํ้าโขง สไลดเดอรโคลน เปนตน รวมถึงไดมีการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวทาขันทองไปใน
ป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา โดยมีวัฒนธรรมของคนอีสานที่อาศัยในอยูในถิ่นลานนาเปนจุดขาย  
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อยางไรก็ตาม หากชุมชนไมมีแหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรมทองเท่ียวที่ดึงดูดใจนักทองเท่ียว
ไดมากพอและไมมีความหลากหลาย และก็ทําใหไมมีคนพักคางคืนหรือใชเวลาอยูในชุมชนนอยมาก จนไม
สามารถตอยอดไปสูหวงโซบริการทองเที่ยวอ่ืนๆ เชน บริการที่พัก บริการอาหาร บริการขนสง ได 

ท่ีมา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561) 
รูปที่ 4.2 ระดับข้ันของการพัฒนาของชุมชนกรณีศกึษา 
 

4.1.3 บริบทและความพรอมเบ้ืองตนในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน  
พ้ืนฐานความพรอมเบื้องตนของชุมชนมีความสําคัญที่จะนําสูการตอยอด โดยมีบริบทของ

ชุมชนเปนพ้ืนฐานที่ทําใหแตละชุมชนมีความแตกตางกันทั้งในดานทุนประเดิม บรรยากาศการทองเที่ยว 
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน ในการศึกษานี้ พบวา ชุมชนกรณีศึกษาสวนใหญเปนชุมชนชนบทที่มีภูมิ
ปญญาโดดเดน ซ่ึงเปนลักษณะการทองเท่ียวที่เหมาะกับกลุมนักทองเท่ียวสายแข็งที่ตองการสัมผัส
ธรรมชาติและวิถีด้ังเดิมของชุมชน และกลุมศึกษาดูงาน อยางไรก็ตาม บางพื้นที่ก็ไดมีการพัฒนา
มาตรฐานและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อขยายกลุมลูกคาใหกวางขึ้นได สามารถแสดงขอมูลชุมชน
แยกตามบริบทได ดังตารางที่ 4.2 

ข้ันสํารวจ 
- เขาถึงยาก 
- นท. สะพายเป 
- ไมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

- แบงปนของใช 

ข้ันเร่ิมตน 
- Niche market 
- รายไดเปนฤดูกาล 

 

- ไมมีการลงทุนจาก
ภายนอก 

- มีสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
- เร่ิมมีการลงทุนภายใน 

ข้ันพัฒนา 

- Man-made 
attraction 

- นท. ขยายตัว 
- ชุมชนลงทุนเพิ่ม 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ล บ ไ ม
ชัดเจน 

 

- แรงงานเพียงพอที่มี
อุตสาหกรรมฯ 

ข้ันอ่ิมตัว 
- นท. คงที่และเร่ิมลดลง 
- ในฤดูกาล นท. 
มากกวาคนทองถ่ิน 

- ผลกระทบทางลบเริ่ม
เดนชัด 

- มีการลงทุนจาก
ภายนอก 

ข้ันชะลอตัว 

- ศก. พึ่งการทองเที่ยวเปน
หลัก 

- ทรัพยากรเส่ือมโทรม 
- นท. ลดลง 
- ทรัพยสินเปลี่ยนเพื่อกิจการ

อื่น 
- นท. > กําลังรองรับ 
- เร่ิมมี นท. กลุม mass 
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะชุมชนของชุมชนกรณีศึกษา 
ลักษณะชุมชน ชุมชนกรณีศึกษา 

ชุมชนชนบท 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
บานนาออ จ.เลย 
บานเดียม จ.อุดรธานี 
บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.อุดรธานี 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
บานบัว จ.พะเยา 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
อุโมงค จ.ลําพูน 

เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี 
 

ชุมชนเมือง 
เชียงคาน จ.เลย 
บานเชียง จ.อุดรธานี 

ประแส จ.ระยอง 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

จากการสํารวจพ้ืนที่ชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาในเบื้องตน พบวา แตละชุมชนมีฐานของทุน
พ้ืนฐานในชุมชนหรือที่เรียกวา “ทุนประเดิม” ที่สามารถนํามาใชในการจัดการทองเที่ยวชุมชนแตกตาง
กันไป ทําใหแตละชุมชนมีความไดเปรียบและมีความพรอมที่แตกตางกันไป ซ่ึงมีผลตอการเร่ิมตนกิจกรรม
เพ่ือการทองเท่ียวของแตละพ้ืนที่ดวย โดยสามารถอธิบายในภาพรวมได ดังน้ี 

1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เปนทุนพ้ืนฐานที่หลายชุมชนทองเที่ยวไดนํามาใชเปนสิ่งดึงดูด
ใจดานการทองเท่ียวของชุมชน ซ่ึงแตละชุมชนก็จะแตกตางกันไป โดยจะพบวามีหลายชุมชนที่ทุนทาง
ธรรมชาติมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน เกาะยาวนอย จ.พังงา มีทะเลที่มี
ความสวยงาม ที่บานเดียม จังหวัดอุดรธานี มีทะเลบัวแดงที่สวยงามและ CNN ยังยกใหทะเลบัวแดง ติด 1 
ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก หรือชุมชนบานแมกําปอง ที่มีทั้งปาไมและน้ําตก มีอากาศและ
บรรยากาศที่สดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซ่ึงตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง ปา
ดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดป มีทิวทัศนสวยงาม ซ่ึงทรัพยากรเหลาน้ีเหมาะแกการเที่ยวพักผอนหยอน
ใจ และถือเปนจุดขายหรือกิจกรรมการทองเท่ียวหลักของชุมชนเหลาน้ี  

ในบางพื้นที่ เชน ชุมชนบานนาตนจ่ันมี มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใกลเคียงชุมชน 
(ประมาณ 3 กิโลเมตร) คือ “จุดชมวิวหวยตนไฮ” ซ่ึงไดถูกเชื่อมโยงใหเขากับการทองเที่ยวของบานนาตน
จ่ัน เปดในป พ.ศ. 2558  ซ่ึงกิจกรรมยามเชาที่นาสนใจ เพ่ือรอชมทะเลหมกในยามเชา เชนเดียวกับชุมชน
เชียงคาน ซ่ึงไดเชื่อมโยงกับ “ภูทอก” เปนภูเขาที่สามารถเดินทางขึ้นไดดูทะเลหมอกไดสะดวกมาก ก็ถูก
เชื่อมโยงเขากับการทองเท่ียวของเชียงคาน ซ่ึงทรัพยากรดังกลาวทําใหสามารถดึงใหนักทองเท่ียวมาพัก
คางคืนในชุมชนเพื่อดูทะเลหมอกและทํากิจกรรมในชุมชนไดมากขึ้น 

พ้ืนที่ที่มีทําเลตั้งอยูบนที่สูง มักไดเปรียบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น  เชน ชุมชนบานแมกําปอง
ตั้งอยูบนพ้ืนที่ความสูงมากกวา 1,300 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ที่มีทั้งปาไมและนํ้าตก มีอากาศ
และบรรยากาศที่สดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซ่ึงตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง 
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ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณหามกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย พ.ศ. 2553 เพ่ือควบคุมการสรางและดัดแปลงบานโบราณ และคงเอกลักษณเมืองเกาเชียงคาน
ไว นอกจากน้ี ที่เชียงคานยังใชพ้ืนที่บริเวณบานโบราณเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว เพ่ือ
สรางบรรยากาศการทองเท่ียวที่เปนเอกลักษณของเชียงคาน โดยถนนสายเลียบแมนํ้าโขงที่ทั้งสองฝงถูก
ขนาบดวยบานเกา ตอนเย็นจะมีถนนคนเดินเชียงคาน และตอนเชามืดจะมีกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตที่เรียบงายของชาวเชียงคาน คือ “การตักบาตรขาวเหนียวยามเชา” ซ่ึงนักทองเที่ยวที่มาพักที่เชียง
คานก็จะมาตักบาตร ซ่ึงก็จะพบเห็นคนในชุมชนทองถิ่นมาตักบาตรดวย ทําใหนักทองเท่ียวไดเรียนรู
วัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวม และเกิดความประทับใจได 

หรือบานเชียง ที่เคร่ืองปนโบราณมีลายเขียนลายกนหอย ซ่ึงเปนที่เปนเอกลักษณของบานเชียง 
และมีการสืบทอดตอๆ กันมา ทําใหสามารถนําเอาเอกลักษณน้ีมีสรางมูลคา คือ การทําเคร่ืองปนดินเผา
ลายบานเชียง และยังสามารถจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดวาดลายเสนลงบนเครื่องปน เปนผลงานของ
ตัวเองได หรือที่ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน เปนตัวอยางของการนําเอาวัฒนธรรมด้ังเดิม ซ่ึงเปนเรื่องราว
ในอดีตของชาวบานบางระจัน มาจําลองอยูในตลาด โดยทุกคนในตลาดมีขอตกลงรวมกันในดานการแตง
กาย การตกแตงราน การใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่สอดคลองกับยุคสมัย โดยใหแตละคนปฏิบัติตามขอตกลง 
ทําใหบรรยากาศในภาพรวมมีความเปนยุคอดีตที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งตลาด 

แตละชุมชนมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ ตามกลุมชาติพันธุ ทําใหแตละ
พ้ืนที่มีความโดดเดนในเชิงวัฒนธรรม จะพบวา ทุนทางวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนองคประกอบหนึ่งในการ
จัดการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะชุมชนทองเที่ยวที่เนนการใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน และมีกิจกรรมที่ตอยอดมาจากทุนวัฒนธรรม เชน การรองสรภัญญะตอนรับนักทองเท่ียว การแตง
กายที่เปนเอกลักษณ การรองรําทําเพลง อาหารทองถิ่น เปนตน  

นอกจากน้ี บางพ้ืนที่ยังมีการจัดงานประจําปที่เปนวัฒนธรรมของพื้นที่ ซ่ึงมีการจัดเปนงาน
ประจําปเพ่ือสืบทอดประเพณีที่งดงามและยังเปนสวนสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชน เชน ประเพณีแห
นํ้าขึ้นโฮงสรงน้ําเจาหม่ืนดง ที่บานนาตนจ่ัน งานลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง (ออกพรรษา) ที่เชียงคาน 
งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง ที่บานเชียง งานทีปะวารี ณ บานระจันวันเพ็ญ ที่ตลาดไทยยอนยุค
บานระจัน งานสืบสานวัฒนธรรม ปงหาง ไสอ่ัว หละปูน ที่ตําบลอุโมงค กิจกรรมเหลาน้ี มีสวนดึงดูดให
นักทองเท่ียวเขามาและสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.3 ชุมชนที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ 
ชุมชน กลุมวัฒนธรรม 

บานทาขันทอง เปนชาวอีสานอพยพมาอยูในภาคเหนือ ก็นําเอาวัฒนธรรมอีสานมาดวยท้ังการปรุงอาหาร 
การแตงกาย การแสดงกลอนลําตางๆ   

บานเชียง เปนกลุมไทยพวนที่มีรากเหงามาจากเมืองเชียงขวางของประเทศลาว ก็นําเอาอาหาร
พ้ืนบาน และการฟอนรําแบบไทพวน การเขียนสีหมอลาย 

บานนาตนจั่น เปนกลุมไทยยวน (โยนก) เปนชุมชนโบราณที่มีอายุมามากกวา 200 ป ท่ีบรรพบุรุษอพยพ
มาจากแควนโยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

บานรองกลา กลุมวัฒนธรรมชาวมง คนบานรองกลาเปนคนไทยเชื้อสายมง อพยพมาจาก จ.นาน 
บานแมกลางหลวง เปนกลุมชนเผาปกาเกอะญอ 
หมูบานสันติชล วัฒนธรรมจีนยูนนาน 
บานนาออ วัฒนธรรมลานชาง มีการตั้งหมูบานมานานกวา 450 ป บรรพบุรุษชาวบานนาอออพยพมา

จากหลวงพระบางและเวียงจันทน ประมาณ พ.ศ.2236 โดดเดนดานภาษา สถาปตยกรรม
บานเรือน 

ชุมชนคลองหัวชาง มีการอพยพชาวบานจากจังหวัดอุบลราชธานี 10 กวาหลังคาเรือน ตอมากลุมคนจาก
นครนายกไดอพยพเขามาและนําเอาวิถีชีวิตแบบลาวพวนเขามาดวย 

ตําบลเชียงคาน กลุมชาวลาวท่ีมีพ้ืนฐานทําการคาขาย ชุมชนเชียงคานในอดีตเปนสังคมการคาขาย จึงมี
การวางผังและตั้งถ่ินฐานตามแนวเสนทางคมนาคม ซึ่งก็คือแมน้ําโขง มีเรือนไมเกาแกต้ัง
เรียงแถวเปนแนวยาวเลียบลําน้ําโขง ซึ่งเปนจุดเดนของเชียงคาน นอกจากนี้ ยังมีการตัก
บาตรขาวเหนียวท่ีคนด้ังเดิมยังคงยึดถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน 

 
3) ทุนภูมิปญญา ถือวาเปนทุนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับดึงดูดลูกคากลุมศึกษาดูงาน หลายพื้นที่มี

ความโดดเดนดานภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาสิ่งเหลาน้ันมาเปนฐานการเรียนรู สินคาโอท็อป หรือเปน
ของฝากได ซ่ึงเปนอีกองคประกอบสําคัญของการทองเท่ียว เชน  

บานนาตนจ่ัน มีภูมิปญญาการหมักผาดวยโคลน ซ่ึงเปนภูมิปญญาชาวบานที่ทําใหผาน่ิม 
และเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของบานนาตนจ่ัน โดยในป พ.ศ. 2560 สามารถสรางรายไดจากการขายผา
ทอหมักโคลนไดสูงถึง 17 ลานบาท  

ชุมชนเกาะเกิด ถือวาเปนหมูบานทองเที่ยว OTOP ที่มีการทํายาสมุนไพรอายุวัฒนะ ซ่ึงมี
การสืบทอดตํารายาสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ ไดมีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับ
มาตรฐานทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
อายุวัฒนะ และไดรับเลือกเปนวิสาหกิจชุมชนอันดับ 1 ของอําเภอบางปะอินและเปนสินคา OTOP ตําบล
เกาะเกิด 

ชุมชนบานบัว เปนหมูบานขาวอินทรีย ขาวอินทรียที่ผลิตเปนขาวที่มีคุณภาพและมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง กระบวนการผลิตปลอดจากสารเคมีและมีมาตรฐาน จนไดรับตรา Organic Rice  
Thailand 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
  

54 

 ชุมชนเชียงคาน มีการผลิตมะพราวแกวโดยวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีมะพราวแกวบานนอย 
การผลิตสะอาดและถูกหลักอนามัย โดยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จังหวัด
สํานักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 จะพบวา หลายชุมชนมีผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง สามารถสรางรายได
ใหกับคนในชุมชน และยังสามารถดึงดูดใหคนที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน เลือกซ้ือผลิตภัณฑ และเม่ือมีการ
ทองเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑเหลาน้ีจะสามารถจําหนายเปนของฝากและสรางรายไดที่เพ่ิมขึ้นใหกับชุมชน
ไดอีกดวย 

4) ทุนมนุษย ถือวาเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชน 
โดยเฉพาะกลุมหรือแกนนํากลุมที่เปนผูริเร่ิมจัดการทองเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทในการรวบรวมทุนในชุมชน 
เครือขายที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว โดยในพื้นที่ศึกษา พบวา แกนนําคนสําคัญของชุมชนทองเที่ยวมี
หลายลักษณะ แตสวนใหญเปนผูที่เคยมีบทบาทในการเปนผูนําขององคกรในพื้นที่ แบงออกเปน 4 กลุม 
ไดแก (1) ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน (2) บุคลากร 
อปท. เชน สมาชิก อบต. รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตําบล นายกเทศบาล (3)  ผูนําองคกร เชน 
เจาอาวาส (เจาคณะอําเภอ) ผูอํานวยการโรงเรียน และ (4) ผูนํากลุม/แกนนํากลุม เชน ประธานกลุม
วิสาหกิจ แกนนํากลุมประมงพื้นบาน ประธานกลุมอาชีพ ประธานกลุมแมบาน ประธานกลุมสตรี เปนตน 

 แกนนําเหลาน้ีมักจะเปนผูที่ชาวบานเกรงใจและใหความรวมมือ เน่ืองจากเปนผูมีความรูและมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ซ่ึงจะชวยเอ้ือในการทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยง
กลุมตางๆ ในชุมชน ทําใหการจัดการทองเท่ียวในชุมชนทําไดงายขึ้น รวมถึงเปนตัวแทนประสาน
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ได โดยเฉพาะแกนนําที่เปนบุคลากรของ อปท. จะสามารถรูชองทางในการของบประมาณสนับสนุนได
มากขึ้น ที่โดดเดนมาก ไดแก ปาเสง่ียม แสวงลาภ บานนาตนจ่ัน และกลุมแกนนําเกาะยาวนอย 

 แกนนําบางพ้ืนที่ ตัวแกนนําประเภทผูที่มีองคความรูเฉพาะ เชน ปาลําพูน พรรณไวย ผูนํา
กลุมทองเที่ยวบานเกาะเกิด เปนผูมีองคความรูในเร่ืองยาอายุวัฒนะ ก็ไดใชยาอายุวัฒนะเปนจุดขายใน
การดึงดูดลูกคา ซ่ึงมีผูสนใจในผลิตภัณฑมากขึ้น ก็มีการมาศึกษาดูงาน มีการจัดกิจกรรมทางดานสุขภาพ 
และตอยอดไปสูการเปดบริการโฮมสเตยและการทองเที่ยวในชุมชน อยางไรก็ดี ตัวแกนนํามีลักษณะเปน
เจาขององคความรูที่เปนสิ่งดึงดูดสําคัญของการทองเท่ียว ซ่ึงจะถายทอดใหกับคนในครอบครัวเทาน้ัน 
สวนที่ตลาดไทยยอนยุคบานระจันเปนอีกหน่ึงพ้ืนที่ที่ผูนําในเชิงความคิดเปนพระ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหกับชาวบานในการดําเนินงานของตลาด 

 นอกจากน้ี หลายชุมชนยังมีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เน่ืองจากตั้งอยูใกลแหลง
ทองเที่ยวหลักที่เปนจุดดึงดูดใจสําคัญ ทําใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น 
เชน ชุมชนบานเชียง มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง (มรดกโลก) ชุมชนบานทาขันทอง อยูใกล
สามเหลี่ยมทองคํา และอําเภอแมสาย ชุมชนบานนาตนจ่ัน อยูใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลยั ชุมชน
บานรองกลา ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา (ลานหินปุม) ชุมชนบานแมกลางหลวง อยูใกล
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หมูบานสันติชล อยูในอําเภอปาย หรือชุมชนเกาะเกิด มีศูนยศิลปาชีพเกาะ
เกิด เปนตน  
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4.1.4 ลักษณะของการทองเที่ยวของชุมชน 
เน่ืองจากการทองเท่ียวชุมชนมีพลวัต และหลายชุมชนทองเท่ียวในพื้นที่ศึกษามีการนําเสนอ

จุดเดนจากพ้ืนฐานทรัพยากรที่แตกตางกัน ทําใหสามารถแบงออกเปน 3 กลุมตามลักษณะกิจกรรม 
ผลิตภัณฑและบริการ คือ 

1. ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว คือ ชุมชนที่เนนกิจกรรมดานการทองเที่ยวเปนหลัก โดยชุมชนมี
ความโดดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชน และนําทรัพยากรเหลาน้ันมาใชเปนปจจัยพ้ืนฐานใน
การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน กิจกรรมเปนกิจกรรมดานการทองเท่ียวเพื่อผอนคลายเปนหลัก 

2. ชุมชนเพื่อศึกษาดูงาน คือ ชุมชนที่เนนกิจกรรมดานการศึกษาดูงาน โดยชุมชนความโดด
เดนของแหลงการศึกษา มีฐานการเรียนรูที่มีศักยภาพ กลาวคือ มีองคความรูที่มีการถอดบทเรียน และมี
วิทยากรใหความรู จัดฐานการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม กิจกรรมเปนกิจกรรมดานการศึกษาดูงานเปนหลัก 

3. ชุมชนเพ่ือการศึกษาดูงานท่ีจะเปลี่ยนเปนทองเท่ียว (In between) คือ ชุมชนที่เคยเปน
พ้ืนที่ศึกษาดูงาน และพัฒนาฐานการดูงานมาเปนแหลงทองเท่ียว และรวมรวบทรัพยากรตางๆ ในชุมชน
มาจัดการทองเท่ียว เชน ดานวัฒนธรรม ดานภูมิปญญา ดานธรรมชาติ เปนตน กิจกรรมเปนกิจกรรมดาน
การทองเท่ียวที่มีฐานการเรียนรูเปนองคประกอบในการทองเท่ียว สามารถสรุปประเภทชุมชนตามลักษณะ
การทองเท่ียว ดังตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 ประเภทกลุมชุมชนทองเที่ยว 

ชุมชน 
ชุมชนเพ่ือการ
ทองเที่ยว ชุมชนเพ่ือศึกษาดูงาน 

ชุมชนเพ่ือการศึกษาดูงาน
ท่ีจะเปลี่ยนเปนทองเที่ยว  

(In between) 
1. บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย   
2. บานรองกลา จ.พิษณุโลก   
3. บานลับแล จ.อุตรดิตถ   
4. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม   
5. บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม   
6. บานบัว จ.พะเยา   
7. บานสันติชล จ.แมฮองสอน   
8. เกาะยาวนอย จ.พังงา   
9. เชียงคาน จ.เลย   
10. บานนาออ จ.เลย   
11. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
12. บานเชียง จ.อุดรธานี   
13. ประแส จ.ระยอง   
14. เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา   
15. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี   
16. บานทาขันทอง จ.เชียงราย   
17. อุโมงค จ.ลําพูน   
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ตารางที่ 4.5 ประเภทกลุมชุมชนทองเที่ยว (ตอ) 
ชุมชน   

18. ลํานํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก  
19. ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี ทองเที่ยววันเดียว (Day trip)
20. ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี  
21. ขาวแคบ/ ทุเรียนกวน/ ทุเรียนทอด 

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ 

ผลิตภัณฑชุมชน 
22. สบูขาว บานบัว จ.พะเยา 
23. หมอนใบชา แมกําปอง จ.เชียงใหม
24. ผาบาติค เกาะยาวนอย จ.พังงา 
25. มะพราวแกว เชียงคาน จ.เลย 
26. ผามัดหม่ียอมคราม บานดง จ.อุดรธานี 

 
โดยสรุป จะพบวา แตละชุมชนมีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ทั้งบริบทของชุมชนที่ทําใหเกิดความ

ไดเปรียบของทําเลที่ตั้งที่แตกตางกัน ความสมบูรณของทุนประเดิมในชุมชน และการพัฒนาของแตละ
ชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสงผลตอระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการทองเท่ียวของชุมชน 

4.2 วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชมุชน  

เน่ืองจากการดําเนินการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย ทั้งผูดําเนินงาน
ภายในกลุม และคนในชุมชน เน่ืองจากการทองเท่ียวเที่ยวอาจสรางผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่
คาดหวังและไมไดคาดหวัง ดังน้ัน การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมยอมเปนปจจัยที่จะนําไปสูความ
ยั่งยืน โดยชุมชนทองเท่ียวตางก็มีวิธีจัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ การกระจาย
ผลประโยชน พบวา ชุมชนทองเท่ียวมีการกระจายผลประโยชนใหกับคนในกลุม คนในชุมชน และสังคม  

1) การจัดสรรผลประโยชนในระดับกลุม เปนการกระจายผลประโยชนเร่ิมตนใหกับ
สมาชิกกลุม ซ่ึงมักจะกระจายตามผลการดําเนินงาน กลาวคือ ผลประโยชนหลัก คือ รายไดจากการ
ใหบริการ ซ่ึงขึ้นตรงกับจํานวนการใหบริการ ซ่ึงมาจากการกระจายโอกาสการใหบริการของกลุม 
โดยเฉพาะโฮมสเตย แตละกลุมจะมีการกําหนดรูปแบบการกระจายลูกคาใหสมาชิก ในพ้ืนที่ศึกษาพบวามี 
3 วิธีหลัก คือ 1) กระจายใหสมาชิกตามลําดับคิว 2) กระจายใหทุกบานไดรับลูกคาเทากันในแตละรอบ และ 
3) ลูกคาเลือกที่พักเอง จะพบวา การกระจายลูกคาของกลุมโฮมสเตย คอนขางสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชนและกลุมลูกคา กลาวคือ ในชุมชนที่เปนชุมชนทองเท่ียวพักผอนและมีกลุมลูกคาเปนนักทองเที่ยว ซ่ึง
มาเปนกลุมเล็กๆ จะใชระบบแบบเวียนตามลําดับคิว เชน นาตนจ่ัน เกาะยาวนอย แมกําปอง เปนตน สวน
ใรชุมชนที่เปนชุมชนศึกษาดูงาน กลุมลูกคาเปนคณะศึกษาดูงานที่มักจะมาเปนหมูคณะจํานวนหลายคน มี
จะใชวิธีการกระจายลูกคาใหแตละบานอยางเทาๆ กันในการรับลูกคาแตละรอบ เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสรับ
ลูกคา เชน บานบัว บานคลองหัวชาง เกาะเกิด เปนตน สวนชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวหลัก มีลูกคาที่เปน
กลุมเฉพาะหรือลูกคากําลังจายสูง สวนใหญเปนโฮมสเตยที่ไมไดดําเนินการเปนกลุม ก็จะเปดใหลูกคาเปน
ผูเลือกเอง เชน ประแส (ฝงริมนํ้า) เชียงคาน เปนตน 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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อยางไรก็ตาม การกระจายลูกคาในโฮมสเตยที่ดําเนินการเปนกลุมยังมีความยืดหยุน กลาวคือ 
มีการใชทั้งระบบคิวและการกระจายเทาๆ กัน แลวแตกรณี เพ่ือพยายามใหสมาชิกทุกคนไดรับโอกาสที่
เทาเทียมกัน เน่ืองจากในบางคร้ังพ้ืนที่ที่ใชระบบคิว เม่ือลูกคาที่เขามากลุมดูงานที่มาเปนจํานวนมาก ใน
รอบน้ันก็จะกระจายใหทุกคนเทาๆ กัน หรือบางพื้นที่ที่ใชวิธีการกระจายเทาๆ กัน แตในบางครั้งคณะที่มา
มีจํานวนไมมากพอที่จะกระจายใหกับสมาชิกทุกคน ในรอบตอไปก็จะใหสิทธิ์กับสมาชิกที่ไมไดรับลูกคาใน
รอบน้ีกอน เปนตน 

นอกจากนี้ ในหลายพื้นที่เร่ิมเปดโอกาสใหแตละบานสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเอง เชน บาน
เชียง บานทาขันทอง โดยแตละบานมีการใหเบอรติดตอ หรือนามบัตรที่เปนของสวนตัวใหกับลูกคา ซ่ึงจะ
เปนอีกหน่ึงชองทางที่จะทําใหแตละบานจะสามารถหาลูกคาเอง นอกเหนือจากที่กลุมกระจายมาให 

ตารางที่ 4.6 วิธีการกระจายลูกคาของกลุมโฮมสเตย 
การกระจายลูกคา พื้นท่ี 

1. ตามลําดับคิว บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานเชียง จ.อุดรธานี  

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเดียม จ.อุดรธานี   

2. กระจายเทาๆ กัน บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานบัว จ.พะเยา 
บานนาออ จ.เลย 
อุโมงค จ.ลําพูน 

เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 
ประแส จ.ระยอง (ฝงทุงโปรงทอง) 

3. ลูกคาเลือกเอง บานรองกลา จ.พิษณุโลก 
เชียงคาน จ.เลย 

ประแส จ.ระยอง (ฝงริมน้ํา) 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

สวนกรณีของบริการการทองเท่ียว เชน กลุมเรือของบานเดียม ก็ไดใชระบบคิวในการกระจาย
ลูกคาใหสมาชิก โดยเรือแตละลําจะมีการติดเบอรและจัดเรียงคิวเดินเรือตามลําดับ หากเจาของเรือไม
สามารถมาใหบริการตามคิวเรือของตนไดตามคิวที่กําหนด เม่ือมาทีหลังก็จะตองไปตอเปนคิวสุดทาย 
ดังน้ัน สมาชิกลุมเรือตองทําการตรวจสอบลําดับของตนเองอยูเร่ือยๆ วาใกลถึงคิวตนเองแลวหรือยัง สวน
กลุมผูใหบริการรถนําเที่ยวชุมชนบานรองกลา ภายในกลุมมีการจัดเรียงคิวอยางเทาเทียมกัน แตเม่ือคนใด
ไมวางหรือไมพรอมที่จะใหบริการ จะมีการยกคิวใหคนถัดไปโดยไมมีการหักคาใหคิว และมีการชวยกัน
กระจายนักทองเที่ยวใหแกกันภายในกลุม หรือกลุมรถขึ้นภูทอก ที่มีการรวมกลุมของชาวบานที่มีรถนํามา
ใหบริการรับสงนักทองเที่ยวขึ้นไปดูทะเลหมอกที่ภูทอก โดยคิวรถจะไปขึ้นไปสงนักทองเที่ยวที่มาถึงทันที 
โดยไมรอใหเต็มลําแลวถึงออกรถ และคาบริการที่ไดก็จะนําแบงกันภายในกลุมสมาชิก 

นอกจากการจัดสรรผลประโยชนที่เปนรายไดจากผลการดําเนินงานแลว ในบางชุมชนยังมี
การหักเงินรายไดบางสวนเพื่อใชเปนเงินกองกลางสําหรับจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกใน
กลุม เชน กลุมเรือบานเดียม ไดเก็บเงินสะสมกองทุนสวนหนึ่งจะจัดสรรใหกับสมาชิกที่ตองการซ้ือเรือ 
เปนของตนเอง แตไมมีเงินทุนกูเงินมาลงทุน จะไดรับสิทธิกูยืมเงินจากกลุมในอัตราดอกเบ้ียเงินกู คือ 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
  

58 

อัตรารอยละ 1 ตอเดือน กูไดคนละไมเกิน 20,000 หรือกลุมศิลาโฮมสเตยและกลุมอุโมงคโฮมสเตยก็จะมี
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเกิดการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต หรือกลุมทอผาบานดง ก็มีเงินสํารองใหสมาชิกได
กูยืมเพ่ือใชยามฉุกเฉิน  

2) การจัดสรรผลประโยชนเพื่อสังคม หลายชุมชนใหความสําคัญกับการกระจาย
ผลประโยชน ซ่ึงไมเพียงแตการกระจายรายไดใหกับสมาชิกในกลุมเทาน้ัน แตไดมีการกระจายไปยัง
สมาชิกในชุมชนและสังคมสวนรวม เชน ชุมชนบานเชียง มีสวนเงินกองกลางที่มีการจัดสวัสดิการใหคนใน
หมูบานกรณีเจ็บปวย หรือบานบัว ที่มีการจัดสรรผลประโยชนที่ไดใหกับครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชนที่ไมไดทํา
การทองเที่ยว โดยหักเงินรายไดบางสวนเขากองกลาง เม่ือครบปจึงนําเงินกอนนี้มาเฉลี่ยใหครัวเรือนใน
หมูบานที่ไมไดมีสวนรวมในการทองเที่ยวดวย หรือในบางพื้นที่มีการเก็บเงินในลักษณะของเงินทองทุน
สําหรับทํากิจกรรมสาธารณประโยชนและพัฒนาพ้ืนที่ เชน บานแมกําปอง มีการเก็บเงินรายไดรอยละ 20 

เขาสูกองทุนพัฒนาของหมูบาน บานแมกลางหลวงหักรายได 10 บาทตอหัวนักทองเท่ียว เพ่ือเก็บเงินไว
ใชสําหรับกิจกรรมที่เปนสวนรวมของชุมชน หรือกลุมเรือบานเดียมไดแบงรายไดบางสวนสําหรับใชเงิน
บํารุงวัดและชุมชน รวมถึงจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหเด็กในชุมชน หรือตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ก็มี
การหักเงินรายไดรานละ 100 บาท เพ่ือบํารุงวัด (คานํ้าคาไฟ) ซ่ึงเปนสถานที่จัดตลาด หรือกลุมรถนํา
เที่ยวชุมชนรองกลามีการหักเงินเขากลุมเที่ยวรถละ 100 บาท เพ่ือนําเงินไปใชในการพัฒนาถนน ตัดหญา 
และพัฒนาหมูบาน เปนตน 

จะพบวา หลายชุมชนใหความสําคัญกับการจัดเก็บเงินกองกลาง ซ่ึงเปนเงินที่หักจากรายไดของ
สมาชิกมาสูกองกลางน้ันและจัดสรรประโยชนไปสูกลุมหรือบุคคลตางๆ ทั้งที่เปนสมาชิกกลุมและไมใช
สมาชิกกลุม ซ่ึงถือวาเปนอีกหน่ึงปจจัยที่จะทําใหการจัดการทองเที่ยวมีแนวโนมเกิดผลที่ยั่งยืน เน่ืองจาก
การกระจายผลประโยชนไปสูบุคคลอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของหรือสาธารณะ เสมือนเปนการชดเชยหรือชวย
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ เชน การทองเที่ยวทําให
คนตางถิ่นเขามาเดินไปมาหรือทํากิจกรรมในชุมชน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกตามวิถีเดิมกับคน
อ่ืนๆ หรืออาจถึงขั้นสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ขยะมากขึ้น ซ่ึงการจัดสรรผลประโยชนเพ่ือ
สาธารณะถือวาเปนอีกหน่ึงทางที่ไดรวมบรรเทาผลกระทบ และเปนการทองเท่ียวที่รับผิดชอบตอสังคม 
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ตารางที่ 4.7 วิธีการจัดสรรผลประโยชน 

ท่ี พ้ืนท่ีศึกษา 

การจัดสรรผลประโยชน 
ภายในกลุม เพ่ือสังคม 

กิจกรรมกลุม สวัสดิการ
สมาชิก 

สวัสดิการ
ชุมชน 

ทุนเพ่ือ
การศึกษา 

สาธารณะ
ประโยชน 

1 บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย    
2 บานรองกลา จ.พิษณุโลก   
3 ลํานํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก   
4 บานลับแล จ.อุตรดิตถ    
5 บานแมกําปอง จ.เชียงใหม     
6 บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม   
7 บานบัว จ.พะเยา     
8 บานสันติชล จ.แมฮองสอน    
9 เกาะยาวนอย จ.พังงา   
10 เชียงคาน จ.เลย           
11 บานนาออ จ.เลย     
12 ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน      
13 บานเชียง จ.อุดรธานี   

14 บานเดียม 
 สิทธิในการกู
เงินจากกลุมเรือ   

15 
บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.
อุดรธานี 

 (คาใชจาย
ยามฉุกเฉิน)   

16 ประแส จ.ระยอง    
17 เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา    
18 บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี           
19 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน   
20 บานทาขันทอง จ.เชียงราย           
21 อุโมงค จ.ลําพูน          

ที่มา: จากการสํารวจ 

4.3 ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว  
การวิเคราะหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจน้ี จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหความคุมคา

ทางการเงิน เพ่ือพิจารณาวาผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 10 ป มีขนาดผลตอบแทนสุทธิอยางไร จะ
สามารถคืนทุนใหผูลงทุนไดชาหรือเร็ว โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
และระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) และ 2) การวิเคราะหความคุมคาทางบัญชี เปนการคํานวณ
โดยมีการกระจายตนทุนของการลงทุนในสินทรัพยในรูปคาเสื่อมราคา เพ่ือพิจารณาผลกําไรขาดทุนของ
การดําเนินงานในรอบป  

 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
  

60 

4.3.1 ความคุมคาทางการเงิน 
การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน เปนการวิเคราะหกระแสเงินสดรับและตนทุนที่จายไป

ในระยะเวลา 10 ป เพ่ือพิจารณาการลงทุนของครัวเรือนวา ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
ตางๆ จะสามารถสรางผลตอบแทนชดเชยตนทุนการลงทุน และใหผลสุทธิเปนบวกไดหรือไมในระยะเวลา 
10 ป  

กลุมโฮมสเตย เปนหนึ่งในหวงโซบริการการทองเที่ยวชุมชนที่ชาวบานใชทุนทรัพยสวนตัว
ในการลงทุนเพ่ือเตรียมความพรอมของบานและจัดเตรียมบริการตางๆ ในบาน ซ่ึงสภาพบานของแตละคน
ก็จะมีความพรอมที่ไมเทากัน ทําใหระดับการลงทุนมีความแตกตางกัน จากการศึกษานี้ สามารถแบง
โมเดลการลงทุนในโฮมสเตยออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) ใชบานเดิมไมมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 2) ปรับปรุง/
ตอเติมบานเดิม และ 3) บานสรางใหม ในภาพรวม พบวา รูปแบบการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาในชวง 
10 ป คือ บานโฮมสเตยที่บานเดิมในการรับรองแขก มีระยะเวลาคืนทุนตั้งแต ตั้งแต  2 เดือน ถึงประมาณ 
7 ป ขึ้นอยูกับการลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ เชน เตียง ที่นอน ของใชแขก เปนตน แตตนทุนที่ลงทุนกับบาน
ไมแตกตางกัน ในขณะที่รูปแบบบานที่เร่ิมมีการลงทุนตอเติม เชน ทําหองนํ้าเพ่ิม ก้ันหองเพ่ิม เปนตน 
หรือบานสรางใหมทั้งหลัง ก็จะมีตนทุนการลงทุนที่สูงขึ้น ทําใหในบางชุมชนที่มีครัวเรือนลงทุนตอเติมบาน 
หรือสรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 10 ป  

ในขณะท่ีบางชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวนิยม เชน ประแส (ฝงริมน้ํา) และเชียงคาน พบวา ทุก
รูปแบบการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคา และสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 10 ป โดยเฉพาะที่
เชียงคาน ซ่ึงจะพบวามีขนาดของมูลคาปจจุบันสุทธิคอนขางใหญกวาชุมชนโฮมสเตยทั่วไปโดย
เปรียบเทียบ คือ 4,174,752 - 14,872,867 บาท (ชุมชนโฮมสเตยอ่ืนๆ ไมรวมประแส และเชียงคาน มี
ขนาดผลไดใหญสุด 420,686 - 501,295 บาท) และมีระยะเวลาคืนทุนคอนขางสั้นโดยเปรียบเทียบ 
โดยเฉพาะบานสรางใหมที่หลายชุมชนโฮมสเตยสวนใหญจะขาดทุน แตผูลงทุนที่เชียงคานสามารถคืนทุน
ไดในระยะเวลา 4 ป  

ตารางที่ 4.8 มูลคาปจจุบนัสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) กิจการที่พักของชุมชนโฮมเตย 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ลักษณะการลงทุน 

  บานปรับปรุงนอย/ บานเดิม   บานปรับปรุงมาก/ตอเติมบาน   บานสรางใหม 
NPV (บาท) PB  NPV (บาท) PB NPV (บาท) PB 

ชุมชนโฮมสเตย 
4,601 - 
420,686 

ตั้งแต  2 เดือน 
ถึง 6 ป 8 เดือน 

(448,223) - 
577,498 

ตั้งแต 10 เดือน 
ถึงมากกวา 10 ป 

(724,728) - 
501,295 

ตั้งแต 5 ป 3
เดือน ถึง

มากกวา 20 ป 
แมกลางหลวง
(เกสตเฮาส) 

    1,363,235 9 ป 3 เดือน 

ประแส จ.ระยอง 28,386 4 ป 7 เดือน 1,692,125 7 ป 4 เดือน 4,680,465 5 ป 2 เดือน 
เชียงคาน จ.เลย 4,174,752 2 ป 1 เดือน 14,872,867 1 ป 11 เดือน 13,062,211 4 ป 5 เดือน 
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 

61 

 ในสวนของกิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวในชุมชนอ่ืนๆ ประกอบดวย กิจกรรมทองเที่ยว บริการ
ขนสง บริการอาหาร รวมถึงบริการอ่ืนๆ สวนใหญใหผลตอบแทนที่คุมคา และใชเวลาไมเกิน 3 ป ก็
สามารถคืนทุนไดแลว โดยเฉพาะบริการอาหาร ที่มีขนาดผลตอบแทนที่คอนขางใหญ (NPV = 369,475 - 
10,564,605 บาท) ซ่ึงใหญกวาขนาดผลตอบแทนที่ไดจากโฮมสเตยของชุมชนทั่วไป และมีระยะเวลาคืน
ทุนเร็ว ในขณะท่ีบางกิจกรรมก็สามารถคืนทุนไดทันที เชน รถอีตอก ฐานการเรียนรู และไกด ซ่ึงเปนกลุม
กิจกรรมที่มีตนทุนสวนเพิ่มต่ํามาก เน่ืองจากใชทุนเดิมที่มีอยูแลวมาใชตอยอดในกิจกรรม สามารถแสดง
ขนาดผลไดและระยะเวลาคืนทุนของแตละกิจกรรมดังตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.9 มูลคาปจจุบนัสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว 
บริการ ชุมชน มูลคาปจจุบนัสุทธิ (บาท) ระยะเวลาคืนทุน 

ลองเรือลํานํ้าเข็ก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 140,497 2 ป 
ลองเรือชมทะเลบัวบัวแดง บานเดียม จ.อุดรธานี 192,108 – 269,407 1 ป 2 เดือน - 1 ป 6 เดือน
ลองเรือนําเที่ยวทุงโปรงทอง ประแส จ.ระยอง 952,501 1 เดือน
ลองเรือนําเที่ยวฝงเกาะ ประแส จ.ระยอง (273,161) ยังไมคืนทุนภายใน 10 ป
เรือนําเที่ยว เกาะยาวนอย จ.พังงา 1,732,749 1 ป 10 เดือน
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4.10 มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของกิจกรรมขนสง 
บริการ ชุมชน มูลคาปจจุบนัสุทธิ (บาท) ระยะเวลาคืนทุน 

รถสามลอ  ประแส จ.ระยอง 866,165 2 เดือน
รถราง เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา (143,001) ยังไมคืนทุนภายใน 10 ป 
รถอีตอก   นาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 261,940 1 ป 8 เดือน 

ลานจอดรถ  ประแส จ.ระยอง 4,537,164 1 ป 6 เดือน 
รถอีตอก   ทาขันทอง จ.เชียงราย 577,697 คืนทุนทันที

รถยนตรับสงนําเที่ยว เกาะยาวนอย จ.พังงา 306,175 5 ป 2 เดือน

รถรับสงทองเที่ยว แมกําปอง จ.เชียงราย 2,408 2 ป 11 เดือน
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4.11 มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของบริการอาหาร 
พ้ืนท่ีศึกษา มูลคาปจจุบนัสุทธิ (บาท) ระยะเวลาคืนทุน 

แมกําปอง จ. เชียงใหม 10,564,605 7 เดือน 
นาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 1,891,588 2 เดือน 
ประแส จ.ระยอง 1,234,351 7 เดือน 
ทาขันทอง จ.เชียงราย 369,475 1 ป 7 เดือน 
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางที่ 4.12 มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของบริการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอ่ืนๆ 

บริการ พ้ืนท่ีศึกษา มูลคาปจจุบนัสุทธิ (บาท) ระยะเวลาคืนทุน 
การแสดง  ทาขันทอง จ.เชียงราย 146,191 1 ป 3 เดือน 
ฐานการเรียนรู ทาขันทอง จ.เชียงราย 45,298- 497,910 คืนทุนทันที ถึง 2 ป 10 เดือน
นวดไทย เกาะยาวนอย จ.พังงา 3,799,031 11 เดือน 
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4.13 มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑ พ้ืนท่ีศึกษา มูลคาปจจุบนัสุทธิ (บาท) ระยะเวลาคืนทุน 

มะพราวแกว  เชียงคาน จ.เลย 4,045,183 - 22,122,704 11 เดือน ถึง 1 ป 10 เดือน 
ผาหมักโคลน  นาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 27,200,959 1 เดือน 
ผายอมคราม  บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.อุดรธานี 122,227 - 536,232 7 เดือน ถึง 1 ป 5 เดือน 
ผาบาติค เกาะยาวนอย จ.พังงา 691,707 2 ป 2 เดือน 
หมายเหต:ุ ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
 อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป 
ที่มา: จากการวิเคราะห 

4.3.2 ความคุมคาทางบัญช ี
ความคุมคาทางบัญชี เปนการคํานวณโดยมีการกระจายตนทุนของการลงทุนในสินทรัพยใน

รูปคาเสื่อมราคา เพ่ือพิจารณาผลกําไรขาดทุนของการดําเนินงานในรอบป 
แตละชุมชนมีการจัดเตรียมกิจกรรมและบริการเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว โดยเฉพาะโฮมส

เตย  นอกจากน้ียังมีบริการอ่ืนๆ เชน อาหาร ไกด การขนสง ของที่ระลึก ฐานการเรียนรู เรือ เปนตน ซ่ึง
ความครบครันตามหวงโซอุปทานขึ้นอยูกับบริบทชุมชน บริการตางๆ เหลาน้ี เกิดจากการลงทุนของคนใน
ชุมชน การวิเคราะหน้ี จะแสดงใหเห็นผลตอบแทนสุทธิ หรือผลกําไรที่ไดจากการลงทุน โดยเปนการ
เปรียบเทียบสัดสวนของกําไรตอรายไดรวม วาทุกๆ รายได 100 บาท เม่ือหักตนทุนออกแลว จะเหลือเปน
กําไรก่ีบาท  

ขอพึงตระหนักในการพิจารณาคาในตารางที่ 4.14 คือ แตละชุมชนมีบริบทของชุมชนที่
แตกตางกัน ลักษณะตลาดที่แตกตางกัน ซ่ึงมีผลกระทบตอระดับรายได และกําไรสุทธิที่แตกตางกัน แมวา
จะมีลักษณะการลงทุนและระดับการลงทุนจะมีขนาดที่ใกลเคียงกัน โดยมีขอสังเกตจากการศึกษา พบวา 
รูปแบบการลงทุนที่ใชบานเดิมหรือปรับปรุงเพียงเล็กนอย เปนโมเดลการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาใน
ทุกชุมชน มีผลตอบแทนสุทธิอยูระหวาง 5.05 – 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท  

อยางไรก็ตาม เม่ือเร่ิมมีระดับการลงทุนที่สูงขึ้นทั้งการปรับปรุงตอเติมบานหรือลงทุนสราง
บานใหมทั้งหลัง จะพบวา มีบางชุมชนที่ผลตอบแทนสุทธิเปนลบ ซ่ึงเปนชุมชนทองเท่ียวเกิดใหม เชน 
บานศิลา จ.ขอนแกน หรือเปนชุมชนศึกษาดูงานเทาน้ัน เชน ต.อุโมงค จ.ลําพูน ที่มีจํานวนผูเขาพักยังไม
สูงมาก หรือมีระดับราคาไมสูงมากพอที่จะสรางรายไดใหสามารถชดเชยตนทุนการลงทุนที่สูง 
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แมวาการลงทุนในที่พักจะใหผลตอบแทนที่คุมคา แตก็พบวายังมีความแตกตางของผลกําไร
ทั้งในชุมชนเดียวกันและระหวางชุมชน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความพรอมพ้ืนฐานของแตละบานที่ทําโฮมสเตยซ่ึง
ไมเหมือนกัน ทําใหขนาดการลงทุนแตกตางกัน นอกจากนี้ เก่ียวของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอโอกาส
ในการสรางรายได โดยชุมชนที่เปนชุมชนทองเท่ียวและมีชื่อเสียงอาจตั้งราคาไดสูง หรือมีจํานวน
นักทองเที่ยวเขามามาก ทําใหสามารถสรางรายไดที่ชดเชยตนทุนการลงทุนได และไดกําไรสุทธิเปนบวก 
แมวาจะมีการลงทุนสูงมากโดยการสรางบานใหมทั้งหลัง เชน เชียงคาน จ.เลย บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานแมกลางหลวง จ.เชียใหม  

ตารางที่ 4.14 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของบริการที่พัก 
หนวย: บาท 

พื้นท่ี 
โฮมสเตย 

เกสตเฮาส บานปรับปรุงนอย/ 
ใชบานเดิม 

บานปรับปรุงมาก/ 
ตอเติมบาน บานสรางใหม 

1. บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 50.81 36.94 34.03 
2. บานรองกลา จ.พิษณุโลก 41.5 - 60.38 
3. บานลับแล จ.อุตรดิตถ 14.42 (-70.15) 
4. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 5.05 44.33 
5. บานแมกลางหลวง จ.

เชียงใหม   
20.81 18.13  

(ของวิสาหกิจชุมชน)

6. บานบัว จ.พะเยา 45.23 21.87 
7. เกาะยาวนอย จ.พังงา   4.53 15.31 
8. เชียงคาน จ.เลย 29.00 – 39.00  38.00 – 61.00  51.00 – 57.00 
9. บานนาออ จ.เลย 13.00 5.00 (-169.00) 
10. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน 18.00 (-11.00) (-237.00) 
11. บานเชียง จ.อุดรธานี 37.00 25.00 - 44.00 
12. บานเดียม จ.อุดรธานี 36.00 - 47.00 
13. ประแส จ.ระยอง 32.09 59.72 36.20 
14. เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 45.50 73.22 50.99 
15. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 37.30 46.40 
16. บานทาขันทอง จ.เชียงราย 31.72 26.52 (-21.94) 
17. อุโมงค จ.ลําพูน 11.76 - 17.31 (-7.92) - (-51.33) 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

สําหรับกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน พบวา สามารถสรางกําไรสุทธิได
คอนขางสูง โดยเฉพาะบริการไกดทองถิ่น ที่มีอัตรากําไรสูงถึง 90.00-99.83 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท 
เน่ืองจากมีตนทุนเพียงคาเสียโอกาสแรงงานของตัวไกดเองเทาน้ัน สวนบริการที่คอนขางใหผลตอบแทน
คอนขางสูงเชนกัน สวนใหญจะเปนกลุมบริการที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม เพียงแตมีการลงทุน
เพ่ิมเติมเพียงเล็กนอย เชน ฐานการดูงานเกษตรมีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหมีความสวยงามเพ่ือใหนักทองเท่ียว
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มาเย่ียมชม หรือการแสดงอาจจะมีการลงทุนตัดชุดใหม ก็พบวา มีอัตรากําไรที่คอนขางสูง และยังสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ เชน ที่ชุมชนบานทาขันทอง มีสวนเสาวรสซึ่งชาวบานทําเปนอาชีพหลัก
อยูแลว แตเม่ือพ้ืนที่สวนถูกผนวกเปนพ้ืนที่หน่ึงในโปรแกรมการทองเที่ยว ก็จะไดรับผลตอบแทนจากการ
เปดพ้ืนที่คร้ังละ 300 บาท และยังสามารถขายผลเสาวรสสดจากเดิมขายใหโครงการหลวงทั้งหมด กิโลละ 
9 บาทกิโลกรัม เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่สวนสามารถขายไดในราคาที่สูงขึ้นเปน 20 บาทตอกิโลกรัม 
และยังมีการตอยอดทํานํ้าเสาวรสขายใหนักทองเที่ยวอีกดวย 

สําหรับบริการอ่ืนๆ ไดแก อาหาร นวด ลองแกง บริการท่ีจอดรถ ก็มีการลงทุนที่แตกตางกันไป
ตามกิจกรรม แตก็พบวายังมีความคุมคาในการลงทุน 

ตารางที่ 4.15 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยว 
หนวย: บาท 

พ้ืนท่ี อาหาร ไกด นวด การแสดง 
ฐานเรียนรู / 
ศูนยเรียนรู ลองแกง ลานจอดรถ

  บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 26.29          
  ลํานํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก        23.33-42.00   
  บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 43.22 99.83 61.39       
  บานแมกลางหลวง จ. เชียงใหม 51.88 90.00        
  บานบัว จ.พะเยา 29.24     9.26     

  เกาะยาวนอย จ.พังงา     44.06  
62.41 

(ฟารมกุง)  
    

  บานนาออ จ.เลย 62.00    25.00 49.00     
  ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน        64.00     
  ประแส จ.ระยอง 25.14        72.80 
  บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี       49.00     
  บานทาขันทอง จ.เชียงราย 24.01    75.00 53.48-96.11     
ที่มา: จากการวิเคราะห 

 สวนบริการขนสง ถือวาเปนอีกหน่ึงบริการในหวงโซการทองเที่ยวที่มีหลายรูปแบบบริการทั้ง
ขนสงทางบกและทางน้ํา มีทั้งบริการที่นักทองเที่ยวเลือกจะใชบริการหรือไมก็ได เชน น่ังรถอีตอก รถยนต 
เปนตน และบริการขนสงที่เปนองคประกอบในกิจกรรมการทองเที่ยวหลัก ซ่ึงนักทองเที่ยวตองใชบริการ
เพ่ือทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน น่ังเรือไปชมบัวแดง น่ังรถจักรยานยนต 3 ลอเขาไปชมทุงโปรงทอง เปน
ตน ผลการวิเคราะหพบวา บริการขนสงก็เปนอีกกิจกรรมที่สามารถสรางผลกําไรที่สูง โดยเฉพาะรถขนสง
การทองเที่ยวภายในชุมชนประเภทรถอีตอก ซ่ึงสวนใหญเปนรถที่ชาวบานมีอยูแลวและใชในการเกษตร 
โดยนํามาประยุกตใชในการทองเที่ยว ทําใหตนทุนสวนเพิ่มของบริการรถกลุมน้ีคอนขางต่ํา ตรงกันขาม
กับกลุมบริการขนสงที่ใชรถยนตหรือรถจักรยานยนต ซ่ึงมีการลงทุนซื้อรถใหม ทําใหมีตนทุนสวนเพ่ิมที่สูง
กวา อัตรากําไรจึงต่ํากวา  
 นอกจากนี้ กลุมขนสงที่เปนองคประกอบในการทองเท่ียว เชน เรือที่ทะเลบัวแดง รถสามลอเขาทุง
โปรงทอง มีแนวโนมจะไดไดรับรายไดสูง เพราะนักทองเท่ียวจําเปนตองใชบริการ 
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ตารางที่ 4.16 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของบริการขนสง/ การเดินทางทองเทีย่ว 
หนวย: บาท 

พื้นท่ี รถอีตอกอีแตน รถยนต 
รถจักรยานยนต 

3 ลอ 
รถราง เรือ 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 16.91 - 61.31
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 20.00 - 52.00 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 5.61 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 25.48 40.25 
บานเดียม จ.อุดรธานี 31.00 
ประแส จ.ระยอง 74.48 7.14 - 75.33 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา -60.45 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 40.00 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 66.67 
ที่มา: จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4.17 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของผลิตภัณฑชุมชนและของท่ีระลึก 
หนวย: บาท 

ผลิตภัณฑ พื้นท่ี กําไรสุทธิ 
1. ผาทอหมักโคลน   บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 22.00 
2. หมอนใบชา   บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 15.79 
3. สบูขาว   บานบัว จ.พะเยา 16.66 
4. ผาบาติก   เกาะยาวนอย จ.พังงา 58.73   
5. มะพราวแกว   เชียงคาน จ.เลย 19.00-26.00 
6. ผายอมคราม   บานดง จ.อุดรธานี 28.00 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

4.4 พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชมุชน 

4.4.1 กลุมชุมชนโฮมสเตย 
1) พฤติกรรมของนักทองเทีย่วชุมชน 

เม่ือพิจารณาตามจุดประสงคของการเดินทางของนักทองเที่ยวในแตละชุมชนโฮมส
เตย จะสามารถแบงชุมชนทองเท่ียวไดเปน 2 กลุม คือ 1) ชุมชนทองเที่ยวที่ลูกคาสวนใหญมาเที่ยว
พักผอน และ 2) ชุมชนทองเที่ยวที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน โดยรายชื่อชุมชนแยกตามกลุมแสดงดัง
ตารางที่ 4.17 มีขอสังเกตวา ในชุมชนท่ีลูกคาสวนใหญมาเที่ยวแบบพักผอน มีลักษณะการเดินทางที่มีผู
ที่รวมเดินทางมาดวยสวนใหญจะเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพ่ือน และสวนใหญ มีชองทางการรับ
ขอมูลชุมชนผานทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook ที่หลายพ้ืนที่ใชเปนชองทางหลัก
ในการสื่อสารกับลูกคา และสวนใหญจะใชยานพาหนะที่ใชเดินทางมาชุมชนเปนรถยนตสวนตัว ในขณะ
ที่ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน พบวา ผูรวมเดินทางก็คือคณะที่เดินทางมาดวยกัน และสวนใหญ
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ไดรับขอมูลชุมชนมาจากการแนะนําของหนวยงาน เชน หนวยงานภาครัฐ หรือ อปท. ที่จัดใหมีการศึกษา
ดูงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการบอกตอหรือแนะนําโดยเพ่ือนหรือญาติ และสวนใหญเดินทางมา
เปนหมูคณะดวยรถตูหรือรถทัวร 

ในภาพรวม นักทองเท่ียวสวนใหญ เดินทางมาเยือนชุมชนกรณีศึกษาเปนครั้งแรก 
ยกเวน เชียงคาน และบานนาออ ที่สวนใหญเคยเดินทางมาเยือนชุมชนแหงน้ีมากกวา 1 คร้ัง  โดยสวน
ใหญจะพักคางคืนที่ชุมชนเปนเวลา 1 คืน ยกเวน เกาะยาวนอย ที่มีระยะเวลาพัก 2 คืน ซ่ึงอาจจะเปน
การเที่ยวตามโปรแกรมทองเที่ยว ลูกคาสวนใหญเลือกที่จะพักโฮมสเตยของชุมชน ซ่ึงมีทั้งที่พักแบบ
ภายใตชายคาเดียวกันกับเจาของบาน และแยกบานกับเจาของบาน สวนชุมชนลับแล และชุมชนคลองหัว
ชาง ลูกคาสวนใหญยังคงเปนกลุมมาทํากิจกรรมทองเที่ยววันเดียว คือ เชาไปเย็นกลับ โดยเฉพาะที่ลับแล 
ที่ลูกคาสวนใหญจะเดินทางมาเท่ียวที่อําเภอลับแล และแวะซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่มีหลากหลาย เชน ขาว
แคบ ทุเรียนกวน กลวยกวน เปนตน แตไมไดพักคางคืนในชุมชน ทั้งน้ี นักทองเที่ยวสวนใหญมาตั้งใจมา
เที่ยวชุมชนและเปนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง โดยมีคาใชจายภายในชุมชนโดยเฉลี่ยตั้งแต 
471 – 2,359 บาทตอคน 

ตารางที่ 4.18 ลักษณะพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสวนใหญในชุมชนโฮมสเตย 
จุดประสงการ

เดินทาง พื้นที่ศึกษา ผูรวมเดินทาง การรับรูขอมูลของชุมชน 

ทองเที่ยวพักผอน 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย มากับกลุมเพ่ือน โซเซียลมีเดีย 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ มากับครอบครัว โซเซียลมีเดีย 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม มากับกลุมเพ่ือน/ คณะดูงาน เว็บไซต/ เพ่ือน/ญาติ 
เชียงคาน จ.เลย มากับครอบครัว/ กลุมเพ่ือน  เว็บไซต/ โซเซยีล 
ประแส จ.ระยอง มากับครอบครัว โซเชียลมเีดีย 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา มากับกลุมเพ่ือน  เพ่ือน/ ญาติ  

ศึกษาดูงาน 

บานแมกําปอง จ.เชียงใหม มากับคณะดูงาน โซเชียลมเีดีย 
บานบัว จ.พะเยา มากับคณะดูงาน อื่นๆ เชน มหาวิทยาลัย อปท. 
เกาะยาวนอย จ.พังงา มากับคณะดูงาน เพ่ือน/ญาติ 
บานนาออ จ.เลย มากับคณะดูงาน เพ่ือน/ญาติ 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  มากับคณะดูงาน ผูนําชุมชน/ หนวยงานรัฐ 
บานเชียง จ.อุดรธานี มากับคณะดูงาน เพ่ือน/ญาติ 
บานเดียม จ.อุดรธานี มากับคณะดูงาน เพ่ือน/ญาติ 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุร ี มากับคณะดูงาน โซเชียลมเีดีย 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย มากับคณะดูงาน โซเชียลมเีดีย / หนวยงาน 
อุโมงค จ.ลําพูน มากับคณะดูงาน  หนวยงานรัฐ 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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2) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  
ผลการศึกษานี้ เปนการประเมินผลในมุมมองของผูใชบริการ โดยเปนการประเมิน

องคประกอบตางๆ ของการทองเที่ยวทั้งหมด 11 ดาน เชน ที่พัก (โฮมสเตย) อาหาร โดยเปรียบเทียบ
ระหวางจํานวนผูใชบริการที่เห็นวาองคประกอบตางๆ สําคัญ กับจํานวนผูใชบริการที่ไดรับความพึงพอใจ
จากการไดรับบริการจริงดานตางๆ ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา ชุมชนบานนาตนจ่ัน ซ่ึงเปนเพียง
ชุมชนเดียวที่มีจํานวนผูใชบริการที่พึงพอใจในองคประกอบทุกดานไมต่ํากวาจํานวนผูที่ใหความสําคัญกับ
องคประกอบการทองเท่ียว สะทอนใหเห็นวา ชุมชนบานนาตนจ่ันสามารถจัดเตรียมชุมชนและบริการ
ตางๆ ไดไมต่ํากวาความคาดหมายของนักทองเที่ยว ในขณะที่เกาะยาวนอย เชียงคาน ซ่ึงเปนแหลง
ทองเท่ียวยอดนิยม และศิลาโฮมสเตย ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเกิดใหม พบวา มีจํานวนผูที่ใหความสําคัญ
หรือมีความคาดหวังกับองคประกอบการทองเท่ียวตางๆ จํานวนมาก แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถ
สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการไดมากกวาจํานวนผูที่คาดหมาย (ใหความสําคัญ)  

อยางไรก็ตาม แตละชุมชนก็สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดเหนือความคาดหมาย 
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.15) เชน 

- ดานอาหาร ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล แมกําปอง นาออ และประแส 
- สภาพแวดลอมในชุมชน ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล นาออ เกาะเกิด และคลองหัวชาง 
- ความหลากหลายของกิจกรรม ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล แมกําปอง ประแส และทาขัน

ทอง 
- วิถีและอัตลักษณชุมชน ไดแก ประแส และคลองหัวชาง 

 องคประกอบของการทองเที่ยวที่ชุมชนสวนใหญสามารถสรางความพึงพอใจไดไมต่ํากวา
ความคาดหมายในสิ่งที่นักทองเท่ียวเห็นวาสําคัญ คือ ดานสภาพแวดลอม (10 ชุมชน) และบรรยากาศการ
ทองเท่ียวของชุมชน (9 ชุมชน) ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีถือวาเปนสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทองเที่ยวของ
ชุมชนนับวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญที่จะสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเม่ือมาถึงและใช
ชีวิตอยูในชุมชน แตก็พบวาชุมชนสวนใหญสามารถจัดการและเตรียมชุมชนไดคอนขางดี รองลงมา คือ 
ดานบริการสนับสนุนการทองเที่ยว ไดแก ที่พัก และอาหาร ในขณะท่ีดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชนและ
ดานชองทางการติดตอ/เขาถึงขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอย (5 ชุมชน) เทาน้ันที่สามารถ
ดําเนินงานดานนี้ไดเกินความคาดหมายของนักทองเท่ียว  
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ตารางที่ 4.19 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการทองเที่ยวชุมชน  
หนวย: รอยละ 

หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด 
* และ ** คือ คารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) เทากับ และ สูงกวา คารอยละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 

 

ที ่ รายการ บาน
นาตนจั่น 

บานลับแล บานรองกลา บาน
แมกําปอง 

บานแม
กลางหลวง 

บานบัว เกาะยาว
นอย 

เชียงคาน บานนาออ 

1 ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน 100 * 75 ** 92 90 * 84 91 ** 86 77 50 

2 
อาหารของโฮมสเตย และรานอาหารของ
ชุมชน 100 ** 75 ** 88 87 ** 80 81 96 65 86 ** 

3 ความปลอดภัยในยามค่ําคืน 100 * 58 ** 92 92 ** 84 92 93 75 46 
4 สภาพแวดลอมภายในชุมชน  100 ** 56 ** 98 86 88 94 * 84 82 91 ** 

5 บรรยากาศ ความรื่นรมย และความสงบของ
ชุมชน 100 * 67 ** 94 95 ** 92 89 91 81 91 * 

6 ความนาสนใจของกิจกรรมทองเทีย่วของ
ชุมชน  98 * 65 ** 84 80 78 87 86 63 77 

7 
ความหลากหลายของกิจกรรมทองเที่ยวของ
ชุมชน 98 ** 74 ** 80 73 ** 74 78 82 64 68 

8 วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน 100 * 71 86 85 90 89 87 77 86 
9 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน  94 * 70 ** 84 77 ** 83 84 78 62 86 ** 
10 ผลิตภัณฑชุมชนและของทีร่ะลึก 96 ** 76 ** 74 80 ** 71 ** 84 69 75 91 ** 

11 ชองทางการติดตอและการเขาถึงขอมูลบริการ
ของชุมชน  100 ** 63 ** 92 76 78 89 77 74 77 
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ตารางที่ 4.9 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการทองเทีย่วชุมชน (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด 
* และ ** คือ คารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) เทากับ และ สูงกวา คารอยละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ 

ที่มา: จากการสํารวจ 

ที ่ รายการ 
ศิลา 

โฮมสเตย บานเชยีง บานเดียม ประแส เกาะเกิด 
บาน

คลองหัวชาง 
บาน

ทาขันทอง อุโมงค 

1 ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน 86 78 ** 90 ** 82 ** 74 20 97 * 81 

2 อาหารของโฮมสเตย และ
รานอาหารของชุมชน 86 82 ** 74 ** 84 ** 86 100 * 92 79 

3 ความปลอดภัยในยามค่ําคืน 86 79 ** 78 ** 80 78 20 100 ** 91 * 
4 สภาพแวดลอมภายในชุมชน  68 68 * 70 ** 86 * 96 ** 100 ** 100 84 

5 บรรยากาศ ความรื่นรมย และ
ความสงบของชุมชน 

80 83 ** 82 ** 98 ** 94 ** 98 100 ** 73 

6 ความนาสนใจของกิจกรรม
ทองเที่ยวของชมุชน  

72 87 ** 70 ** 88 ** 86 100 * 100 ** 77 

7 ความหลากหลายของกิจกรรม
ทองเที่ยวของชมุชน 74 70 52 84 ** 82 100 * 92 ** 74 

8 วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน 78 81 ** 66 ** 94 ** 96 100 ** 92 65 

9 
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ชุมชน (หองน้ําสาธารณะ) 78 91 ** 70 ** 72 80 98 * 86 56 

10 ผลิตภัณฑชุมชนและของทีร่ะลึก 72 90 ** 40 52 76 100 ** 81 74 

11 ชองทางการติดตอและการเขาถึง
ขอมูลบริการของชุมชน  

74 87 76 ** 72 76 100 ** 94 ** 72 
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สําหรับความพึงพอใจในภาพรวม จะพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาคร่ึงของทุกพ้ืนที่ไดรับความพึง
พอใจจากการทองเท่ียวชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเกาะเกิด ชุมชนคลองหัวชาง และชุมชนบานทาขันทอง 
ที่กลุมตัวอยางทุกคนพึงพอใจ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ชุมชนทั้ง 3 แหง เปนการทองเที่ยวเชิงเรียนรู
หรือเปนแหลงศึกษาดูงาน และกลุมลูกคาสวนใหญก็เปนกลุมศึกษาดูงาน ที่อาจจะไมไดคาดหวังในบริการ
การทองเท่ียวสูงมาก และชุมชนสามารถจัดเตรียมบริการไดในระดับที่ลูกคาพึงพอใจ ในขณะที่ชุมชนอ่ืนๆ 
ที่เปนชุนทองเท่ียวหลัก เชน นาตนจ่ัน ประแส ก็ไดรับความพึงพอใจในระดับที่สูงเชนกัน 

 ในแงของความคุมคา ซ่ึงพิจารณาความคุมคาใน 3 ดาน คือ ดานเวลา ดานเงินที่เสียไป และดาน
ประสบการณที่ไดรับ จะพบวา ผูใชบริการสวนใหญของทุกพ้ืนที่ก็เห็นวามีความคุมคาในทุกๆ ดาน โดย
เฉพาะท่ีชุมชนบานนาตนจ่ัน ที่กลุมตัวอยางทุกคนเห็นวาการมาเท่ียวในชุมชนแหงน้ี คุมคาทั้งเวลา เงินที่
เสียไป และประสบการณทองเท่ียวที่ไดรับ และพรอมจะบอกตอไปยังผูอ่ืนใหมาเที่ยว  

ตารางที่ 4.20 ความพึงพอใจ ความคุมคา และความประทับใจตอชุมชน 

หนวย: รอยละ 

พื้นที่ศึกษา 
ความคุมคา ความประทบัใจตอชุมชน ความ 

พึงพอใจรวม เวลา เงิน ประสบการณ กลับมาอกี บอกตอ 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 100 100 100 89 100 82 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 65 71 71 83 90 74 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 90 88 96 76 88 96 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 90 89 92 78 99 90 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 83 86 86 96 96 58 
บานบัว จ.พะเยา 84 79 87 92 100 95 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 90 84 84 92 100 89 
เชียงคาน จ.เลย 75 71 74 72 96 80 
บานนาออ จ.เลย 73 68 68 68 91 86 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  74 72 80 72 92 82 
บานเชียง จ.อุดรธานี 66 60 68 58 98 87 
บานเดียม จ.อุดรธานี 78 76 72 68 84 88 
ประแส จ.ระยอง 82 82 88 88 98 92 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 98 100 98 72 96 100 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุร ี 80 100 100 48 100 100 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 97 97 97 86 94 100 
อุโมงค จ.ลําพูน 70 67 69 84 98 81 
หมายเหต:ุ คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากท่ีสุด 
 เฉดสีตัวหนา คือ คาคะแนนสูงสุด และ เฉดสีตัวบาง คือ คะแนนต่ําสุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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4.4.2 กลุมทองเที่ยววันเดียว 
สําหรับความพึงพอใจของกลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว พบวา ในภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด

ตางๆ สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดดี แตเม่ือพิจารณารายกิจกรรมของแตละพ้ืนที่มีความโดด
เดนตามความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ดังน้ี 

1) กิจกรรมลองเรือชมทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี พิจารณาเฉพาะทาเรือบานเดียม พบวา
ปจจัย 3 ลําดับแรก ที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) ความสวยงามของบัวแดง 2) 
ระยะเวลาในการรอขึ้นเรือ และ 3) ความปลอดภัยของการเดินเรือ ตามลําดับ จะพบวา ความสวยงามของ
ทะเลบัวแดง สามารถสรางความพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ซ่ึงเปนจุดหมายหลักของ
นักทองเท่ียวที่ตัดสินใจมาทํากิจกรรมลองเรือน้ี รวมถึงการจัดการการใหบริการการลองเรือก็ยังสรางความ
พอใจใหกับนักทองเท่ียวดวยเชนกัน สะทอนวามีจํานวนเรือใหบริการมากเพียงพอรองรับนักทองเที่ยว ทํา
ใหใชเวลารอขึ้นเรือไมนานเกินไป และยังมีการรักษาความปลอดภัยในการลองเรือเปนที่นาพอใจดวย สวน 
3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 1) การใหบริการของคนขับเรือ 2) การจัดการพ้ืนที่บริเวณขาย
อาหารและของที่ระลึก 3) การใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของพ้ืนที่ ตามลําดับ โดยการ
ใหบริการของคนขับเรืออาจจะเก่ียวเนื่องกับการใหความรู ซ่ึงคนขับเรืออาจจะยังไมมีบทบาทอ่ืนๆ มากพอ
นอกจากขับเรือ เชน ยังไมมีการใหขอมูลใดๆ เพ่ิมเติมกับนักทองเที่ยว ในขณะที่การจัดการพ้ืนที่ขาย
อาหารและของที่ระลึกที่เปนอยูในปจจุบัน อาจจะจัดการไดยังไมดีพอ 

2) กิจกรรมลองแกงลํานํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก สิ่งที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการได
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การใหบริการของฝพายและความชํานาญ 2) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
(ประกันชีวิต อุปกรณรักษาความปลอดภัย: เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค) และ 3) การใหคําแนะนําและวิธีการ
ปฏิบัติกอนการลงลองแกง ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นวาส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยดานความปลอดภัยทั้งสิ้น เน่ืองจาก
กิจกรรมลองแกงเปนกิจกรรมเชิงผจญภัยที่มีความเส่ียงที่จะเกิดอันตรายหากไมมีการเตรียมการท่ีดีพอ 
แตผูประกอบการลองเรือลํานํ้าเข็ก ก็สามารถจัดเตรียมบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเปนที่พอใจ
สําหรับนักทองเที่ยว ทั้งตัวบุคลากร อุปกรณที่ใช และการใหขอมูลดานความปลอดภัย ในขณะที่ดานที่
สรางความพึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) บริการอาหารวาง ผาเช็ดตัว และหองอาบนํ้าหลังลอง
แกง 2) สิ่งอํานวยความสะดวก (ทาขึ้น-ลง หองนํ้า ที่จอดรถ ปายบอกทาง ศูนยบริการขอมูล) และ 3) 
ระดับนํ้าในลํานํ้าและความทาทายของแกง ตามลําดับ โดยจะพบวามีอยู 2 ปจจัย ที่นักทองเที่ยวยังพอใจ
นอยโดยเปรียบเทียบ คือ 1) บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งกอน ระหวาง และหลังทํากิจกรรม ซ่ึง
ถือวาเปนปจจัยที่ผูประกอบการควบคุมได และยังสามารถยกระดับบริการไดสวนนี้ใหเปนที่พอใจแก
นักทองเที่ยวไดอีก แตปริมาณน้ํา ซ่ึงเปนองคประกอบหลักสําหรับกิจกรรมลองแกง และเปนปจจัยตาม
ธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไมได ปริมาณน้ําที่นอยลงอาจมีผลทําใหกิจกรรมลองแกงทําไดอยางจํากัด 
เน่ืองจากปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับทํากิจกรรม 

3) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี พบวา 3 ดานที่สรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) บรรยากาศ ความรื่นรมย 2) ความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชน และ 3) ความ
หลากหลายของอาหาร ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา อัตลักษณของตลาดที่เปนปจจัยเชิงสรางสรรค



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวไดคอนขางสูง ซ่ึงมาจากการจําลองบรรยากาศแบบยอนยุค
ที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการนําแสดงออกถึงความเปนกันเองของชาวตลาด การตอนรับขับสู และการมีฏิ
สัมพันธกับนักทองเท่ียว ก็สรางความพอใจไดมากเชนกัน นอกจากน้ี สินคาที่สวนใหญเปนอาหารก็มี
ความหลากหลาย และสามารถสรางความพอใจใหลูกคาไดดี ในขณะที่ 3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอย
ที่สุด คือ 1) ที่จอดรถ 2) ปายบอกทาง และ 3) ความเพียงพอของที่น่ัง ตามลําดับ ซ่ึงจะพบวาเปนปจจัย
ดานการรองรับทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นวาความสามารถในการรองรับลูกคาอาจจะยังไมเพียงพอ 

โดยสรุป จะพบวา สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว สิ่งที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเท่ียวไดสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจหลักและเอกลักษณของกิจกรรมนั้น เชน ความสวยงาม บรรยากาศ
แวดลอม ความรื่นรมย ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงพักผอน รวมถึงระบบความ
ปลอดภัยในบางกิจกรรม เชน ลองเรือ ลองแกง ก็สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวได
คอนขางสูงเชนกัน ในขณะที่การรองรับอ่ืนๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุน เชน ที่จอดรถ ที่น่ัง ปายบอกทาง 
บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวางทํากิจกรรมในพื้นที่ พบวา ยังสรางความพึงพอใจไดในระดับที่ยัง
ไมสูงมากเม่ือเทียบกับความพึงพอใจดานอ่ืนๆ ซ่ึงเปนประเด็นที่ชุมชนอาจจะตองพิจารณาใหความสําคัญ
มากขึ้น 
 

4.5 บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวชุมชน 

แมวาการเร่ิมตนการทองเท่ียวชุมชนสวนใหญจะเกิดขึ้นจากพลังภายในชุมชน แตก็พบวาการ
ขับเคลื่อนที่ตอเน่ืองยังไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ ที่ไดเขา
มาเปนผูมีสวนเกี่ยวของและอํานวยความสะดวก (Entity involved/ facilitator) โดยในสวนนี้ จะเปนการ
วิเคราะหบทบาทของหนวยงานภาครัฐสวนกลาง รัฐทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรมหาชนตางๆ ที่
เปนกําลังเสริมในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.5.1 บทบาทของภาครัฐบาลและสวนกลาง 
  ที่ผานมามีหลายหนวยงานของภาครัฐที่มีสวนสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยเฉพาะ
องคกรหลักดานการทองเที่ยวของรัฐ คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) อยางไรก็ตาม พบวา หลายพ้ืนที่เริ่มตนจากการไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับในการพัฒนาทุน
เฉพาะดาน เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงไมไดเขามา
สนับสนุนดานการทองเท่ียวโดยเฉพาะ แตเปนการสงเสริมตามวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยเฉพาะการ
สงเสริมอาชีพใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพ่ิมและมีความหลากหลาย ยกตัวอยางเชน ชุมชน
เกาะเกิด ซ่ึงมีจุดเดนดานภูมิปญญาการผลิตยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร โดยไดรับงบประมาณ เชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม สหกรณเกษตรบางปะอิน สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เปนตน ในการ
สนับสนุนการผลิตภัณฑยาลูกกลอนสมุนไพร หรือการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและเปดโลกทัศนใหคนใน
ชุมชนทองถิ่น ยกตัวอยางเชน ชุนบานนาตนจ่ัน ที่เร่ิมตนจากการไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ใหงบประมาณแกกลุมทอผาบานนาตนจ่ัน เพ่ือสงเสริมอาชีพทอผา จนกลุม
ทอผาเร่ิมมีชื่อเสียง จึงสนับสนุนใหสงประกวดโครงการ “หมูบานอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการทองเที่ยว” 
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ซ่ึงจัดโดยกรมอุตสาหกรรมรวมกับธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for 
International Cooperation : JBIC) โดยชุมชนบานนาตนจ่ัน ติด 1 ใน 5 ของโครงการ “หมูบาน
อุตสาหกรรมชนบทเพื่อการทองเท่ียว” และไดสงตัวแทนของกลุม คือ ปาเสง่ียม แสวงลาภ ไปศึกษาดูงาน
พัฒนาผลิตภัณฑหมูบานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชนที่ประเทศญี่ปุน เม่ือกลับมายังชุมชน ปา
เสง่ียมจึงเริ่มทําโฮมสเตยที่บานตนเองเปนโฮมสเตยแหงแรกในชุมชนบานนาตนจ่ัน และขยายเครือขาย
เรื่อยมาจนปจจุบันมีโฮมสเตยทั้งหมด 23 หลัง รวมถึงสมาชิกกลุมทอผาจากเร่ิมแรก 52 คน เปน 308 คน
ในปจจุบัน จะพบวา โครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐกอนที่ชุมชนจะจัดการทองเท่ียว มีสวนอยางยิ่งใน
การพัฒนาทุนในชุมชนและองคความรูของบุคคลที่สะสมมาเร่ือยๆ จนทุนเหลาน้ันเริ่มมีความโดดเดน และ
ไดถูกนํามาใชเปนฐานในการจัดการทองเท่ียว อยางไรก็ตาม การจัดการทองเที่ยวชุมชนก็เปนการเปด
โอกาสใหชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกชุมชนไดมากขึ้น   
  ตอมาเม่ือการทองเที่ยวชุมชนเริ่มไดรับความนิยมมากข้ึน ก็มีการสงเสริมจากภาครัฐทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (การประชาสัมพันธและตลาด) มีรายละเอียด ดังน้ี  

1) ดานนโยบาย ในสวนของภาครัฐสวนกลาง ไดมีการจัดทํา “แผนยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563” เปนฉบับแรก โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับสํานักทองเท่ียวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(อพท.) เพ่ือมุงแกไขปญหาการทองเท่ียวโดยชุมชนของไทยในปจจุบัน ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริงและนําไปสูความยั่งยืนอยางเปน
รูปธรรมได ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรที่เปนแนวทางในการพัฒนาเชิงโครงสรางของการทองเที่ยวชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรทองถิ่น 3) การสรางสมดุลตลาดการทองเท่ียว 4) การขับเคลื่อนเครือขายภาคประชาชน และ 5) 
การประเมินความสุขของชุมชนและนักทองเท่ียว  
  นอกจากน้ี ในป พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยังไดจัดทํา “โครงการ
ชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี” ซ่ึงเปนโครงการที่สงเสริมชองทางการสรางรายไดจากการขายสินคา 
OTOP ที่ดึงลูกคาเขามาในชุมชนที่ผนวกกับการทองเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวระดับ
ชุมชนใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนและใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง 
กระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 2) เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางในการทองเที่ยว 
(กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ใหมีความโดดเดน มีความพรอมบนอัตลักษณของชุมชนทองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี และ 3) เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการ และผูที่เก่ียวของในชุมชนทองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี ใหมีขีดความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค และนํามาตอยอดการบริหารจัดการชุมชนไดอยาง
เหมาะสม 

ในโครงการนี้มีเปาหมายในการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน 
กับเสนทางการทองเที่ยวหลัก เมืองรอง และแองทองเที่ยว เกิดรายไดที่กระจายไปสูผูประกอบการ กลุม
ตางๆ ในชุมชน และประชาชน เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพ่ิมขึ้น งบประมาณ 9,328.12 ลานบาท 
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ผาทอหมักโคลน และมาทํากิจกรรมที่ชุมชนบานนาตนจ่ัน หรือที่ชุมชนเกาะเกิด มีการถายทํารายการภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะใหแกชุมชน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) สงผลทําใหผลิตภัณฑของทั้ง 2 ชุมชนเปนที่รูจักอยางรวดเร็วในวง
กวาง 

นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีสวนสนับสนุน แตอาจเปนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่
เปนองคประกอบของการทองเที่ยว เชน บานนาตนจ่ัน มีผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง คือ ผาหมักโคลน มี
หนวยงานมีสนับสนุนการทําผาหมักโคลน คือ กรมพัฒนาชุมชน ที่ไดเขามาสงเสริมอาชีพทอผา และกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณสรางศูนยฯ 2 ลานบาท หรือบานทาขันทองที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานทา
ขันทอง เปนตน หรือการฝกทักษะเฉพาะดานของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน กลุมเรือบานเดียม ไดเขารับ
การอบรมการขับเรือและระเบียบการเดินเรือ กรมเจาทา สวนกลุมเรือลํานํ้าเข็ก ก็ไดรับสนับสนุน
งบประมาณจาก ททท. ในการจัดฝกอบรม Best Practice ใหกับนายหัวเรือ นายทายเรือ และชาวบานใน
พ้ืนที่ที่สนใจเขารับการฝกอบรม 

4.5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อีกหน่ึงหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาท

สําคัญทั้งในดานการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนทั้งทางตรงและทางออม เชน ประแส ที่เทศบาลปากน้ํา
ประแสเปนผูริเริ่มและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเปนทางเลือกในการสรางรายไดแกชุมชนแทนการ
ประมงซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของชุมชนที่ซบเซาลง โดยทางเทศบาลตําบลปากน้ําประแสทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการของบประมาณจากจังหวัดระยอง เพ่ือนํามาพัฒนาอนุสรณเรือรบหลวงประแส และคอยๆ 
พัฒนาจนกลายเปนแหลงทองเท่ียว นอกจากน้ี ยังไดสงเสริมใหมีการทําโฮมสเตยในชุมชนและถนนคน
เดินขึ้น เพ่ือรองรับการทองเท่ียวและสรางรายไดใหแกคนในชุมชน หรือเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอ
ลับแล ที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานกับหนวยงานภาครัฐตางๆ เพ่ือของบในการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ของชุมชน และเปนคนกลางที่ประสานงานกับชาวบานและหนวยงานของภาครัฐ 

นอกจากน้ี บางพื้นที่ยังมีการรวมมือกันระหวาง อปท. และสถาบันการศึกษา เพ่ือรวมกัน
สงเสริมการจัดการทองเท่ียวชุมชน เชน ชุมชนศิลา ที่ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง (ทม.) ศิลาและ
สํานักบริการวิชาการ ม.ขอนแกน โดยหนวยงานทั้ง 2 แหง ไดทํางานรวมกันและมีโครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชนที่สอดคลองกันและบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงานของทั้ง 2 หนวยงาน นอกจากนี้ ทม.ศิลา ยัง
ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเริ่มแรกในการปรับปรุงศาลากลางหมูบานเดิม และสรางหองนํ้า
ใหมจํานวน 6 หอง ใหเปนจุดรวมพล (Meeting Point) เพ่ือเปนจุดรองรับนักทองเท่ียว  

ในพ้ืนที่มีการกิจกรรมที่เปนเอกลักษณประจําพ้ืนที่ ก็มักจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
อปท. ในการจัดงานหรือกิจกรรม เชน เทศบาลตําบลบานเชียง สนับสนุนการจัดงานฉลองมรดกโลกบาน
เชียง อบจ.อุดรธานี จัดงานทองเที่ยวทะเลบัวแดง หรือเทศบาลตําบลอุโมงค จัดงานสืบสานวัฒนธรรมปง
หาง ไสอ่ัว ลําพูน เปนตน ซ่ึงการจัดงานเหลาน้ีเปนชองทางหนึ่งในการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และ
ยังเปนการประชาสัมพันธเอกลักษณของชุมชนที่จะชวยดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขามาในชุมชนมากขึ้น 



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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มีบางพื้นที่ที่ อปท. มีการพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง แมจะไมไดเปนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวโดยตรง เน่ืองจากในพื้นที่ยังไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ดึงดูดใจเทาที่ควร แต อปท. เนนการ
พัฒนาพ้ืนที่ใหเปนพ้ืนที่ตนแบบ และสงเขาประกวดเพื่อขอรับรางวัล ทําใหชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้นใน
ฐานะแหลงศึกษาดูงาน ไดแก เทศบาลตําบลอุโมงค และเทศบาลตําบลนาออ ดังนั้น กลุมเปาหมาย จึง
เปนกลุมศึกษาดูงานที่เขามาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในพ้ืนที่ และเกิดการตอยอดกิจกรรมการ
ใหบริการตางๆ เชน อาหาร การแสดง และที่พักในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน 
 นอกจากนี้ แมวา อปท. สวนใหญจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการทองเที่ยวชุมชน แตผล
จากหนาที่ในการพัฒนาพ้ืนที่ก็มีผลทางออมที่เอ้ือใหการจัดการทองเท่ียวในชุมชนสะดวกมากขึ้น เชน การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน 
รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน เชน องคการบริหารสวน
ตําบลเนินเพ่ิม อ.ลับแล ซ่ึงไดสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา และน้ําประปาใหกับชุมชน  
 สําหรับชุมชนที่การทองเที่ยวเริ่มกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสงสัญญาณในเชิงลบ ทําให
จําเปนที่จะตองมีการควบคุม เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนอีกหน่ึงตัวอยางที่ใชอํานาจในการออก
ขอบัญญัติเพ่ือจัดระเบียบเมือง โดยไดออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน ป พ.ศ. 2553 เพ่ือควบคุม
การกอสรางบานเรือน ดูแลการพัฒนาพ้ืนที่ และการอนุรักษบานไมเกา เน่ืองจากจํานวนนักทองเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น ทําใหบานเรือนและรานคาตางๆ ถูกปรุงแตงเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวมากขึ้น 
จนทําใหเอกลักษณความเปนเชียงคานเริ่มเลือนหายไป ดังนั้น เทศบาลตําบลเชียงคานจึงไดออกเทศ
บัญญัติดังกลาวมา เพ่ือเปนขอตกลงในการถือปฏิบัติรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทองเท่ียวของ
เชียงคาน 

4.5.3 สถาบันการศึกษา 
หลายพ้ืนที่ไดรับการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนพ้ืนที่วิจัยชุมชน เชน 

ชุมชนแมกําปอง ที่เริ่มตนพรอมกับการสนับสนุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
ชุมชนนาออ และชุมชนบานศิลา ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดฝกอบรมดานการเตรียมความพรอมดาน
การทองเที่ยว และเปนการจุดประกายใหชุมชนเห็นโอกาสของชุมชนและริเริ่มการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
และไดจัดฝกอบรมเพ่ือเตรียมพรอมดานทักษะพ้ืนฐาน เชน การอบรมยุวมัคคุเทศก การพัฒนาศักยภาพที่
พัก และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย เปนตน หรือชุมชนบานทาขันทองได
เริ่มตนดวยตนเองมาระยะหนึ่ง และก็ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการโดยคณะวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพบวา ในการขับเคลื่อนงานทองเที่ยวชุมชน สถาบันการศึกษาเปนอีก
หน่ึงองคกรที่บทบาทสําคัญในฐานะการเปนคูคิดใหชุมชน 

4.5.4 บทบาทของภาคเอกชน  
หลายหนวยงานมีบทบาทสําคัญ แมจะไมไดเปนผูสนับสนุนดานการทองเที่ยวโดยตรง แตผล

จากการสนับสนุนและสงเสริมชุมชนนั้น ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความโดดเดนจนเปนตนแบบ 
และทําใหมีผูสนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนจํานวนมาก และสามารถตอยอดเปนการทองเท่ียวใน
ชุมชนได เชน 
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บานคลองหัวชาง ซ่ึงบริษัท (ปตท.)  คอนขางมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเท่ียวชุมชนทั้งในดานการสนับสนุนดานงบประมาณและการชวยประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจัก
ผานโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือชุมชนเปนที่
รูจักไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข และไดรับรางวัลเขียวขจี
ดีเดน รวมทั้งสามารถตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนจนพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยวที่นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพลิกฟนวกิฤตขิองชุมชน จึงกลายเปนชุมชนทองเที่ยวของจังหวัด
ทําใหมีโอกาสไดรับงบประมาณจากหนวยงานตางๆ 
 บานทาขันทอง ซ่ึงบริษัท บอรน ดิสติงชั่น จํากัด รวมกับ ททท. ไดรวมกันจัดโครงการ 
Village to the World โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางโมเดลรายไดจากการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสม
กับชุมชนขนาดเล็กที่ไมมีทุนทรัพยากรการทองเที่ยว และชวยสรางตลาดนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ สราง
โอกาสใหชุมชน โดยในป พ.ศ. 2560 เลือกบานทาขันทอง เปน 1 ใน 7 ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวชุมชน
สําหรับเด็กและเยาวชน (School & Family outing) ที่เนนการเรียนรูนอกหองเรียน ทําใหมีนักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ เขามาเรียนรูในพ้ืนที่มากขึ้น ซ่ึงเม่ือโครงการนี้เขามา ทําใหชุมชนมีการคิดคนนวัตกรรม
การทองเที่ยวใหมที่เหมาะสมกับกลุมเด็ก ประกอบดวย 1) ทํานา 2) สไลดเดอรโคลน 3) โรงสีขาวกลอง
แบบด้ังเดิม 4) ตามลาหา (ถั่ว) ดาวอินคา 5) ตกปลาเก็บไขเปนไขไก 6) ทําอาหารครัวคุณหนู และ 7) ทํา
ขนมเทียน ทําใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมทั้งเหนือและอีสานไปพรอมๆ กัน ถือเปนการเปด
ประสบการณใหมใหนักเรียนอีกดวย 
 หจก.อยุธยาโบทแอนดทราเวล ไดนํากลุมนักทองเท่ียวตางชาติ (ออสเตรเลีย ไอรแลนด 
อินเดียและนอรเวย) มาเย่ียมชมวิถีชีวิต ความเปนอยูและธรรมชาติริมนํ้าในชุมชนเปนครั้งคราว และมีการ
ทําขอตกลงรวมกับหางหุนสวนจํากัดอยุธยาโบทแอนดทราเวล เพ่ือจัดสงนักทองเที่ยวชาวตางชาติมา
เที่ยวชุมชนทุกเดือนภายใตโปรแกรมทัวร Homestay Explorer and Royal Agricultural Project 
 จะพบวา การสงเสริมและพัฒนาของรัฐในอดีตกอนมีการจัดการทองเที่ยวมีความสําคัญที่ชวย
เพ่ิมศักยภาพทุนของชุมชนใหมีความโดดเดน โดยเฉพาะการสรางผูนํา ที่ภายหลังไดขึ้นมามีบทบาท
สําคัญในการรวบรวมทุนและเครือขายการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 นอกจากน้ี แมวา อปท. สวนใหญจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการทองเที่ยวชุมชน แต
ผลจากหนาที่ในการพัฒนาพ้ืนที่ก็มีผลทางออมที่เอ้ือใหการจัดการทองเท่ียวในชุมชนสะดวกมากขึ้น เชน 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน 
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ตารางที่ 4.21 องคกรที่มีสวนสนับสนุนการทองเทีย่วโดยชุมชน 
หนวยงาน ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) บานบัว บานเดียม ประแส คลองหัวชาง บานศิลา เชียงคาน 

สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย บานรองกลา บานแมกําปอง บานแมกลางหลวง บานศิลา ประแส บาน
ทาขันทอง 

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (ออมสิน/ ธกส.) เกาะยาวนอย บานเชียง บานทาขันทอง 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บานนาตนจั่น บานบัว ประแส เกาะเกิด คลองหัวชาง  
กระทรวงวัฒนธรรม เกาะเกิด บานทาขันทอง 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา บานนาตนจั่น ประแส เกาะเกิด คลองหัวชาง บานทาขันทอง บานเชียง 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) บานนาตนจั่น เกาะยาวนอย บานศิลา บานเดียม ประแส เกาะเกิด บาน
ทาขันทอง บานเชียง 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) 

บานรองกลา 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม  

บานนาตนจั่น ประแส บานเชียง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

บานรองกลา บานแมกําปอง ตําบลอุโมงค 

องคกรเอกชน บานเกาะเกิด บานคลองหัวชาง บานทาขันทอง 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 
กลองท่ี 4.1 ทองเที่ยวชุมชนบนโลกออนไลน 

โลเคิล อไลค (Local Alike) เปนอีกหนึ่งเว็บไซตทองเท่ียวชุมชนยอดนิยม กอต้ังโดยคุณสมศักด์ิ บุญคํา ปจจุบันมี
เครือขายกวา 102 ชุมชน มีเสนทางทัวรชุมชนเสนอขายบนแพลตฟอรมออนไลนมากกวา 163 เสนทาง นําเสนอสินคา
และบริการผานเรื่องราว การออกแบบที่สวยงาม และแพ็กเกจท่ีนาดึงดูดใจ โดยมีเปาหมายเพ่ิมรายไดอีกรอยละ 5-10 
ของรายไดท้ังหมดในชวงเริ่มตน เสริมจากรายไดหลักท่ีรอยละ 90-95 มาจากการขายแพ็กเกจทัวร 

ลูกคาของ Local alike มาจากชองทาง B2B และ B2C โครงสรางหลักของนักทองเท่ียวรอยละ 70 มาจากเอเยนต 
และรอยละ 30 มาจากการจองผานเว็บไซต โดย Local alike มีเปาหมายเพ่ิมสัดสวนรายไดจากเอเยนตและเว็บไซตใน
อัตรารอยละ 50 เทากัน 

Local alike ดําเนินการมาแลว 6 ป แตเริ่มไดรับกําไรเปนปแรกเมื่อป พ.ศ. 2560 จากรายได 29 ลานบาท และใน
ป พ.ศ. 2561 รายไดเติบโตถึง 65 ลานบาท และมีกําไรเพ่ิมขึ้น 5 เทา ในป พ.ศ. 2562 นี้ต้ังเปาหมายรายไดเพ่ิมเปน 80 
ลานบาท มีกําไรเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาของป พ.ศ. 2561 แนวโนมในป พ.ศ. 2563 จะสามารถเพิ่มรายไดถึง 100 ลานบาท 

Local alike กําลังระดมทุนเพ่ือนํามาลงทุนเพ่ิมเติม คาดวาจะระดมไดท้ังหมด 45 ลานบาท เพ่ือนํามาพัฒนา
แพลตฟอรม 10-15 ลานบาท รวมถึงทําการตลาดใหดีย่ิงขึ้น 

พรไพลิน จุลพันธ
โลเคิล อไลค เปล่ียนเพ่ือย่ังยืน เฟนของดีชุมชนเสริมทัพทัวร

กรุงเทพธุรกิจ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
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นอกจากนี้ การจัดการตลาดยังมีสวนประสมทางการตลาดตามทฤษฎี 7P’s อยางครบถวน ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ (Product)  สินคาที่ขายในตลาดสวนใหญเปนอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น 

หลวงพอกําหนดใหสินคาที่ขายตองเปนอาหารหรือสินคาที่ชาวบานทําเอง ไมใชซ้ือหรือเหมามาจาก
โรงงาน เปนอาหารโบราณหรืออาหารพ้ืนบาน เชน ผัดไทย ขนมโบราณ ยาสมุนไพร เปนตน  

2) ราคา (Price) หลวงพอกําหนดใหอาหารท่ีขายไมเกินจานละ 40 บาท ซ่ึงเปนราคา
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงไมใชกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง เม่ือราคาไมสูง จานไมใหญนัก นักทองเที่ยวก็
สามารถบริโภคซ้ือขายกัน มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง  

3) สถานที่ (Place) ชองทางการจัดจําหนาย ในระยะแรกๆ ตลาดไทยยอนยุคบานระจันได
ลูกคาจากชาวบานในบริเวณใกลเคียง โดยรับรูขาวสารผานปากตอปาก ตอมาไดมี Facebook ของตลาด
เขามาเพ่ิมเติม ชื่อ “ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน” ซ่ึงขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผูกด
ถูกใจ (Like) และกดติดตาม (Follower) จํานวน 23,609 คน และ 24,571 คน ตามลําดับ และยังไดรับการ
ประชาสัมพันธงาน “สดุดีวีรชนคายบางระจัน”  ที่ลูกหลานจะรวมตัวกันจัดขึ้นเพ่ือรําลึกถึงบรรพบุรุษทุกป
อีกดวย 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการสรางความสนใจเม่ือเปดตลาดครั้งแรกนั้น
หลวงพอไดเลือกวันลอยกระทง เพ่ือสรางจุดสนใจในการเปดตลาด หลังจากน้ันก็จะมีงานใหญทุกปในวันที่ 
24 กุมภาพันธ ซ่ึงเปนวันสดุดีวีรชนคายบางระจัน เพ่ือรําลึกถึงวันที่คายบางระจันแตก ซ่ึงในวันน้ีลูกหลาน
ชาวบานบางระจันไมวาอยูที่ใด จะตองกลับมาในพื้นที่น้ี หลังจากน้ันก็จะมีการเผยแพรเรื่องของตลาด
บางระจันไปยังที่ตางๆ จนกระทั่งในปจจุบันตลาดนี้มีคนมาเยี่ยมชมมากมายและไดออกส่ือมวลชน จนเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย  

5) บุคลากร (People) ตลาดบางระจันไดอาศัยลูกหลานมีจิตอาสากลับมาชวยบริหารจัดการ
ตางๆ เชน การจัดการใหมีเงินบํารุงวัด เพราะหลวงพอไมเก็บคาเชา ดังนั้น จึงตองรวบรวมเงินเปนคานํ้า
คาไฟใหหลวงพอเดือนละ 100 บาทตอแผง มีการชวยกันดูแลรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ซ่ึงใน
การศึกษานี้ทีมงานก็ไดขอใหกลุมผูวิจัยทําการวิเคราะหรายได เพ่ือปรับปรุงการทํางานตอไป สวนพอคา
แมคาทุกทานในตลาดก็ดําเนินการตามกติกาที่ไดตกลงกันไว เชน แตงกายยอนยุค พูดดวยภาษาด้ังเดิมที่
ออนหวาน และใหบริการที่สุภาพรวดเร็ว มีมิตรจิตมิตรภาพ  

6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันน้ี ตกแตงใหมี
คายหอประตูรบ เพ่ือสื่อสารใหลูกคามองเห็นภาพอดีตใหชัดเจน มีความเฉพาะตัว สรางบรรยากาศทั่วไป
ใหเหมือนยุคกอนเสียกรุง มีการตีเกราะเคาะไมตอนรับผูมาเยือน ใหพอคาแมขายทุกคนแตงตัวยอนยุคไป
ในสมัยน้ัน เชน ผูชายจะนุงผาเตี่ยว เสื้อก๊ักส้ัน ไวหนวดเหมือนนายจันทรหนวดเขี้ยว หวีผมแสกกลาง 
สวนผูหญิงก็จะแตงตัวคาดผาแถบหรือตะแบงมาน หลวงพอกําหนดวาไมควรที่จะใชเสื้อผาสไบที่เปนดอก
เปนดวงยกด้ิน หรือเปนผาแพรมันๆ เพราะอยูในชวงศึกสงคราม ลูกคาสามารถขอถายรูปกับพอคาแมคา
ที่เดินผานไปผานมาได โดยไมมีคาใชจาย ยกเวนอยากจะบริจาคใหวัด ดังนั้น ตลาดบานระจันจึงมีการ
สรางความแตกตางทั้งในดานผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งผูใหบริการซ่ึงทุกคนมีความสุภาพ เปนมิตร 
พูดจาดวยภาษาโบราณลงทายคําดวยขอรับ เจาคะ เจาขา และมีความเต็มใจที่จะใหการดูแลและชวยเหลือ
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ลูกคาทุกคนดวยความภูมิใจในอัตลักษณของตน มีบรรยากาศยอนยุคอยางครบถวนเกินความคาดหมาย
ของลูกคา รวมไปถึงปายบอกทาง แพไมไผริมนํ้า สอดคลองกับซุมอาหารซ่ึงเปนซุมไมไผมุงจาก และดู
เปนระเบียบเรียบรอย ปายรานอาหารซึ่งมีลักษณะเดียวกันหมดและใชตัวอักษรแบบเดียวกันหมด ให
สอดคลองกับบรรยากาศยอนยุค อาหารรองรับดวยภาชนะดินเผา ใบตอง กระบอกไมไผ เคยมีรานขาย
กวยเตี๋ยว ซ่ึงเคยใชชามตราไกของลําปาง แตหลวงพอก็ขอรองใหเปลี่ยนเสีย เพราะชามตาไกน้ัน เกิดขึ้น
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา และใชสีโทนธรรมชาติเหมือนกัน ตกแตงดวยรสนิยมเรียบงายเปนธรรมชาติสม
กับยุคที่ยอนกลับไปหมด อาจกลาวไดวาเปนการนําเสนอบริการและบรรยากาศยอนยุค แตมีความ
สะดวกสบายทันสมัยและสะอาดตามยุค และสะอาดมากกวาวัดทั่วไปอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่จอดรถกวางขวาง และมีหองน้ําสะอาดมาก  

7) กระบวนการ (Process) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันพยายามมีการปรับปรุงกระบวนการ
นําเสนอสินคาและบริการใหถูกใจลูกคามากขึ้น เชน หลวงพอมีความคิดวาควรจะมีกิจกรรมที่ใหชาวบานมี
สวนรวม ผูมาเยือนมีสวนรวม เชน การสีขาวซอมมือ แลวลูกคาสามารถนําขาวกลับไปได มีความตองการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูวิจัยเพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงกิจกรรม 

ตลาดไทยยอนยุคบานระจันมีสวนประสมทางการตลาดครบถวนในการตอบสนองความ
ตองการใหแกลูกคาเปาหมายไดอยางสมบูรณ ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูง ดังปรากฏในการที่คําตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งมีผูตอบวามีความพึงพอใจสูงที่สุด 

4.6.2 ดานการจัดการสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริการ: บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
ชุมชนบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย เปนตัวอยางของชุมชนที่นําเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) โดยเฉพาะการใช Facebook มาใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับกลุมลูกคาโดยการแบงปนรูป
กิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน และใหขอมูลการทองเที่ยว เชน โปรแกรมทองเที่ยว กิจกรรมการ
ทองเที่ยวพิเศษเฉพาะชวง อัตราคาบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองเตรียม ชองทางการชําระเงิน การจอง 
การเลื่อน และการยกเลิกบริการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตอสอบถามไดทางเฟสบุก และไลน ซ่ึง
เปนชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกเหนือไปจากการติดตอผานโทรศัพท เปนการสรางชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา  

นอกจากน้ี Facebook ของบานนาตนจ่ัน ยังมีการนําเสนอรูปภาพที่สวยงาม สะทอน
บรรยากาศของชุมชน วิถีชีวิตที่เรียบงาย พ่ึงพิงวัสดุธรรมชาติ รวมถึงมีการตกแตงบานพักและชุมชน
โดยรวมไดอยางสวยงาม มีรสนิยม ที่อยูภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ เนนความเปนธรรมชาติ เชน เปน
บานพักเปนบานไม บริเวณบานปลูกดอกไมและตนไมสีเขียว จุดถายรูปทําจากไม เชน ใชบานประตู บาน
หนาตางเกามาตกแตง เปนตน อาหารใสในจานที่ทําจากกะลาหรือไมไผ ด่ืมกาแฟจากกระบอกไมไผ เปน
ตน ทําใหบรรยากาศของทั้งชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน จุดสําคัญก็คือ เม่ือนักทองเท่ียวมาเยือน
ชุมชนบานนาตนจ่ัน จะพบวา ภาพที่ถายทอดในสื่อน้ันเปนจริง เพราะสมาชิกชุมชนทองเที่ยวสามารถคง
บรรยากาศวิถีไทยไวในชีวิตจริง โดยที่นักทองเท่ียวไมรูสึกวาเปนฉากตกแตงหรือการแสดง 

ทั้งน้ี Facebook ของบานนาตนจ่ันมีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง มีทั้งการนําเสนอภาพ
บานพักของสมาชิกแตละคนที่มีจุดขายแตกตางกันไป ภาพกิจกรรมของกลุม ภาพแหลงทองเที่ยวและ
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กลองท่ี 4.2 ขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวของชุมชนบานนาตนจ่ันผาน Facebook 

สมาชิกโฮมสเตยบานนาตนจั่นมจีาํนวน 26 หลัง ยินดีตอนรับผูมาเยือนและนักทองเที่ยวทุกๆ ทานคะ 
14 ปกับการใหบริการดานการทองเท่ียวโดยชุมชน มีโปรแกรมที่นาสนใจหลากหลายรูปแบบ สนใจติดตอไดที ่088-4957738 id 
line mymam2 หรือสงขอความทางเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น #ยินดีตอนรบัคะ 
ทริป 2 วัน 1 คืน 
15.00 น. รับนักทองเที่ยวเขาที่พัก 
16.30 น. ปนจักรยานชมทุง ชมพระอาทิตยตก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
06.30 น. ตักบาตรหนาบาน 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา 
08.30 น. ปนจักรยานชมวิธีการทอผาใตถุนบาน ชมวิธีการทําตุกตาบารโหน (บานตาวงศ) ชมหัตถกรรมตอไม ชมและชิมผลไม
ตามฤดูกาล ชมการทําผาหมักโคลน ชมผลิตภณัฑจากผาหมักโคลน 
11.30 น. ชมและทดลองการทําขาวเปบอาหารถิ่น 

อัตราคาบริการ  
คิดทานละ 600 บาท/คน เด็กอายตํุ่ากวา 5 ขวบคิด 250 บาท ชาวตางชาติ 700 บาท /คน + อาหารเย็น/เชา/นอนพักหนึ่งคืน + 
กิจกรรมชมเที่ยวในหมูบานเจาของบานพาชมเท่ียว 

หมายเหตุ หากลูกคาทานใดสนใจขึ้นจุดชมวิวชมทะเลหมอกพระอาทิตยข้ึน**เวลา 04.30 น. ไกดจะมารับยังที่พัก คาบริการ 450 
บาท/หลัง ระยะทางนั่งรถ 3.5 กม. ตอดวยเดินเทาอีก 850 เมตร จบิกาแฟในกระบอกไมไผ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม 
      * เตรียมรองเทาที่เหมาะสมในการเดินปา 
      * หากมีโรคประจําตัวควรสังเกตอาการกอน 

การจอง 
จองและวางมัดจาํ 1,000 บาท ชําระเงนิไดที่ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 4310472073 พรอมเพย 0884957738 ช่ือ 

เกตุทิพย วุฒิสาร โทร 088-4957738 
สงหลักฐานการโอนมายังขอความของเพจโฮมสเตยบานนาตนจั่น !!(ถาคุยกันชวงทางไหนใหสงสลิปมาชองทางนั้น)!! 

หลังจากนั้นจะแจงช่ือเจาของบานพรอมเบอรติดตอเจาของบานภายหลังการชําระเงินคะ!!" 
ขอบคุณคะ...มีจกัรยานใหเชาคันละ 30 บาท หากตองการใชรถบรกิารรถอแีตกคันละ 450 บาท กอนโอนมัดจํากรณุา

แจงทาง inbox ของเพจน้ี กอนคะ เราขอสงวนสิทธิ์ใหแกลูกคาที่โอนเงินมัดจํามากอนคะ !!" 

ลักษณะบาน 
ลักษณะบานทีเ่จาของบานแบงหองใหลูกคาอยูดวย เจาของบานพาชมพาเท่ียวเรียนรูวิถี *บานมี 26 หลัง เวียนตามคิว  

          *เตรียมของใชสวนตัวสบู ยาสีฟน แชมพู 
          !!! *หมายเหตุ งดใชเสียงหลัง 3 ทุม!!! 
          * หากยกเลิก การเขาพักคามัดจําจะถือเปนสิทธิ์ของเจาของบานที่จะไมคืนมัดจํา 
          * หากเล่ือน การจองระยะเวลาจะสิน้สุดเมือ่ครบ 3 เดือน ยงัใชสิทธิ์การจองนี้ได 
        * สนใจข้ึนจุดชมวิวแจงเจาของบานไดตอนเขาพัก และเตรียมรองเทา ที่เหมาะสมในการเดินข้ึนเขา ดวยคะ 
        * ชมรีวิว ในเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น จ. สุโขทัย   ขอบคุณคะ 

ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
ที่มา: https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan 
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4.6.3 ดานการควบคุมคุณภาพบริการ: ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชยีงราย  
เปนชุมชนที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานบริการ การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ถือเปน

การประเมินมาตรฐานตามความเห็นของบุคคลภายนอกที่เขามาประเมินชุมชน ชุมชนทาขันทอง นอกจาก
จะมีการสงประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานโฮมสเตยไทยแลว ซ่ึงเปนการประเมินทุกๆ 3 ป ยังมีการ
ประเมินกันเองภายใน โดยมีการตั้งกฎของกลุมเพ่ือควบคุมมาตรฐานการใหบริการ โดยการออกกฎ 26 
ขอ ใหถือปฏิบัติรวมกัน โดยจะมีการสุมตรวจบานทุกคร้ังกอนที่จะมีแขกเขาพัก หากไมมีความพรอม จะ
ไมไดรับโอกาสในการรับลูกคา จนกวาจะผานการตรวจสอบตามมาตรฐานของกลุม 

ตารางที่ 4.23 กฎการควบคุมมาตรฐานโฮมสเตยบานทาขันทอง 
เร่ือง รายการมาตรฐานโฮมสเตย 

หองนอน 1. ผาปูท่ีนอน เรียบตึง สีขาวหรือสีพ้ืน 
 (4 ขอ) 2. มีผาเช็ดตัวครบและพับสวยงาม มีสบู แชมพู ครบ 
  3. มีราวตากผาและไมแขวนเส้ือ 
  4. มีถังขยะ ปดฝามิดชิด 
หองนํ้า 5. ตองไมมีส่ิงของอื่น นอกจากท่ีกําหนด 
 (4 ขอ) 6. มีกระดาษทิชชู 
  7. มีถังขยะ ปดฝามิดชิด 
  8. มีขันอาบน้ํา แยกจาก ขันสวม 
  9. ท่ีรองสบูสะอาดไมมีคราบ 
หองครัว 10. สะอาดไมมีคราบสกปรก 
(3 ขอ) 11. ถวย จาน  ชอน สอม มีด ฯลฯ วางเปนระเบียบ 
  12. ชอน สอม จัดวางเอาดานจับขึ้นขางบน 
ภายในบาน 13. สะอาดไมมีคราบ ไมมีฝุน 
(8 ขอ) 14. มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
  15. มีน้ําด่ืมสะอาดและแกวน้ําครบ 
  16. มีกาแฟ โอวัลติน/ไมโล (สําหรับเด็ก) 
  17. มีถวยกาแฟ วางชอนกาแฟใหดามจับขึ้นบน   
  18. มีกระดาษทิชชู แบบกลอง (แบบมวนในหองน้ํา) 
  19. มีสมุดเซ็นเยี่ยม 
  20. ตูยา แยกยาท่ีใชภายใน ยาท่ีใชภายนอก ยาไมหมดอายุ 
บริเวณบาน 21. มีการปลูกผักสวนครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(2 ขอ) 22. มีถัง/ถุง  แยกขยะ อยางนอย 4 ถัง/ถุง  พรอมปาย 
อาหารเชา 23. มีขันน้ําลางมือ  ขันรองน้ําลางมือ ผาเช็ดมือพับสวย 
(4 ขอ) 24. มีถวยแบง ชอน สอม ชอนกลาง ครบคน 
  25. มีผลไม 
  26. เจาของบานนั่งรับประทานอาหารรวมกัน 
ท่ีมา: กลุมโฮมสเตยบานทาขันทอง 
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ตอเดือน ตองมีคนค้ําประกันโดยคนค้ําประกันคนที่ค้ําตองเปนสมาชิกกลุมเรือและมีหุนอยูในกลุมเรือจึงจะ
สามารถกูเงินได)    

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 4.8 การกระจายผลประโยชนของกลุมเรือบานเดียม 

 บานบัว จ.พะเยา เปนอีกพ้ืนที่ที่มีการการจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับจากการทองเที่ยวใหกับ
ครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชนท่ีไมไดทําการทองเที่ยว โดยกลุมอาหารหักกําไรรอยละ 5 เขาศูนย และหักเขา
หมูบานครั้งละ 200 บาท และกลุมดูงานก็หักเขาศูนย 200 บาทตอคร้ัง เม่ือครบปจึงนําเงินกอนน้ีมาเฉลี่ย
ใหครัวเรือนในหมูบานที่ไมไดมีสวนรวมในการทองเท่ียวดวย 
  

4.6.5 ดานการจัดการแหลงเรยีนรู: ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน 
 ตําบลอุโมงค ถือวาเปนอีกหนึ่งชุมชนที่พัฒนาตนเองขึ้นมาเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จนกลายเปนแหลงดูงานสําคัญระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ดวยกัน จุดเดนของตําบลอุโมงค คือ การรวบรวมทุนและองคความรูในชุมชน และสราง
ขึ้นใหเปนรูปธรรม เพ่ือนํามาใชในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางตอเน่ือง ผลที่ไดจากการพัฒนา คือ แหลงเรียนรูที่มีองค
ความรูที่มีการถอดเปนบทเรียน มีวิทยากร และส่ือประกอบการเรียนรู ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ระบบที่เปน
องคประกอบในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ประกอบดวย 1) ระบบสุขภาพชุมชน 2) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน 3) ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง 4) ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 5) ระบบการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 6) ระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 7) ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 8) ระบบการบริหารจัดการองคกร 9) ระบบการส่ือสารเพื่อชุมชน และ 10) ระบบ
สวัสดิการ นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและมีความพรอมสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ไดแก ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยลดโลกรอน ธนาคารขยะบานปาเสา ศูนยเรียนรูไบโอดีเซล 
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน  

คาบริหารจัดการ 30%

คาบํารุงวัดและชุมชน 30%

ทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที ่30% 

คารับรองหนวยงานที่มาดูงาน 10% 

คาบริการเดินเรือ 
หักเขากลุม 20% 
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โครงการยอย 1
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วัฒนธรรม โด
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ระยอง ทําให
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ละเห็น
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นดาน
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จนถึง
ขึ้น สิ่ง

ริเวณ
ัดเก็บ

ผึ้ง จ.
สเตย 
อเนื่อง 
อบรม

มแข็ง 
ดยจัด
เองได
อาสา
ตําบล
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3.2) เทศบาลหาลูกคาใหโฮมสเตย เน่ืองจากตัวเทศบาลเองนั้นเปนเทศบาลที่มีผูมาดู
งานมากเน่ืองจากผลงานของการอนุรักษปาชายเลน เม่ือมีกลุมมาดูงานเทศบาลฯ ก็จะกระจาย
นักทองเท่ียวไปในชุมชนโฮมสเตยที่โดยกระจายใหแตละบานในกลุมเทาๆ กัน 

4) ดานการจัดการองคกร ความโดดเดนอยูที่การจัดกลุมสามลอนําเที่ยวที่ตําบลปากน้ํา
ประแสในปจจุบัน ผูซ่ึงแตเดิมมีอาชีพประมงพื้นบานมากอนและมีรถที่ใชขนสงปลาตอนเชา เทศบาลจึงได
พยายามนํากลุมเหลาน้ีมารวมกลุมกัน กําหนดราคาคาโดยสาร มาตรฐานความสะอาด สถานที่จอดรถและ
ควบคุมจํานวนไมใหเกิน 100 คัน เพ่ือไมใหมีการแยงรายไดกัน มีการจดทะเบียนถูกตอง ทําใหในปจจุบัน
กลุมสามลอทองเท่ียวเปนกลุมที่มีรายไดดีขึ้นกวาเดิมมาก 

 แมวาเทศบาลจะมีบทบาทสําคัญในหลายเรื่อง แตที่สําคัญก็คือ เทศบาลไดดึงใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนหุนสวนในการคิด ทํา และรับผลประโยชน แลวในที่สุดแลวบางกิจกรรม
น้ันบางกลุมก็สามารถพัฒนาระดับการมีสวนรวมไปถึงขั้นการดําเนินงานเองโดยชุมชนไดเอง ตามหลัก
วิชาการแลว ชุมชนปากน้ําประแสไดมีสวนรวมที่พัฒนาไปถึงขั้นที่ 7 และ 8 ของระดับการมีสวนรวม คือ 
การมอบหมายใหกลุมสมาชิกดําเนินการเองตัดสินใจเอง เชน ในกลุมโฮมสเตยริมนํ้าและการจัดงานถนน
วัฒนธรรม นอกจากนั้น ในบางกลุมซ่ึงมีบริการเรือนํา 

เที่ยวเกาะและอาหารเย็นนั้น ก็อยูในขั้นที่ 8 คือ ประชาชนดูแลและบริหารเอง ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดของ
ระดับการมีสวนรวม (Arnstein, 1969) นอกจากน้ี ชุมชนยังไดรวมกันดูแลบานเรือนและพื้นที่สาธารณะ
บริเวณใกลเคียงใหสะอาดและชวยปกปองดูแลพ้ืนปาชายเลนที่ไดรวมกันอนุรักษ เทศบาลตําบลปากนํ้า
ประแสทํางานเปนทีมกับประชาชนอยางเขมแข็งในการบริหารจัดการการทองเท่ียวชุมชนและพลเมือง  

4.6.7 ดานธรรมาภิบาล: เกาะยาวนอย จ.พังงา  
 ชุมชนเกาะยาวนอย เปนตัวอยางของชุมชนที่มีการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล โดยการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังตอไปน้ี  
1) การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ (Decentralization management) ที่ให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ การกระจายบทบาทหรือ
การแบงงานการทํา ชุมชนมีการกระจายบทบาทการทํางาน (Division of roles) ออกตามความถนัดของ
สมาชิกที่เปนผูรับผิดชอบ และสอดคลองกับกิจกรรมที่หลากหลายของการทองเที่ยว จึงทําใหการบริหาร
จัดการมีความคลองตัวและสมาชิกสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ ใน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) ชมรมการทองเท่ียวฯ ไดแบงโครงสรางการทํางานออกเปน  7  ฝ าย  ได แก  ฝ าย
ติดตอประสานงานที่แยกออกเปนฝายติดตอประสานงานตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ฝายจัด
บาน ฝายจัดรถ ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝายตอนรับ ดังน้ัน ชมรมการทองเท่ียวฯ จึงไมมีประธานชมรม
อยางเปนทางการ เน่ืองจากไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียง
คนเดียว แตเปนระบบของ “อัศวินโตะกลม” มากกวา  

แมวาการดําเนินงานในภาพรวมของชมรมการทองเที่ยวฯ จะเปนการดําเนินงานผานการ
ประชุมรวมกันของสมาชิก แตอยูภายใตการทํางานที่ทุกฝายมีความเทาเทียมกันในการเสนอความคิดเห็น 
และสามารถตัดสินใจสั่งการงานที่เก่ียวของกับฝายของตนเองในบางเรื่องไดโดยไมตองผานที่ประชุม หรือ



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนได แตถาหากการดําเนินงาน
บางอยางตองเก่ียวของหรืออาจสรางผลกระทบใหกับฝายอ่ืนๆ หรือสมาชิกโดยสวนใหญ หรือเปนปญหาที่
เกินกําลังที่จะแกไขและตัดสินใจได แตละฝายก็สามารถนําเรื่องดังกลาวเขาสูทีป่ระชุม 9 ค่ําซ่ึงเกิดขึ้นทุกๆ 
2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 คร้ัง ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ เน่ืองจาก
ไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการส่ังการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว ซ่ึงเปนลักษณะ
ของการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจ (Centralized management)   

2) การมีสวนรวม (Participation) ของคนในชุมชนทั้งในรูปแบบของการเปนสมาชิกของ
ชมรมการทองเท่ียวฯ หรือการสมาชิกของกลุมและ/เครือขายอ่ืนๆ ภายในชุมชน โดยไมมีการกีดกันการ
เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงในปจจุบัน (พ.ศ. 2561) ชุมชนมีสวนรวมในการกระจาย
ผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเท่ียว และมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของสมาชิกในชมรมการทองเท่ียวฯ รวมถึงการกําหนดกติกาทางสังคมรวมกันในการใหบริการ
กิจกรรมการทองเที่ยว (เชน การควบคุมการขยายตัวของโฮมสเตย การวางแนวทางปฏิบัติของนักทองเท่ียวที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ เปนตน) เปนหนึ่งในแนวทางการรักษาและปองกันการสึกกรอนของทุนสังคม
ของชมรมการทองเที่ยวฯ    

ทั้งนี้หากพิจารณาระดับการมีสวนรวมตามแบบจําลองการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เสนอโดย Okazaki (2008) พบวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวนอย
ที่ดําเนินการโดยชมรมการทองเท่ียวฯ มีการมีสวนรวมของชุมชนในระดับการควบคุมโดยชุมชน (Citizen 
control) โดยชุมชนเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือใหบริการการทองเท่ียวดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแต
การวางแผนจนถึงการตัดสินใจรวมกันผานมติที่ประชุมของชมรม  

3) ชมรมมีระบบการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency and accountability) 
โดยชมรมการทองเที่ยวฯ มีฝายการเงินเปนผูบันทึกรายรับ-รายจายของชมรม กอนยื่นบันทึกทั้งหมดให
ฝายบัญชีเปนผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของชมรม ซ่ึงเปนบัญชีที่สามารถเขาใจงาย และสามารถขอดู
และตรวจสอบไดตลอดเวลาทั้งจากสมาชิกภายในชมรม หรือบุคคลและ/หนวยงานภายนอก อยางไรก็ตาม 
ฝายบัญชีจะรายงานรายรับ-รายจายใหกับสมาชิกรับทราบอยูเสมอเม่ือมีการประชุมรวมกัน สวนการใช
จายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมจะตองขอมติจากที่ประชุมของชมรมกอนที่จะมีการจัดสรรเงินดังกลาวไปทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชนภายในชุมชน  

4) การมีกติกากลุม (Community law) ชมรมการทองเท่ียวฯ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 300 
คน และเฉพาะกลุมสมาชิกที่ใหบริการโฮมสเตย ซ่ึงมีประมาณ 30 ราย 1 รายจะมีขอตกลงที่สําคัญรวมกัน
วา “เจาของบานจะตองมีอาชีพประมงพ้ืนบานและไมใชเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฎหมาย ตองสามารถเลา
เรื่องราวประวัติความเปนมาของกลุมและกิจกรรมการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรชายฝง” และ
จะตองมา (หรือสงตัวแทน) มารวมประชุมทุกคร้ัง นอกจากน้ี ชมรมยังเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมี สวน
รวมในการใหบริการแกนักทองเท่ียวดวยรูปแบบที่แตกตางและตามความถนัดของตนเอง  
                                                
1 เรียกอีกช่ือหน่ึงวา “กลุมแชรนํ้าอวนปู” เน่ืองจากสมาชิกในกลุมไดมีการระดมเงินในลักษณะของแชรเปนมูลคากวา 14,000 บาท ซ่ึงมีการ
เปยแชรกันทุกคร้ังที่ประชุม ยกเวน หากมีสมาชิกทานใดมีความจําเปนตองใชเงิน เชน เจ็บปวย ซอมแซมเคร่ืองมือทําประมง เปนตน ก็จะให
สมาชิกคนดังกลาวไดรับเงินกอนน้ีไปโดยไมตองยื่นเปยแชร 
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ชมรมฯ มีมาตรการในการควบคุมและปองกันผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม (Measures to control and prevent natural and cultural impacts) ที่อาจเกิดจากการ
ทองเท่ียว โดยชมรมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะยาวนอยไวอยาง
ชัดเจนและจะสื่อสารใหนักทองเที่ยวทราบทุกคร้ังที่มาทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย เชน การหามแตงตัว
ลอแหลมในชุมชน การหามเสพหรือด่ืมของมึนเมา การหามเลนการพนัน หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง 
การหามทิ้งขยะตามแหลงทองเที่ยว เปนตน ทั้งน้ีแมวาประชาชนสวนใหญของเกาะยาวนอยจะนับถือ
ศาสนาอิสลาม และเครงครัดตอขอหามและกฎของชาวมุสลิม แตวัฒนธรรมดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอ
การทองเท่ียว เน่ืองจากคนในชุมชนมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับนักทองเที่ยวถึงขอปฏิบัติขณะที่มา
ทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย ซ่ึงนักทองเที่ยวสวนใหญยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว 
อยางเชนในกรณีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่มีใหบริการนักทองเที่ยวเฉพาะที่โรงแรม รีสอรท หรือสถานท่ี
พักแรมบางแหง หรือรานอาหารบางรานเทาน้ัน (ไมใชรานของมุสลิม) แตไมมีการวางจําหนายตามราน
สะดวกซื้อทั้งที่เปนรานขายของชําทั่วไป รานมินิมารท หรือรานสะดวกซื้ออยาง 7/11   

นอกจากแนวทางปฏิบัติตัวของนักทองเท่ียวแลว เพ่ือเปนลดขยะพลาสติก สมาชิกที่
ใหบริการโฮมสเตยสวนใหญจะใชถุงยามผาในการไปจับจายซ้ือของในตลาด และมีขอตกลงรวมกันวาจะ
ไมใชถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารที่จะไปใหบริการแกนักทองเที่ยวในขณะที่ไปทองเที่ยวทะเลและเกาะ
ตางๆ  และทุกคร้ังจะตองเก็บขยะที่เกิดขึ้นขณะที่ไปทองเท่ียวกลับมาดวย  

5) หลักของความเสมอภาค (Equity) แกนนําของชมรมไมไดเปนผูที่ดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือการปกครองของทองถิ่น สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหสมาชิกรูสึก
ถึงความเทาเทียมกันและกลาแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในเชิงนโยบายรวมทั้งการแนะนําแนวทางการ
ทํางานของชมรมโดยมีเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งองคกรตางๆ คอยใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน แตมิไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการตัดสินใจ   

  สมาชิกทุกคนในชมรมการทองเที่ยวฯ มีสิทธิอยางเทาเทียมกัน หากมีองคกรและ/
หนวยงานเชิญใหชมรมการทองเที่ยวฯ สงตัวแทนเขารวมประชุม หรืออบรมเพิ่มเติมความรู (มิใชสง
เฉพาะแกนนําไปรวมประชุม) โดยการจัดเรียงลําดับไปศักยภาพและความพรอมของแตละคนที่เปน
ตัวแทนของครัวเรือน (ใหแตละครัวเรือนสงตัวแทน 1 คนตอครัวเรือน) กอนที่นําเสนอ (หรือ แจง) ใหที่
ประชุมทราบ (นําเสนอในการประชุม 9 ค่ํา) เพ่ือมีมติ (หรือ รับรู) และตัดสินใจรวมกันในการคัดเลือก
ตัวแทนไปประชุมหรืออบรม ทั้งนี้ทุกคร้ังที่ตัวแทนไปรวมประชุมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
หลังจากกลับมาจะตองรายงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและบทเรียนที่ไดมาใหกับสมาชิกใน
ชมรมการทองเที่ยวฯ และมีโอกาสนําเสนอในการประชุมใหญวัน 9 ค่ํา ของทุกเดือน     

6) หลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เกิดการแบงงานกันทําแลว สมาชิกของกลุมโฮมสเตยยัง
มีการส่ือสารกันภายในกลุมผานการประชุมรวมกันเดือนละ 2 คร้ัง โดยประชุมทุก 9 ค่ํา ในเวลาประมาณ
สามทุม ณ ศูนยบริการทองเที่ยวของชมรม และทุกคร้ังกอนรับนักทองเที่ยวก็จะมีการประชุมวางแผนการ
ตอนรับและจัดคิวโฮมสเตย การพบปะพูดคุยระหวางสมาชิกอยางสมํ่าเสมอเปนหน่ึงในกลไกที่จะชวยให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก และชวยในการประเมิน ปรับปรุง และแกไขปญหาการทํางาน ทําให
การทํางานของชมรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถวัดไดจากรายไดและกําไรสุทธิ 
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7) หลักฉันทามติ (Consensus-oriented) ในการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกจะมีกฎ
กติกาอยางชัดเจนที่เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงและรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน เชน ไมพูดดวย
อารมณ ไมแยงกันพูด การน่ังในวงประชุมไมลุกไปมา การหามแบงกลุมยอยสนทนา เปนตน รวมทั้งการ
อภิปราย การถกเถียงกันดวยเหตุผล และการหันหาพูดคุยเพ่ือหาทางออกรวมกันเม่ือเผชิญกับปญหาหรือ
ความขัดแยงตางๆ  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ ในขณะเดียว
ในการประชุมดังกลาวยังเวทีในการถายทอด แลกเปลี่ยน และจัดการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกอีกดวย 

4.7 สรุป 
ความแตกตางของบริบทพ้ืนที่และทรัพยากรพ้ืนฐานในชุมชนที่ ทําใหแตละพ้ืนที่มีความโดด

เดนและไดเปรียบแตกตางกันไปในแตละชุมชน โดยพื้นที่ที่มีความโดดเดนของธรรมชาติ มักจะไดเปรียบ
และมีแนวโนมจะเปนพ้ืนที่เพ่ือการพักผอน เชน ทะเลบัวแดง แมกําปอง ประแส เปนตน ลูกคาสวนใหญก็
จะเปนกลุมนักทองเที่ยวดวย ในขณะที่บางพ้ืนที่โดดเดนดานภูมิปญญาและเปนพ้ืนที่ตนแบบ ก็จะมี
แนวโนมจะเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เชน บานคลองหัวชาง บานทาขันทอง บานนาออ เปนตน ลูกคาสวน
ใหญก็จะเปนกลุมดูงาน หรือบางพื้นที่ที่มีความหลากหลายของทุน ก็จะไดเปรียบในการจัดการทองเท่ียว 
เชน เชียงคาน บานนาตนจ่ัน ที่มีความหลากหลายของทุนทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปญญา ทําให
สามารถดึงดูดใจจากลูกคาหลากหลายกลุม สงผลถึงโอกาสในการสรางบริการในหวงโซการทองเที่ยว และ
การสรางรายไดที่แตกตางกันของแตละชุมชน 

ปจจัยพ้ืนฐานตางๆ เหลาน้ี นํามาสูการจัดการทองเท่ียว เกิดการลงทุนในกลุมบริการตางๆ 
ในหวงโซการทองเท่ียว เชน ที่พัก อาหาร การขนสง ของฝาก เปนตน เพ่ือรองรับผูใชบริการ ซ่ึงจาก
การศึกษา พบวา กิจกรรม/บริการสนับสนุนการทองเที่ยวตางๆ คอนขางใหผลตอบแทนที่คุมคา 
โดยเฉพาะบริการมัคคุเทศก การแสดง ฐานเรียนรู ที่มีตนทุนต่ํามาก หรืออาหาร ซ่ึงเปนบริการท่ีสราง
ขนาดผลตอบแทนไดสูงและคืนทุนเร็ว ในขณะที่โฮมสเตย ซ่ึงรายไดขึ้นอยูกับลูกคา โดยชุมชนที่ลูกคา
สวนใหญเปนนักทองเที่ยว การลงทุนในที่พักจะมีความคุมคาในทุกรูปแบบการลงทุน ในขณะท่ีบางท่ี
ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมดูงาน ที่มีอาจขอจํากัดดานกําลังจายที่สงผลตอรายไดโฮมสเตย ทําให
ระดับการลงทุนที่สูงยังไมสามารถคืนทุนไดในระยะ 10 ป และในภาพรวมบริการโฮมสเตยยังคืนทุนไดชา
กวากิจกรรม/บริการสนับสนุนการทองเท่ียวอ่ืนๆ ยกเวนบางพ้ืนที่ที่มีจํานวนลูกคาสูงและเปนกลุม
นักทองเท่ียวที่มีกําลังจายสูง เชน เชียงคาน และประแส 

นอกจากนี้ ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวสามารถสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการ
ทองเที่ยว/ดูงานไดเปนที่พอใจแกลูกคาในพ้ืนที่ของตน แตสิ่งที่ลูกคายังคงคาดหวังที่จะไดรับจากชุมชน
เพ่ิมขึ้น คือ วิถีหรืออัตลักษณที่สะทอนจุดเดนของชุมชนที่แตกตางไปจากวิถีปกติของตัวนักทองเที่ยวเอง 
เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญก็เปนคนในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงชองทางการเขาถึงขอมูลบริการตางๆ 
ของชุมชน ที่อาจจะตองเพ่ิมชองทางที่สะดวกและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ดี การพัฒนาการทองเท่ียวของแตละชุมชนยังคงดําเนินไปอยางตอเน่ือง โดยพบวา 
แตละพ้ืนที่สามารถสรางจุดเดน หรือนวัตกรรมการจัดการการทองเท่ียวที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีได ซ่ึง
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แนวทางเหลาน้ี สามารถเปนตัวแบบใหกับชุมชนอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใหเหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือ
เปนการเพ่ิมศักยภาพการจัดการทองเที่ยวของชุมชนตนเองได 
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

 กระแสการทองเที่ยววิถีไทยท่ีตองการใหเกิดการกระจายการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหลัก
ไปสูแหลงทองเท่ียวรอง โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชน ทําใหสวนราชการตางๆ มีการสนับสนุนและ
สงเสริมอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชุมชนไดในประเทศไทยไดมีการเริ่มตนมาตั้งแตปลาย
ทศวรรษที่ 2530 และมีพัฒนาการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงบางพื้นที่ไดดําเนินการมานานและประสบ
ความสําเร็จ เกิดผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลในเชิงเศรษฐกิจ ในบทนี้จึงตองการสรุปใหเห็นถึง
วิวัฒนาการของการทองเท่ียวชุมชนจากกรณีศึกษา 21 แหง ประกอบดวยชุมชนโฮมสเตย ชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน และชุมชนกิจกรรมวันเดียว การศึกษานี้ โดยสามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน 
ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเท่ียว 
2) วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน  
3) ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเท่ียว  
4) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเท่ียวที่ใชบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
5) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ

ทองเท่ียวชุมชน โดยแตละสวนสามารถสรุปได ดังน้ี 

5.1 วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว 
จากการศึกษา พบวา จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวชุมชนของพื้นที่กรณีศึกษาโดยเฉพาะชุมชน

โฮมสเตย บางพ้ืนที่เปนชุมชนที่มีวิกฤติในพ้ืนที่ ซ่ึงสวนใหญเกิดจากเศรษฐกิจหลักในชุมชนไดซบเซาลง 
เชน การคาชายแดนของเชียงคาน การประมงที่ประแส การทําเมียงใบชาของแมกําปอง เปนตน หรือบาง
ที่มีไดรับการคุกคาม เชน เกาะยาวนอยถูกคุกคามจากประมงพาณิชย หรือมีภาพลักษณชุมชนในเชิงลบ 
เชน บานสันติชล บานรองกลา และตองการใชการทองเที่ยวในการสรางโอกาสใหมใหแกพ้ืนที่ 

นอกจากน้ี ยังมีชุมชนอีกสวนหนึ่งที่สนใจการทองเท่ียว เน่ืองจากเห็นโอกาสจากการพัฒนา
ผลงานในพื้นที่มาอยางตอเน่ืองจนเปนชุมชนตนแบบดานตางๆ เชน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
สมุนไพร ชุมชนโอท็อป เปนตน และตองการนําทุนเหลาน้ีมาพัฒนาตอยอดเปนการทองเท่ียว  

อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญพ้ืนฐานในการจัดการทองเที่ยว คือ ความสมบูรณของทุนประเดิม ซ่ึง
เปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและบริบทของชุมชน โดยชุมชนทองเท่ียวสวน
ใหญจะอาศัยความโดดเดนของทุนธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจ เชน มีภูเขา ปา แมนํ้า เปนตน ซ่ึงเปนตัว
เสริมทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย เหมาะแกการทองเที่ยวเชิงพักผอน ซ่ึงหากชุมชนมีทุนทางธรรมชาติ
ที่โดดเดนมาก เชน ทะเลท่ีเกาะยาวนอย จ.พังงา ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี หรือลํานํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก 
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ชุมชนสามารถใชทรัพยากรเหลาน้ีจัดกิจกรรมการทองเที่ยวไดทันที แตหากชุมชนอ่ืนที่ทุนทางธรรมชาติ
ไมไดโดดเดน อาจเสริมดวยทุนทางวัฒนธรรมที่มักแสดงออกมาจากคนในพื้นที่ เชน อาหาร การแตงกาย 
ภาษา วิถีชีวิต เปนตน  

หรือบางพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดนมาก เชน ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ก็ไดนําเอา
เรื่องราวของวีรชนคายบางระจันมานําเสนอโดยการสรางบรรยากาศจําลองชวงกอนเสียกรุง หรือบางทุน
ภูมิปญญาที่เปนองคความรูเฉพาะในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน เชน การทอผา (บานนาตนจ่ัน บาน
ดง บานเชียง) การปรุงสมุนไพร (เกาะเกิด) หรือพ้ืนที่ที่มีภูมิปญญาดานเกษตร เชน การผลิตขาวอินทรีย 
(บานดอกบัว) ซ่ึงก็มักจะไดรับความสนใจจากลูกคากลุมเรียนรูหรือคณะดูงาน  

อยางไรก็ตาม แตละพ้ืนที่ก็จะมีความโดดเดนของทุนประเดิมแตละอยางแตกตางกัน ซ่ึงแตละ
ชุมชนก็พยายามที่จะคนหาทุนประเดิมหลายๆ ประเภท เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมทองเที่ยว โดย
ชุมชนที่มีทุนประเดิมที่โดดเดนหลายดาน ยอมมีความไดเปรียบที่จะพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย
และนาสนใจ ซ่ึงจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหใชเวลาทํากิจกรรมอยูในพ้ืนที่ไดนาน เกิดกิจรรมสืบเน่ือง
ตางๆ ในหวงโซการทองเท่ียวที่มีความหลากหลาย เกิดการใชจายของนักทองเท่ียว และสรางรายไดใหกับ
ชุมชนไดเปนจํานวนมาก เชน เชียงคาน ที่มีทั้งทุนธรรมชาติ (แมนํ้าโขง ภูทอก แกงคุดคู) ทุนวัฒนธรรม 
(ยานบานเกา ตักบาตรขาวเหนียว) และทุนภูมิปญญา (มะพราวแกว) โดยมีนักทองเที่ยวประมาณ 
500,000 คนตอป และมีรายไดมากกวา 1 พันลานบาทตอป 

นอกจากจากปจจัยดานกายภาพที่เปนขอไดเปรียบพ้ืนฐานของชุมชนแลว การทองเท่ียวชุมชน
สามารถขับเคลื่อนขึ้นไดน้ัน มักเร่ิมตนมาจากความสนใจของกลุมคนเล็กๆ ในชุมชนที่มีความสัมพันธกัน 
และมีความตองการที่จะสรางการเปล่ียนแปลงในชุมชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือ เชน กลุม
แมบานเกษตรบานนาตนจ่ันที่รวมตัวกันไปเกี่ยวขาวและจัดงานขันโตกเพื่อหาเงินมาพัฒนาชุมชน หรือ
ชมรมประมงพ้ืนบานเกาะยาวนอย ที่รวมกันขับไลกลุมประมงพาณิชยอวนลากอวนรุน หรือชุมชนทาขัน
ทองที่อพยพหนีภาวะภัยแลงจากภาคอีสานมีอยูที่ จ.เชียงราย จะพบวา กลุมเหลาน้ีเปนกลุมที่เคยตอสูมา
ดวยกัน ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหเกิดการความรวมมือรวมใจและรวมกัน
ขับเคลื่อนเองในชวงแรกเริ่มที่ยังไมมีบุคคลภายนอกมาสนับสนุน  

นอกจากนี้ ในกลุมจะมีผูนํากลุม ซ่ึงผูนําในแตละพ้ืนที่จะมีลักษณะรวมที่สําคัญ คือ มีบทบาทเปน
ผูนําของชุมชน องคกร หรือกลุมในชุมชนอยูแลว เชน เปนผูใหญบาน เปนผูบริหาร อปท. เปนประธาน
กลุมแมบาน เปนผูอํานวยการโรงเรียน เปนตน ซ่ึงบทบาทเหลาน้ีเปนขอไดเปรียบ เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ี
เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงเปนผูที่กวางขวางใน
สังคม มีเครือขายทั้งภายในภายนอกชุมชน ทําใหสามารถติดตอประสานงาน เจรจาตอรอง หรือการรอง
ขอความรวมมือทําไดงาย สามารถจัดกิจกรรมการทองเท่ียวและจัดบริการท่ีอยูในหวงโซอุปทานการ
ทองเที่ยวได รวมถึงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ไมหยุดน่ิง แตชุมชนสวนใหญใชเวลานานพอสมควรกวา
ชุมชนจะสามารถตั้งตัวไดจากการทองเที่ยว โดยบางชุมชนสามารถเริ่มตนเปนชุมชนทองเท่ียวไดเร็วจาก
ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ เชน เกาะยาวนอย หรือบางชุมชนใชเวลากวา 10 ป โดยเริ่มจาก
การเปนชุมชนดูงานกอน แลวจึงพัฒนามาเปนชุมชนทองเที่ยว เชน บานทาขันทอง บานนาตนจ่ัน บาน
คลองหัวชาง บานดอกบัว เปนตน 
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5.2 การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน  
การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม เปนเง่ือนไขสําคัญที่จะทําใหกลุมสามารถรักษาสถานะของ

กลุมใหคงอยูและเกิดความรวมมือกันดําเนินการอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการทองเท่ียวชุมชนเปนการ
รวมกันทํางานเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) โดยเฉพาะบริการโฮมสเตยที่ตอง
อาศัยการรวมบานของสมาชิกหลายๆ คนในชุมชน จากการศึกษา พบวา ชุมชนกรณีศึกษามีรูปแบบการ
จัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตย ซ่ึงมีการกระจาย
ผลประโยชนใหสมาชิกทั้งแบบเรียงลําดับคิวสําหรับชุมชนที่มีกลุมลูกคาตอคร้ังจํานวนนอย หรือการ
กระจายใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กัน สําหรับชุมชนดูงานที่ลูกคามาครั้งละจํานวนมาก หรือใชทั้ง 2 รูปแบบ
รวมกัน เพ่ือจัดสรรใหสมาชิกทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรมตามแตโอกาส หรือ
กลุมกิจกรรมทองเท่ียววันเดียว เชน กลุมเรือทะเลบัวแดง และกลุมรถนําเที่ยวบานรองกลา ก็มีการจัดแบง
ลูกคาตามลําดับคิว นอกจากน้ี บางพ้ืนที่ยังมีการหักเงินบางสวนเปนเงินกองกลางของกลุม เพ่ือใช
ประโยชนรวมกันภายในกลุม เชน เปนเงินทํากิจกรรมของกลุม เงินสวัสดิการยามเจ็บปวยใหสมาชิกกลุม 
เงินสําหรับกูยืมใชยามฉุกเฉิน เปนตน บางพื้นที่ยังมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนไปสูบุคคลในชุมชนที่
ไมไดเปนสมาชิกกลุมและสาธารณะประโยชน สะทอนใหเห็นวา ชุมชนทองเที่ยวตองการมีสวนรวมพัฒนา
และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมที่อาจจะไดสรางผลกระทบขึ้นจากการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ซ่ึงจะทํา
ใหการจัดการทองเท่ียวมีแนวโนมจะเกิดความยั่งยืน อยางไรก็ตาม พบวา มีบางพ้ืนที่ ยังไมมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะบริหารจัดการเงินกองกลาง จึงไมไดมีการจัดเก็บเงินกองกลาง  

5.3 ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจ 
ผลจากดําเนินงานดานการทองเที่ยวชุมชนที่เปนรูปธรรม สะทอนจากขนาดรายไดที่เกิดขึ้นในแต

ละชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาดึงดูดใจของพื้นที่ที่สงผลตอจํานวนลูกคาและประเภทของกลุมลูกคา 
อยางไรก็ตาม การพิจารณาเฉพาะรายรับอาจจะไมเห็นผลไดที่แทจริง เน่ืองจากกิจกรรมการทองเท่ียวใน
ชุมชนสวนใหญ เกิดจากการท่ีชาวบานนําเงินสวนตัวมาลงทุน เม่ือพิจารณาการลงทุนของครัวเรือน จะ
พบวา โฮมสเตยเปนกิจกรรมที่มีตนทุนการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost) สูง สังเกตจาก
ระยะเวลาคืนทุนที่คอนขางชากวากิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวอ่ืนๆ ซ่ึงบางรูปแบบการลงทุน เชน ตอ
เติมบาน สรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายใน 10 ป สําหรับบางพื้นที่ อยางไรก็ตาม ผลการ
ดําเนินงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เปนบวก โดยเฉพาะบานที่มีการลงทุน
ปรับปรุงนอย (ใชประโยชนจากบานเดิม) แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมาก (มีการตอเติม) และ
ลงทุนสรางใหมทั้งหลัง พบวา ยังมีผูลงทุนบางรายที่ขาดทุน โดยพบวากําไรสุทธิในกรณีโฮมสเตยที่มีการ
ลงทุนปรับปรุงเล็กนอย มีคาอยูระหวาง 5.05 - 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท ในขณะที่กรณี
ปรับปรุงมากและสรางใหม มีการขาดทุนสุทธิสูงสุดถึง 237.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท และมีกําไร
สุทธิสูงสุด 73.22 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท  

อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพ่ือประโยชนสวนตนดวย คือ เปนการสรางบานเรือนรอลูกรอ
หลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย เน่ืองจาก
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เปนสินทรัพยที่ใชรวมกันระหวางเจาบานกับลูกคา ดังนั้น เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึงคอนขางที่จะ
พอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมวาจะมีขนาดคอนขางต่ําก็ตาม  

นอกจากน้ี ยังพบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดผลตอบแทนโฮมสเตย คือ ขนาดตลาดและความถี่ที่
นักทองเที่ยวเขาพัก ซ่ึงจะมีผลตอจํานวนลูกคาที่จะไดรับในแตละป รวมถึงลักษณะของกลุมลูกคา 
กลาวคือ หากเนนตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ แนวโนมการลงทุนมักจะสูงตามไปดวย 
(เชน ซ้ือเตียง ที่นอนหนาๆ ผาหมสีขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาอาจจะไมได
คาดหวังในคุณภาพบริการสูงมาก ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใช
พัดลมตั้งโตะ) ซ่ึงกลุมลูกคา ก็มีผลตอกําหนดราคาบริการดวยเชนกัน กลาวคือ ลูกคาที่เปนกลุมดูงาน 
มักจะมีขอจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึงอาจจะตั้งราคาไดจํากัด 200-300 บาทตอคนตอคืน และมักจะราคา
แบบตอหัว ในขณะที่เปนลูกคานักทองเที่ยว ซ่ึงก็มีทั้งที่เปนนักทองเที่ยวสายออนและสายแข็ง การตั้ง
ราคาทําไดหลากหลายมากกกวา โดยกลุมนักทองเที่ยวสายแข็งอาจจะคิดราคาตอหัว แตนักทองเที่ยวที่
เปนสายออนตองการความสะดวกสบาย ความเปนสวนตัว ตองการบริการท่ีมากกวาโฮมสเตยทั่วไป และ
มีเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีความยินดีจายสูง ก็จะสามารถตั้งราคาไดสูงขึ้น และมักจะขายเปนหอง หองละ 
600 – 1,800 บาทตอคืน ซ่ึงบางแหงมีการจัดเตรียมบริการในระดับที่เทียบเทากับโรงแรมขนาดเล็ก จะ
พบวา ประเภทของกลุมลูกคามีความสัมพันธกับระดับการลงทุน 

สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายบริการ พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะให
ผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมีอยู
แลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุกชุมชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว  

จะพบวา กิจกรรมโฮมสเตยไมไดเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เน่ืองจากเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุนเริ่มแรกสูง ซ่ึงการลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความพรอมพ้ืนฐานของบานโฮมส
เตยของแตละครัวเรือนวาตองปรับปรุง ตอเติม หรือสรางใหม รวมถึงตองลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ เชน 
เตียง เคร่ืองนอน เคร่ืองใชแขก เปนตน อยางไรก็ตาม แมวากลุมจะมีความในการกระจายรายใหสมาชิก
ทุกคนไดอยางเทาเทียมกัน แตวาชาวบานที่ลงทุนโฮมสเตยแตละคนมีตนทุนการลงทุนที่แตกตางกัน ทํา
ใหสมาชิกบางคนเริ่มหาตลาดเองเม่ือมีโอกาส โดยเฉพาะคนที่ลงทุนสูง เชน ใหเบอรโทร นามบัตร หรือ 
Facebook สําหรับใหลูกคาติดตอผานบานโดยตรง หรือมีการนําบานไปขายในแฟลตฟอรมออนไลนตางๆ 
เปนตน 

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา ในพ้ืนที่ที่ลูกคาสวนใหญมีจุดประสงคการเดินเพ่ือไปเที่ยวพักผอน จะ
พบวา ในพ้ืนที่เหลาน้ัน ไดแก เชียงคาน ประแส นาตนจ่ัน เกาะเกิด เปนพ้ืนที่ที่การลงทุนในบริการที่พัก
ทุกรูปแบบมีความคุมคาในการลงทุน ในขณะที่บางพื้นที่ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมศึกษาดูงาน การลงทุน
เพียงแคตอเติมบาน ก็ยังไมใหผลตอบแทนที่คุมคาได สะทอนใหเห็นถึงกลุมลูกคาที่แตกตางกัน มีผลตอ
การขนาดรายได และขนาดการลงทุน ดังน้ัน การลงทุนควรพิจารณาลักษณะตลาดและกลุมลูกคา
เปาหมาย เพ่ือใหมีการลงทุนน้ันสอดคลองกับรายรับที่จะไดมา 
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5.4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
ผลสะทอนกลับจากการดําเนินงานประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในการศึกษา

น้ีไดสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอบริการตางๆ ของชุมชนโฮมสเตยจํานวน 17 แหง จะพบวา 
ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาทุกแหงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดเกินกวา
รอยละ 50 และเม่ือพิจารณารายดาน จะพบวา สิ่งที่นักทองเที่ยวเห็นวาสําคัญ และชุมชนทองเท่ียวสวน
ใหญสามารถสรางความพึงพอใจใหนักทองเท่ียวไดมากกวาที่คาดหมาย คือ ดานสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศการทองเท่ียวของชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย สภาพ
อากาศ หรือความรื่นรมย ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีถือเปนปจจัยเสริมการทองเที่ยวที่สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยว
เกิดความรูสึกผอนคลายเม่ือมาถึงและใชชีวิตอยูในชุมชน สะทอนใหเห็นวา ชุมชนสวนใหญสามารถ
จัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศในชุมชนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเดินทางของลูกคา (มา
ทองเที่ยว/ มาดูงาน) อยางไรก็ดี ในดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชน และดานชองทางการติดตอ/ เขาถึง
ขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอยเทาน้ันที่สามารถดําเนินงานไดดีเกินความคาดหมายของ
นักทองเที่ยว สะทอนใหเห็นวา นักทองเที่ยวอาจจะไมไดรับประสบการณดานวิถีชีวิตและอัตลักษณของ
ชุมชนเทาที่ควร รวมถึงยังคงมีปญหาการเขาถึงขอมูลบริการ ที่พ้ืนบางแหงพบวาชองทางการติดตอไมมี
ความหลากหลาย หรือขอมูลที่ใหไวไมเปนปจจุบัน 

สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว พบวา ปจจัยที่เปนสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียว เชน ความ
สวยงาม บรรยากาศ ความรื่นรมย รวมถึงปจจัยสนับสนุนการทํากิจกรรม เชน ความปลอดภัยในการทํา
กิจกรรม สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดสูงมาก อยางไรก็ดี ในดานการจัดรองรับใน
ภาพรวมที่ไมเก่ียวของกับการทํากิจกรรม เชน ความเพียงพอของพ้ืนที่จอดรอด ปาย การจัดการรานคา 
ยังคงสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ  

5.5 บทบาทของหนวยงาน/ อปท. 
การทองเท่ียวชุมชนยังไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท้ังทางตรง

และทางออม โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐที่มาอยางตอเน่ือง ทั้งกอนและหลังการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
โดยการสงเสริมกอนที่ชุมชนจะจัดการทองเท่ียว สวนใหญเปนการสงเสริมตามวัตถุประสงคขององคกร 
เชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย ซ่ึงมุงสงเสริมกลุมอาชีพ และ
กลุมภูมิปญญาตางๆ ในชุมชนชนบท เชน กลุมทอผา กลุมสมุนไพร กลุมขาวอินทรีย เปนตน การ
สนับสนุนดังกลาวมีสวนชวยทําใหภูมิปญญาเหลาน้ีมีความโดดเดน และสงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน
จากการฝกอบรม และสามารถใชเปนทุนประเดิมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนในเวลาตอมา ถือเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับชุมชนที่ไมไดมีทุนทองเท่ียวโดยตรงในการตอยอดมาสูการจัดการทองเท่ียว  

ตอมาเม่ือชุมชนเริ่มตนจัดการทองเท่ียวและเปนกลุมรูปธรรมมากขึ้น ก็จะเริ่มมีหนวยงานเขามา
ใหความชวยเหลือ เชน สถาบันการศึกษา ที่เขามาสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชาวบาน พัฒนามาตรฐานการใหบริการทองเท่ียว และเปนที่ปรึกษาใหชุมชน โดยชุมชนที่เปนชุมชน
ทองเท่ียว มักจะใหความสนใจกับการประเมินมาตรฐานการทองเท่ียวตามขอกําหนดของกรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยชุมชนทองเท่ียวที่ผานการประเมิน จะมีโอกาสไดรับการ
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สนับสนุนจากกรมฯ เชน สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับงบในการพัฒนา แหลงทองเท่ียว จัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปนตน ในภายหลัง ยังพบวามีหลายหนวยงานท่ีเขามาสนับสนุน
การทองเที่ยว เชน กระทรวงวัฒนธรรม (ชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) กระทรวงอุตสาหกรรม (หมูบาน
ทองเท่ียวอุตสาหกรรม) กระทรวงมหาดไทย (ชุมชนทองเท่ียวโอท็อป) เปนตน รวมถึงธนาคารของรัฐ เชน 
ธนาคารออมสิน (GSB smart homestay) และ ธกส. เปนตน มีขอสังเกตวา ชุมชนทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 
ยอมมีโอกาสคอนขางมากในการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก  

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สวนใหญ แมจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน แตผลจากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอ้ือใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชน
สะดวกมากขึ้น เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียว เปนตน  

5.6 แนวทางปฏบิัติที่ดีในชุมชนกรณีศึกษา 
จากกรณีศึกษา จะพบวา มีหลายพ้ืนที่ทีมี่ผลงานโดดเดนที่สามารถเปนตัวอยางในการดําเนินงาน

ใหกับชุมชนทองเท่ียวอ่ืนๆ ได ไดแก 
1) ดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปนตัวอยางที่โดดเดนดาน

การส่ือสารแบรนด โดยการนําเอาเร่ืองราวของวีรชนบานระจันมาเปนจุดขายและจําลองบรรยากาศใน
รูปแบบตลาด เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและมีอารมณรวมไปกับบรรยากาศของชาวคายในอดีต ซ่ึงการ
ทําแบรนดเปนการกําหนดทิศทางอารมณ เพ่ือสรางบรรยากาศโดยรวมใหเปนไปในทิศทางเดียว ซ่ึงชุมชน
ทองเที่ยวอ่ืนๆ ก็นาจะสามารถทําได โดยแตละชุมชนตองมีการตกลงรวมวาอัตลักษณที่ตองการสื่อของ
ชุมชนคืออะไร เชน ตองการเปนชุมชนเกาแกด้ังเดิม ตองการเปนชุมชนดอกไม เปนตน รวมถึงกําหนดสิ่ง
ใดที่ควรทําและไมควรทํา เพ่ือเปนการควบคุมบรรยากาศในภาพรวมใหสื่ออารมณออกไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยไมมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่ไมเขาพวกปรากฏออกมาขัดบรรยากาศที่ตองการส่ือสาร 

2) ดานการจัดการสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริการ บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย เปน
ตัวอยางที่โดดเดนดานการใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารกับลูกคา โดยเฉพาะ Facebook ซ่ึง
เปนเครือขายสังคมออนไลนที่มีผูใชเปนจํานวนมาก บานนาตนจ่ันใช Facebook ในการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวของชุมชน แจงขอมูลบริการทองเที่ยว และเปดชองใหติดตอกับกลุมผาน Facebook ดวย โดยมี
ผูดูแล Facebook ที่เปนกลุมคนรุนใหมทําหนาที่ในการนําเสนอเน้ือหาที่นาดึงดูดใจ มีการตอบโตและ
ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติน้ี นาจะทําไดในทุกชุมชน แตอาจจะตองอาศัยกลุมคนรุนใหม
เพ่ือพัฒนารูปแบบการนําเสนอที่นาติดตาม ซ่ึงจะชวยใหเกิดการบอกตอในส่ือสังคมออนไลน รวมถึงมี
ความสะดวกในการสอบถามขอสงสัยและการตอบโตกันระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน 

3) ดานการควบคุมคุณภาพบริการ ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย เปนตัวอยางที่โดดเดน
ดานการรักษามาตรฐานบริการ โดยการกําหนดขอตกลงรวมกันเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของแตละบาน
ไมใหแตกตางกันมากนัก และสามารถสรางความเชื่อม่ันใหนักทองเท่ียวไดไมวาไดพักในบานหลังใดก็ตาม 
ซ่ึงเปนแนวทางที่นาจะนําไปปรับใชได เพราะบางพื้นที่แตละบานมีมาตรฐานที่แตกตางกันมากๆ ในระดับ
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ราคาที่เทากัน ยอมทําใหเกิดการเปรียบเทียบ โดยบานที่มีมาตรฐานสูงกวาก็มักจะมีโอกาสมากกวา ซ่ึง
อาจทําใหการกระจายอยางเทาเทียมในเชิงปฏิบัติมาขอจํากัด เพราะตองทําตามความตองการของลูกคา
เปนหลัก 

4) ดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี บานดอกบัว จ.พะเยา เปน
ตัวอยางที่โดดเดนของการจัดสรรผลประโยชนไปสูสาธารณะ เน่ืองจากการจัดการทองเที่ยวมักจะ
ดําเนินการโดยกลุมทองเที่ยว ที่แมจะมีการขยายเครือขายผูไดรับผลประโยชนและสรางรายไดไปยังผู
ใหบริการในหวงโซบริการ เชน อาหาร การแสดง ผลิตภัณฑชุมชน เปนตน แตก็ยังมีผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวในชุมชนที่ไมใชคนในกลุมหรือเครือขายทองเท่ียว เน่ืองจากกิจกรรม
ทองเที่ยวอาจจะอาศัยการใชพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน เชน ถนน หรือลานกิจกรรมชุมชน ซ่ึงอาจจะสราง
ผลกระทบเชิงลบ กอความรําคาญหรือความไมสะดวกใหกับคนอ่ืนๆ หรือกอใหเกิดปญหาขยะ เปนตน ซ่ึง
การแบงผลประโยชนจากการทองเที่ยวบางสวนมาใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ เปนเหมือนกันนําผลเชิง
บวกมาชดเชยผลเชิงลบ ซ่ึงจะชวยทําใหการดําเนินงานมีแนวโนมเกิดความยั่งยืน อยางไรก็ดี การหักเงิน
บางสวนนี้ตองมีความชัดเจนและโปรงใสวานําไปใชเพ่ือประโยชนอะไร และเปนความยินดีของสมาชิกทุก
คนในกลุม เพ่ือลดขอสงสัยจากการเก็บเงินกองกลาง 

5) ดานการจัดการแหลงเรียนรู ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนอยางตอเน่ือง สืบเน่ืองจากเทศบาลตําบลอุโมงคไดผานกระบวนการคนหาทุนและทําวิจัย
ชุมชนจนทราบปญหาและความตองการของชุมชน ซ่ึงเปนกระบวนการที่ถูกฝกฝนจากการเปนเครือขาย
ชุมชนสุขภาวะภายใตการสนับสนุนของ สสส. ทําใหมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอจากพ้ืนฐานทุนที่
มีความพรอม เพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชน ซ่ึงเปนการพัฒนาและบริการชุมชนแบบใหมๆ ทํา
ใหเปนที่สนใจของชุมชนอื่นๆ ที่ตองการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหตําบลอุโมงคยังคงเปนพ้ืนที่ยอดนิยม
ในการศึกษาดูงาน แนวทางปฏิบัติน้ี อาจจะอาศัยการเรียนรูกระบวนการสะสมทุน คนหา และรวบรวมทุน
ในชุมชนไวอยางเปนระบบ รวมถึงเขาใจวิธีการใชขอมูลชุมชนเพื่อวิเคราะหความตองการของคนในชุมชน 
และตองการการพัฒนาบุคลากรพอสมควร เพ่ือนําไปสูการคิดคนและออกแบบนวัตกรรมใหมๆ 

6) ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว ทั้งน้ี อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส
เล็งเห็นแลววา ชุมชนมีโอกาสในดานการทองเที่ยว เน่ืองจากมีทุนทางการทองเที่ยวหลากหลาย และเปน
พ้ืนที่ทํากิจกรรมดานการอนุรักษปาชายเลน จึงไดมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน และทําใหเกิดการตอยอดการทองเที่ยวในเวลาตอมา แนวทางปฏิบัติน้ี อาจมีขอจํากัด เน่ืองจาก
แตละชุมชนจะมีความจําเปนเรงดวนในเร่ืองที่จะพัฒนาไมเหมือนกัน ทําใหไมสามารถสงเสริมดานการ
ทองเท่ียวไดโดยตรง อยางไรก็ตาม โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มักจะเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาของแตละชุมชนอยูแลว และอาจจะเอ้ือประโยชนจากการจัดการทองเท่ียวดวย 

7) ดานธรรมาภิบาล เกาะยาวนอย จ.พังงา เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการบริหารจัดการที่
อาศัยหลักธรรมาภิบาล คือ มีการกระจายอํานาจหนาที่ใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบความความถนัด เปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวม กลุมมีรับการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได  มีการกําหนดกฎกติกา
ของกลุม ใหสิทธิที่เทาเทียมกันแกสมาชิกทุกคน มีการแบงงานกันทํา และอาศัยหลักฉันทามติเม่ือตองมี



โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเท่ียวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 
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การตัดสินใจรวมกัน แนวทางเหลาน้ี มีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมากกวาจะทําใหการบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาลในแตละมิติ ซ่ึงอาจตองใชระยะเวลา และปรับใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนที่ ทั้งน้ีแตละ
ชุมชนอาจจะตองเริ่มตนพิจารณาเปนเรื่องๆ ที่สามารถดําเนินการไดกอน และควรจะเปนวิธีที่ทุกฝาย
เห็นชอบ  

อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนหนึ่ง อาจจะไมไดสามารถประยุกตใชไดกับทุกชุมชน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทชุมชน ความพรอม หรือขอจํากัดของชุมชน 

5.7 ขอเสนอแนะ 
5.7.1 แนวทางสําหรับนักพัฒนา 

สําหรับขอบเขตของนักพัฒนา จะหมายรวมถึงนักวิชาการ และขาราชการสวนภูมิภาคที่จะ
เขาไปพัฒนาและทํางานรวมกับชุมชนในแงมุมการทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาในภาคเอกชนที่มี
ความตั้งใจไปรวมกิจกรรมเชิงสังคมกับชุมชน โดยมีแนวทางที่จะเสนอแกกลุมนักพัฒนาเหลาน้ี ดังน้ี 

 ผูพัฒนาควรมีความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพพ้ืนฐานของชุมชนน้ัน วาพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการทองเที่ยวหรือไม มีปจจัยพ้ืนฐานแหงความสําเร็จหรือไม โมเดลของชุมชนท่ี
ประสบความสําเร็จตองมีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียงเสนทางทองเที่ยวหลัก คือ หางจากถนนสายหลักไมเกิน 30 
กิโลเมตร มีสิ่งดึงดูดใจที่เปนแมเหล็กอยูใกลเคียงชุมชนหรืออยูภายในตัวชุมชนนั้นเอง หรือมีฐานะเปน
จุดหมายปลายทางของการทองเท่ียว เชน มีอัตลักษณของชนเผา หรือมีอากาศหนาวเย็น เปนจุดดูทะเล
หมอก มีชายหาด เกาะแกง และทะเล ยิ่งไปกวาน้ันปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด คือ ทุนทางสังคม กลาวคือ 
มีความรักความสามัคคีของกลุม มีความไวเน้ือเชื่อใจในผูบริหารกลุม ขอพึงระวังก็คือจะตองตระหนัก
วาไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปน ชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะพัฒนาโดยไม
ดูศักยภาพชุมชน อาจจะทําใหชุมชนตองลงทุนไปอยางเสียเปลา 

 นักพัฒนาชุมชนทองเท่ียวควรมีความเขาใจเศรษฐกิจทองเท่ียวของชุมชน โดยเฉพาะ
ประเภทตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุน
ของชาวบานทั้งทางตรงและทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพ่ือที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยาง
ถูกตอง 

 การพัฒนาการทองเท่ียวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง กลาวคือ นักพัฒนาจะตอง
วิเคราะหวาชุมชนทองเท่ียวที่จะพัฒนานั้นควรมีเปาหมายเปนตลาดประเภทใด กลาวคือ เปนตลาดสําหรับ
กลุมศึกษาดูงาน เปนตลาดสําหรับนักทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน หรือเปนตลาดแบบผสม เพ่ือจะไดเปน
ทิศทางในการกําหนดการจัดเตรียมบริการ การทําการตลาด และพัฒนาระบบรองรับที่สอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายได 

 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรู ทักษะในเรื่องการ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และทัศนคติดานการบริการมาตรฐานการใหบริการ ขีดความสามารถใน
การส่ือสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอกและนักทองเท่ียว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย 
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 เพ่ิมทักษะในการออกแบบพื้นที่และการจัดภูมิทัศน เชน การจัดพ้ืนที่สาธารณะ ริมหาด 
ริมนํ้าใหมีความสวยงาม ระวังการปลูกสราง เชน หองนํ้า และการติดปายตางๆ ที่รวบกวนสายตา หรือ
อาจบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม 

 เพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย เน่ืองจากเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึง รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน 
แสงสวางสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน 

 ชุมชนควรไดรับการสงเสริมในการหารูปแบบและกิจกรรมใหมๆ แมวาชุมชนจะมีกิจกรรม
ที่ดีเดนจากการสะสมภูมิปญญาหรือการบริหารจัดการ และนวัตกรรมตางๆ ที่ผานมา แตเม่ือเวลาผานไป
กิจกรรมเหลาน้ีไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําใหมีความนาสนใจลดลง เพราะการ
ทองเท่ียวชุมชนก็เหมือนกับกิจกรรมการทองเท่ียวอ่ืนๆ ตองสรางสินคาและบริการใหมอยูตลอดเวลา 
ดังนั้น จึงควรจะตองหากิจกรรมใหมๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ก็ตองหากิจกรรม
ในเวลาค่ําคืนนอกเหนือไปจากการบายศรีสูขวัญ เชน การดูดาว การเลานิทานพื้นบานรอบกองไฟ หนัง
ตะลุงยุคใหม หรือนวดไทย เชน นวดเทา นวดตัว การทําสปาแบบกระโจมสมุนไพร การนวดหนา เปนตน 
หรือกรณีของบานคลองหัวชาง จ.สระบุรี ซ่ึงมีการปรับจากการดูงานเปนการทองเที่ยวแบบคายเยาวชน
การทองเท่ียวเชิงบําเพ็ญประโยชน การทองเท่ียวเพื่อการพักผอน และผจญภัยใฝเรียนรู เปนตน 

 สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมเปนที่มาของความขัดแยงและความลมสลายของชุมชนทองเที่ยว จึงมีความจําเปนที่ชุมชน
ทองเที่ยวตองศึกษาหาความรูถึงวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน รวมทั้งหา
วิธีการท่ีจะใหชุมชนมีสวนรวม เพ่ือที่ใหทราบถึงความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่ของตนวาไดรับ
ผลประโยชน ผลกระทบ และมีความพึงพอใจตอการพัฒนาการทองเท่ียวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตนเอง
มากนอยเพียงใด 

 การพัฒนาทุนมนุษย ควรมีการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาดานนวัตกรรมบริการระดับ
ชุมชนใหม เชน Spa by CBT ซ่ึงตองเปนการออกแบบตลอดหวงโซอุปทานใหมใหมีความเปนพ้ืนถิ่น และ
ประหยัดทรัพยากร เชน อาจจะนํากระโจมมาประยุกตใช รวมถึงการนําแกนนําไปพบปะและแลกเปลี่ยน
ความรูกัน การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลกสารสนเทศและการตลาดได
งายขึ้น สวนการใหความรูและฝกอบรมโดยการใหมีการไปทองเท่ียวแลกเปลี่ยนความรูกันนั้นเปนเรื่องดี 
แตถามากเกินไปก็จะกลายเปนการสรางอุปสงคเทียม ทําใหชุมชนเขาใจผิดถึงขนาดของผลรายไดที่จะ
ไดรับและมีการลงทุนที่ผิดพลาดตามไปดวย 

5.7.2 แนวทางสําหรับภาครัฐ (สวนกลาง) 
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงทองเที่ยวควรมีการใหความรู

ผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงในจังหวัดในพ้ืนที่มีศักยภาพในการทองเท่ียวใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดการดานทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความ สมดุลระหวางอุปสงคกับ
อุปทาน ความแตกตางระหวางศักยภาพของแตละพ้ืนที่ โดยใชดัชนีกายภาพดานการทองเที่ยว  
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ผลกระทบจากการทองเที่ยว ตลอดจนลักษณะของตลาดทั้งไทยและตางประเทศรวมทั้งความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวทั้งน้ีควรใหความสําคัญกับความรูสึกของคนไทยในแหลงทองเท่ียวดวย 

1) ดานการประชาสัมพันธและการตลาด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี ควรจัดประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงตางๆ เพ่ือให

ผูบริหารระดับกระทรวงเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการการจัดการดานการทองเที่ยว โดยอาจ
จัดทําเปน workshop ที่ใหทําโจทยรวมกันจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ควรจัดใหความรูแกผูวา
ราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตลอดจนเทศบาลในเมือง
ทองเท่ียวหลักทั่วประเทศ เน้ือหาการใหความรูควรเนนการพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน 
สืบเนื่องจากบริบทและรูปแบบของชุมชนทองเท่ียวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเท่ียว
แบบนโยบายสูตรเดียวไมนาจะมีประสิทธิผล ยกเวนจะเปนการลงทุนดานสาธารณูปโภคตามความ
ตองการของชุมชน ซ่ึงจะทําใหทุกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริม
และพัฒนาน้ัน อาจทําผานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะมีเวลาใหมากกวา มีความ
ละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพ้ืนที่มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัย
มักจะมีความเขาใจการตลาดและบริบทของตลาดไมเพียงพอ และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของ
ตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด 

2) ดานการบริหารจัดการ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะให

ชุมชนทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่รับนักทองเที่ยวรายวัน ซ่ึง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัด
ขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการจัดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับขยะจากการ
บริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีศักยภาพจัดทําแผน
ทองเท่ียวระยะปานกลางและระยะยาว คือ 5-10 ปเพ่ือทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาสาธารณูปโภค
เพ่ือรองรับการทองเท่ียวในระยะยาว 

 ควรสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค จากการทบทวนวรรณกรรมของนัก
คิดตนตํารับเรื่องทุนทางสังคม ซ่ึงเปนแกนหรือฐานของการทองเที่ยวชุมชนนั้น และจากประสบการณใน
การวิจัยครั้งนี้ พบวา มีความสอดคลองกันวา ทุนทางสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณของชุมชน 
ดังน้ัน นโยบายสาธารณะที่เขามาจากภายนอกจะทําไดคอนขางจํากัด การสนับสนุนชุมชนไมควรอุดหนุน
งบประมาณโดยตรง ควรอุดหนุนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานหรือโครงการที่ชุมชนมีความตองการรวมกัน
โดยเฉพาะดานการเขาถึง เชน การจอดรถ เพราะจะใหผลประโยชนตอทุกคนในชุมชน ไมเพียงแตผูที่มี
กิจการในดานการทองเท่ียว สาธารณูปโภคนี้ก็จะลดผลกระทบที่เคยมีกับชุมชนอ่ืนๆ โดยรอบ เชน การลด
ฝุนของการเขาถึงในชุมชนกอนถึงและชุมชนทองเท่ียว ทั้งน้ีจะใหความชวยเหลือก็ตอเม่ือชุมชนมีแผน
จัดการดูแลความสะอาดที่ชัดเจน สําหรับหองนํ้าอาจจะพิจารณาสรางหองน้ําใหแกรานคาของชุมชน หรือ
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ศูนยการเรียนรู หรืออุดหนุนเอกชนใหมีผูทําความสะอาดเปนประจํา เชน บานพิมาน ที่ชุมชนบานเชียง จ.
อุดรธานี และตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ. สิงหบุรี 

 การพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเน่ืองจากบริบทและรูปแบบของ
ชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเท่ียวแบบนโยบายสูตรเดียวไมนาจะมี
ประสิทธิผล ยกเวนจะเปนการลงทุนดานสาธารณูปโภคตามความตองการของชุมชน ซ่ึงจะทําใหทุกคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริมและพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะมีเวลาใหมากกวา มีความละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพ้ืนที่
มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัยมักจะมีความออนดอยดานการตลาดและ
เขาใจบริบทของตลาดนอย และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด 

5.7.3 แนวทางสําหรับชุมชนทองถิ่น  
1. การสรางแพ็กเกจกิจกรรม 

จากผลการศึกษาภาคสนาม แสดงใหเห็นแนวโนมตรงกันวาการทองเที่ยวชุมชนจะมี
ลักษณะเปนการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนมากขึ้นในอนาคต และจะมาแทนที่การศึกษาดูงาน ซ่ึงหาก
ชุมชนไมมีนวัตกรรมที่จะดึงดูดใหเกิดการศึกษาดูงานรอบใหม การทองเท่ียวในสวนนี้จะคอยๆ ลดบทบาท
ความสําคัญลง ในขณะท่ีชุมชนก็ไดเตรียมการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากน้ียังพบวา 
ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาหาร กิจกรรม กาแฟ บรรยากาศ จึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปน้ี 

 อาหาร อาหารเปนจุดขายหลักของหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตยและ
อนุรักษเกาะยาวนอย ซ่ึงเปนชุมชนที่มีผักสวนครัวในบาน อาหารที่สดปรุงใหมและเปนปราศจาก
สารอินทรีย เชน การนําเสนอไขไกและผักสด ผักหวานและผักเหลียงจากสวนครัวหลังบาน ปลาและหอย
จากกระชังของชาวประมงเจาบาน เปนการสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน โดยเฉพาะผูที่มาจาก
เมืองใหญ นอกจากนี้ อาหารยังเปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนจํานวนมาก อยางไร
ก็ดี การสรางความหลากหลายใหกับเมนูอาหารเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากอาหารบางประเภทท่ีเปนอาหาร
ด้ังเดิมของทองถิ่น เชน นํ้าพริก ขนมหรือวัตถุดิบที่ไมเปนที่รูจัก ซ่ึงกลุมวัยรุนหรือเด็กๆ อาจจะไมคุนเคย 
ดังนั้น อาจมีการสรางสรรคเมนูใหมๆ ที่เปนเมนูอาหารทั่วไป แตยังคงใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน ยําเม่ียงใบ
ชา เปนตน หรือการนําเสนออาหารท่ีชวยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธกันระหวางเจาบานกับผูมาเยือน เชน การ
กินหมูกระทะ แตหมักดวยสมุนไพรสูตรทองถิ่น เปนตน 

 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถจะบรรจุไวในแพ็กเกจการทองเท่ียว
ชุมชนในรูปแบบของการพักผอน มีองคประกอบดังน้ี 

 กิจกรรมถายรูป เปนกิจกรรมที่นักทองเท่ียวรุนหนุมสาวนิยมมากที่สุด ซ่ึงชุมชน
อาจออกแบบพ้ืนที่ที่นักทองเท่ียวสามารถเช็คอินแลวสงรูปถายไปใหเพ่ือนๆ หรืออาจจะเปนพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่
สรางตัวมาสคอต (Mascot) ของชุมชน เชน อาจจะใชตุกตาฟางรูปนกเงือก พุมไมดัดรูปชาง ทั้งน้ี พ้ืนที่ที่
จะพัฒนานี้ตองสามารถรับแสงไดเหมาะสําหรับการถายรูปทั้งในยามเชาและยามบาย 
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 กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําดวยตัวเอง (DIY) เชน ขุดหนอไมมาทํากับขาว ปนดิน
ทาสี รอยลูกปด พายเรือ ทํากับขาวและขนมทองถิ่นแบบงายๆ เปนตน 

 กิจกรรมผอนคลาย เชน นวดไทย สปาไทย 
 กิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตร รับพร รดนํ้ามนต ทําบุญเสริมดวง ขาย

อาหารปลาในเขตอภัยทาน ถวายตุงใหพระธาตุ เปนตน 
 กิจกรรมการมีสวนรวม เชน มีสวนรวมในงานพิธีหรืองานเทศกาลตางๆ ของ

หมูบาน  
 กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การบวชปา เปนตน 
 กิจกรรมที่ตองมีปราชญผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เชน ดูนก เปนตน 

1) กาแฟ รานกาแฟเปนอีกองคประกอบที่สําคัญของการทองเท่ียวชุมชนในยุคปจจุบัน 
เพราะเปนที่พบปะของนักทองเที่ยวที่อาจจะกระจายอยูตางบานกัน นอกจากน้ัน การด่ืมกาแฟยังเปน
แนวโนมการใชเวลาและใชจายสําหรับคนรุนใหม รวมทั้งนักทองเท่ียวจีนดวย หากรานกาแฟสามารถมี
หองน้ําสะอาด ก็จะชวยทําใหการพักผอนในชนบทไทยมีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากน้ี ในหมูบาน
ที่มีการปลูกกาแฟหรือชา และมีการคั่วบดกาแฟเอง ควรมีการแสดงเปนตัวอยางและมีกาแฟหรือชาให
นักทองเท่ียวชิมดวย 

2) บรรยากาศ บรรยากาศเปนจุดขายสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวรุนใหม ซ่ึงอันที่จริงแลว
มาจากการทํากิจกรรมที่ตนเองทําอยูเสมอเปนกิจวัตร แตอยูในบรรยากาศที่แตกตางออกไป เชน การทํา
ไกอบฟาง การสุมไฟและฟงนิทานของดวงดาว การขุดหาหนอไมและนํามาปรุงอาหารพื้นถิ่น การปงยาง
ไกหมักสมุนไพร การเก็บหอยที่ชายหาด และการรับประทานอาหารที่ชายหาดหรือที่ชายทุงเม่ืออาทิตย
กําลังลับเหลี่ยมเขา โดยพบวาหลายชุมชนมีพ้ืนที่ที่มีบรรยากาศดี เชน อยูริมแมนํ้า แตยังใชพ้ืนที่นอยไป 
เชน ที่ชุมชนบานแซว พ้ืนที่เชิงเขาที่สามารถมองเห็นทุงนาสุดลูกหูลูกตา ซ่ึงมีอยูหลายแหงมาก หรือ
ชายหาด ซ่ึงชุมชนสามารถทํากิจกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีบรรยากาศนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ
มากกวาไปทํากิจกรรมในหอง เชน นวดที่ชายหาดหรือริมนํ้า รับประทานอาหารเย็นใตแสงดาวหรือแสง
เดือน ซึ่งขอเสนอแนะเหลาน้ีสามารถเปนขอเสนอทางเลือกใหกับนักทองเท่ียวที่มีความตองการแตกตาง
กันไป 

2. การกําหนดขอตกลงดานการควบคุมจํานวนและพฤติกรรมนักทองเที่ยวอยาง
พอเพียง ชุมชนที่เริ่มมีชื่อเสียงแลว มักจะมีผูมาเย่ียมชมหรือมาพักเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมาคางคืน ซ่ึงหากชุมชนไมควบคุมและปลอยใหผูเขามาเยี่ยมเยือนเขามา
จํานวนมากจนเกินกําลังรองรับ อาจจะทําใหคุณภาพของการตอนรับขับสูลดลง สรางความไมพึงพอใจใหผู
มาเยือน จนเกิดเปนกระแสวิพากษวิจารณกันในเครือขายสังคมออนไลน และอาจสงจะมีผลกระทบทางลบ
ที่รุนแรงตอมาในภายหลัง ดังน้ัน ควรมีขอตกลงภายในดานจํานวนนักทองเท่ียวที่รับได โดยใชจํานวน
หองพักของโฮมสเตยเปนหลักบวกดวยจํานวนผูมาเยือน ซ่ึงตองตกลงกับชาวบานที่มิไดอยูในธุรกิจ
ทองเที่ยวดวยวาควรเปนเปนเทาไร ซ่ึงวิธีการนี้เปนการจัดการขีดความสามารถในการรองรับดานสังคม 
(Social Carrying Capacity) และควรสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการรองรับแตละ
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วัน โดยสามารถใชเผยแพรผานการใชสมารทโฟน เพ่ือใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกอนการตัดสินใจเดินทาง
มา เพ่ือลดความคับคั่งของจํานวนนักทองเที่ยว นอกจากน้ี ควรมีกติกาสวนรวมที่กํากับพฤติกรรม
นักทองเที่ยวใหเปนไปตามจารีต เชน หามสงเสียงดัง เลนการพนัน ไมใหมีการด่ืมเหลา เบียร แตงกาย
สุภาพเรียบรอย เปนตน โดยควรแจงกฎเหลาน้ีใหนักทองเที่ยวทราบกอนทําการจอง 

5.7.4 แนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
อปท. เปนองคกรของรัฐที่สําคัญที่สุดองคกรหนึ่งในการบริหารจัดการกอนทองเที่ยวทั้งใน

เมืองและในทองถิ่น นอกจากพ้ืนที่ในเขตอนุรักษแลว พ้ืนที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทยอยูในความ
ดูแลของ อปท. ดังน้ัน ความสําเร็จของการจัดการการทองเท่ียวในอนาคตจึงอยูในมือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยว แนวทางพัฒนาสําหรับ อปท. มีดังน้ี 

 ประมวลขอมูลดานศักยภาพดานการทองเท่ียวของชุมชนและแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน 
 ประเมินทุนสังคมภายในชุมชนและความสามารถของแกนนําชุมชนในการสรางชุมชน

ทองเท่ียว 
 ขอความรวมมือจากสถานศึกษาและหนวยงานวิจัยดานชุมชนทองเท่ียว เพ่ือจัดทํา

แผนการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนและทองเท่ียวทองถิ่น 
 มีการเตรียมการเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันภายในชุมชนถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว

การลงทุนที่จําเปน และโอกาสของความสําเร็จ 
 จัดการฝกอบรมพาไปดูงานและสรางทักษะที่จําเปน รวมทั้งจัดการใหมีหวงโซอุปทานให

ครบถวน  
 ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน 
 จัดสรรนักทองเท่ียวสูชุมชนในเบื้องตน แตในระยะยาวควรใหชุมชนจัดการดวยตัวเอง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหแกชุมชนทองเที่ยว ทั้งน้ี

ควรระมัดระวังใหผลกระทบทางบวกเกิดแกชุมชนทั้งมวลและลดผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวตอ
กลุมผูไมมีสวนไดในดานการทองเที่ยว 

 ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติที่จะสนับสนุนดานการทองเท่ียวใหคงอัตลักษณไว เชน 
กําหนดความสูงและสีของอาคารในยานเมืองเกา เปนตน 

 สนับสนุนการมีธรรมนูญประชาคม เพ่ือกํากับกิจการดานการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบ
ทางลบ เชน หามด่ืมสุราในถนนคนเดิน เปนตน 

 ยกระดับความสามารถของ อปท. เอง ในดานการจัดการขยะและน้ําเสีย สําหรับชุมชน
ทองเท่ียวและแหลงทองเที่ยว 
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ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของชุมชนโฮมสเตย์ (แบบสอบถามรว่ม) 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อชุมชนท่องเท่ียว 

ชื่อชุมชนท่องเท่ียว................................................................ 
ท่านมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี หรือไม่  ใช่  มีอายุ …………………………. ปี /เกิด ปี พ.ศ. ............................... 

 ไม่ใช่ (ไม่ต้องสอบถามต่อ เนื่องจากไม่ใช่ประชากรเป้าหมาย) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ   ชาย     หญิง  มีภูมิลําเนาในจังหวัด .................................................................................... 
อาชีพ   รับราชการ/ รัฐวิสากิจ    พนักงานบริษัท    ธุรกิจส่วนตัว      บุคลากร อปท.  

 นักเรียน/ นักศึกษา    อาจารย์/ นักวิชาการ  อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 
การศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น/ ตํ่ากว่า    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.    อนุปริญญา/ ปวส. 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
รายได้ต่อเดือน    ตํ่ากว่า 5,000 บาท    5,000 – 15,000 บาท    15,001 – 25,000 บาท   

 25,001 – 35,000 บาท   มากกว่า 35,000 บาท 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว 
ท่านเคยเดินทางมาเยือนชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อนหรือไม่   

 เคย คร้ังนี้เป็นคร้ังท่ี ...............................   ไม่เคย (คร้ังนี้เป็นคร้ังแรก) 
ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวในชุมชนครั้งนี้   

 มาเช้ากลับเย็น    พักค้าง 1 คืน    พักค้าง 2 คืน   พักค้างมากกว่า 2 คืน ระบุ.......................คืน 
พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้   

 จักรยานยนต์  รถเก๋ง/รถกระบะ       รถตู้  รถทัวร์   อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
ลักษณะของการมาท่องเที่ยวชุมชนครั้งนี้   
  มาคนเดียว    มากับครอบครัว .............................. คน    มากับกลุ่มเพ่ือน ............................ คน
  มากับบริษัททัวร์ .......................... คน              มากับคณะดูงาน ............................ คน 
ท่านรับรู้ข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยวนี้จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เว็บไซต์   คือ   Pantip     Trip advisor   Local alike   อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
  โซเชียลมีเดีย  คือ   Facebook    Instagram   YouTube    อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
  บริษัทนําเท่ียว    เพ่ือน/ ญาติ  โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์    
  วารสารการท่องเที่ยว    อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................................................... 
จุดประสงค์หลักของการเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้   

 ท่องเท่ียว/ พักผ่อน    ศึกษาดูงาน   เย่ียมญาติ   อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
ท่านต้ังใจและเจาะจงมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนี้ใช่หรือไม่  

 ใช่   โดยชุมชนท่องเที่ยวนี้เป็นจุดหมายปลายทางหลักเพียงจุดเดียว 
  โดยชุมชนท่องเที่ยวนี้เป็นจุดหมายหลัก และเดินทางไปเที่ยวท่ีอ่ืนด้วย คือ....................................................... 
 ไม่ใช่ แวะมาเท่ียว/ พักค้างแรม โดยมีจุดหมายหลักท่ีจะไปเที่ยว คือ ............................................................................ 

ลักษณะของการพักแรมของท่านในครั้ง (เฉพาะคนท่ีตอบว่า พักค้างคืน) 
 พักโฮมสเตย์ของชุมชน    ห้องพักอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเจ้าของบ้าน  ห้องพักแยกชายคากันกับเจ้าของบ้าน   
 พักรีสอร์ท/ โรงแรม/ ท่ีพักของเอกชน 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้ (ไม่รวมค่าบริการท่ีพัก) ……….................……………..บาท/คน/ทริป 
ส่วนท่ี 3 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อชุมชนท่องเท่ียว 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวต่อไปนี้มีความสําคัญต่อท่านในระดับใด และท่านมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบเหล่านี้ 
ในระดับใด (โปรด  ตามระดับการประเมินของท่าน โดยท่ี 1 = น้อยท่ีสุด และ 5 = มากท่ีสุด) 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน 

ไม่ได้รับ
บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     1. ท่ีพัก (โฮมสเตย์) ของชุมชน       
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ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน 

ไม่ได้รับ
บริการ

ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     2. อาหารของโฮมสเตย์ และร้านอาหารของชุมชน       
     3. ความปลอดภัยในยามค่ําคืน       
     4. สภาพแวดล้อมภายในชุมชน (ความสะอาด ความเป็นระเบียบ)       
     5. บรรยากาศ ความร่ืนรมย์ และความสงบของชุมชน       
     6. ความน่าสนใจของกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน        
     7. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน       
     8. วิถีชีวิต/ อัตลักษณ์ของชุมชน       
     9. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน (ห้องน้ําสาธารณะ  

ท่ีจอดรถ ทางเดินในชุมชน เป็นต้น) 
      

     10. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของท่ีระลึก       
     11. ช่องทางการติดต่อและการเข้าถึงข้อมูลบริการของชุมชน 

(การจองท่ีพัก จองแพ็กเกจท่องเท่ียว) 
      

 ความพึงพอใจรวมต่อการเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว       

การมาเท่ียวชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้มีความคุ้มค่าต่อท่านในระดับใด (โปรด  ตามระดับความรู้สึกคุ้มค่าของท่าน โดยท่ี  
0 = ไม่คุ้มค่าเลย, 1 = คุ้มค่าน้อยท่ีสุด และ 5 = คุ้มค่ามากท่ีสุด) 

ในอนาคตหากมีโอกาสท่านจะกลับมาเท่ียวชุมชนท่องเที่ยวนี้อีกหรือไม่ 
   ไม่แน่ใจ  กลับมาอีกแน่นอน    ไม่กลับมาแล้ว เพราะ.......................................................... 

ท่านจะบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น เช่น เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ให้เดินทางมาเที่ยวชุมชนท่องเท่ียวแห่งนี้หรือไม่ 
  ไม่แน่ใจ   บอกต่อ    ไม่บอกต่อ เพราะ................................................................ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ภาคผนวกที่ 2 แบบบันทึกขอ้มูลวิเคราะหค์วามคุ้มค่า 
 

ข้อมูลต้นทนุผลตอบแทนการลงทุนโฮมสเตย์ 

ชื่อโฮมสเตย์ ...........................................ผู้ให้ข้อมูล.......................................................โทร......................................... 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ ...................... ปี อาชีพหลัก ............................. รายได้ .............................. บาทต่อเดือน 
ปีท่ีเร่ิมลงทุนโฮมสเตย์ ปี พ.ศ. ......................................... 
วัตถุประสงค์ของการลงทุน   เพ่ือยกระดับโฮมสเตย์โดยเฉพาะ    เพ่ือปรับปรุงบ้านให้ลูกหลาน  

1. ต้นทุนการลงทุน 

รายการ 
ไม่คุ้มค่าเลย ระดับความคุ้มค่า 

0 1 2 3 4 5 
การมาเท่ียวชุมชนท่องเที่ยวคร้ังนี้คุ้มค่ากับเวลาท่ีใช้ไป       
การมาเท่ียวชุมชนท่องเที่ยวคร้ังนี้คุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป       
การมาเท่ียวชุมชนท่องเที่ยวคร้ังนี้ได้รับประสบการณ์ท่ีคุ้มค่า       
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รายการ 
ราคา 

(บาทต่อหน่วย) 
จํานวน 
(หน่วย) 

ปีท่ีลงทุน 
(ปีท่ี) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

หมายเหตุ 

1. ค่าก่อสร้างบ้าน/ปรับปรุงบ้าน      
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องนอน   
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องน้ํา   
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องครัว   
   
   
   
2. อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน/เครื่องใช้      
ชั้นวางของ   
โต๊ะรับแขก   
ผ้าม่าน   
ราวตากผ้า   
   
   
   
3. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า        
พัดลม   
เคร่ืองซักผ้า   
หม้อหุงข้าว   
   
   
   
   
   
   
4. อุปกรณ์เครื่องครัว        
ขันโตก   
ถ้วยชาม   
ช้อนส้อม   
   
   
5. เครื่องนอน     
หมอน / ปลอกหมอน   
ผ้าห่ม    
ท่ีนอน/ ฟูก    
เตียง   
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รายการ 
ราคา 

(บาทต่อหน่วย) 
จํานวน 
(หน่วย) 

ปีท่ีลงทุน 
(ปีท่ี) 

อายุการใช้
งาน (ปี) 

หมายเหตุ 

   
   
   
6. เครื่องใช้แขก        
ผ้าเช็ดตัว    
ผ้าเช็ดมือ   
   
   
   
7. ระบบสาธารณูปโภค    
ระบบอินเตอร์เน็ต   
ระบบน้ํา   
ระบบไฟ   
   
   
   
 
2. จํานวนลูกค้าต่อเดือน   

รายการ หน่วย ค่า หมายเหตุ 
จํานวนผู้เข้าพัก (Q) คนต่อคร้ัง  
ความถ่ีในการให้บริการ (n) คร้ังต่อเดือน  
จํานวนวันเข้าพัก วันต่อคร้ัง  

 
3. ต้นทุนการดําเนินงาน 

 
 

 

รายการ หน่วย ค่า   
1. ต้นทุนคงที่ (รายเดือน/รายปี)     
   1.1 ค่าอินเทอร์เน็ต บาทต่อเดือน    

   1.2 ค่าแรงงาน บาทต่อเดือน    

   1.3 ค่าโทรศัพท์ บาทต่อเดือน    

   1.4 ค่าซ่อมบํารุง บาทต่อปี   

   1.5     

   1.6     
2. ต้นทุนผันแปร (ตามจํานวนลูกค้า) สัดส่วนเฉพาะแขก  
   2.1 ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม (กาแฟ) บาทต่อคน    
   2.2 ค่าสบู่/ แชมพู บาทต่อคน    
   2.3 ค่าอุปกรณ์ซักล้าง/ทําความสะอาด บาทต่อเดือน   



รายงานฉบับสมบูรณ  
 

123 

บ้านและผ้า 
   2.4 ค่าน้ํา บาทต่อเดือน   

   2.5 ค่าไฟ บาทต่อเดือน   

   2.6    
 

4. ต้นทุนแรงงาน  
การใช้แรงงานของเจ้าของ หน่วย ค่า หมายเหตุ 

เวลาท่ีใช้ในการทําความสะอาด ชั่วโมงต่อวัน Marginal 
ความถ่ีในการทําความสะอาด วันต่อเดือน   
จํานวนคนท่ีใช้ในการทําความสะอาด คนต่อวัน   
 
5. รายรับ 
5.1 ราคาบริการ (P) 

รายการ หน่วย ค่า 
ราคาบริการ บาทต่อคน  
เงินสมทบกลุ่ม ร้อยละ  

5.2 จํานวนลูกค้า (Q) 
รายการ หน่วย ค่า 

จํานวนคณะของการดูงาน คณะต่อปี  
จํานวนคนดูงาน คนต่อปี  
จํานวนโฮมสเตย์ หลัง  
จํานวนแขกท่ีรับผ่านกลุ่ม คนต่อปี  
จํานวนแขกท่ีรับเอง คนต่อปี  
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