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บทสรุปผูบริหาร

กระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ตองการใหเกิดการกระจายการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหลัก
ไปสูแหลงทองเที่ยวรอง โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน ทําใหสวนราชการตางๆ มีการสนับสนุนและ
สงเสริมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชุมชนไดในประเทศไทยไดมีการเริ่มตนมาตั้งแตปลาย
ทศวรรษที่ 2530 และมีพัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งบางพื้นที่ไดดําเนินการมานานและประสบ
ความสําเร็จ เกิดผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลในเชิงเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้จะนําเสนอวิวัฒนาการ
ของการทองเที่ยวชุมชน ซึ่งวิเคราะหจากกรณีศึกษา 21 แหง ประกอบดวยชุมชนโฮมสเตย ชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน และชุมชนกิจกรรมวันเดียว การศึกษานี้ โดยสามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน
ตามวัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้
1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
2) ศึกษาผลประโยชนสุทธิที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว และวิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
3) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
4) บทบาทของภาครั ฐ ส ว นกลางและท อ งถิ่ น และบทบาทของกลุ ม ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วต อ
การทองเที่ยวชุมชน
5) เสนอแนวทางวิ จั ย และพั ฒ นาที่ จ ะทํ า ให ก ารท อ งเที่ ย วชุ ม นมี ค วามหลากหลายและมี
ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน
1 วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวชุมชนของพื้นที่กรณีศึกษาโดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตย มีสาเหตุสําคัญ
สามารแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ชุมชนที่มีวิกฤติในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญเกิดจากเศรษฐกิจหลักในชุมชนได
ซบเซาลง บางที่มี ได รับ การคุ ก คามภายนอก หรื อมี ภ าพลั กษณ ชุ ม ชนในเชิ ง ลบ และต อ งการใชก าร
ทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางโอกาสใหมใหแกพื้นที่ และ 2) ชุมชนที่เห็นโอกาสจากการพัฒนา
ผลงานในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง จนเปนชุมชนตนแบบดานตางๆ เชน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
โอท็อป ชุมชนสมุนไพร เปนตน และตองการนําทุนเหลานี้มาพัฒนาตอยอดเปนการทองเที่ยว
พื้นที่ศึกษาในโครงการนี้ มีขั้นของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกัน เนื่องดวยเวลาในการ
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 หรือบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย ไดรับ
รางวัล PATA Gold Awards 2012 และ ASEAN Homestay Award บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล
ก
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ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา
อยางตอเนื่องและเกิดผลสําเร็จซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานในการ
จัดการทองเที่ยว คือ ความสมบูรณของทุนประเดิม ซึ่งเปนทุนที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและบริบทของชุมชนของแตละชุมชน โดยชุมชนที่มีทุนธรรมชาติที่โดดเดน เชน มี
ภูเขา ปา แมน้ํา ตั้งอยูบนที่สูง มีจุดชมวิว มีสภาพอากาศเย็นสบาย เปนตน ยอมมีขอไดเปรียบ เพราะทุน
ธรรมชาติเปนตัวเสริมสําคัญที่ทําใหพื้นที่มีบรรยากาศที่ผอนคลายเหมาะแกพักผอนสําหรับนักทองเที่ยว
หรือบางพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนภูมิปญญาที่เปนองคความรูเฉพาะในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน เชน การทอผา การปรุงสมุนไพร หรือมีภูมิปญญาโดดเดนดานเกษตร เชน การผลิตขาวอินทรีย ก็
มักจะไดรับความสนใจจากลูกคากลุมศึกษาเรียนรูหรือคณะดูงาน หรือบางพื้นที่ที่มีความหลากหลายของ
ทุนประเดิมในพื้นที่ ก็จะไดเปรียบในการจัดการทองเที่ยว เนื่องจากสามารถใชทุนเหลานี้สรางกิจกรรม
ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจลูกคาไดหลากหลายประเภท สงผลถึงโอกาสในการพัฒนาบริการตางๆ ในหวงโซการ
ทองเที่ยว และการสรางรายไดในชุมชน

ขั้นพัฒนา
- Man-made
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- เศรษฐกิจพึ่งการทองเที่ยว
เปนหลัก
- ทรัพยากรเสื่อมโทรม
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- แรงงานเพี ย งพอที่ มี
อุตสาหกรรมฯ
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นอกจากจากป จ จั ย ด า นกายภาพที่ เ ป น ข อ ได เ ปรี ย บพื้ น ฐานของชุ ม ชนแล ว การขั บ เคลื่ อ น
ทองเที่ยวชุมชนนั้น มักเริ่มตนมาจากความสนใจของกลุมคนเล็กๆ ในชุมชนที่มีความสัมพันธกัน เชน
กลุมเครือญาติ กลุมชาติพันธุ กลุมอาชีพ กลุมสตรี เปนตน และมีความตองการที่จะใชทุนประเดินที่กลาว
ขางตนเพื่อสรางโอกาสดานการทองเที่ยวและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยกลุมเหลานี้เปนกลุมที่
อาจจะเคยตอสูมาดวยกัน หรือทํากิจกรรมรวมกันอยูกอนแลว ซึ่งถือวาเปนทุนทางสังคมสําคัญที่ทําให
เกิ ด การความร ว มมื อ ร ว มใจและร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการท อ งเที่ ย วกั น เองในช ว งแรกเริ่ ม ที่ ยั ง ไม มี
บุคคลภายนอกมาสนับสนุน
นอกจากนี้ ในกลุมจะมีผูนํากลุม ซึ่งผูนําในแตละพื้นที่จะมีลักษณะรวมที่สําคัญ คือ มีบทบาทเปน
ผูนําของชุมชน องคกร หรือกลุมในชุมชนอยูแลว ซึ่งบุคคลเหลานี้มีลักษณะเปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู
และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงมีเครือขายทั้งภายในภายนอกชุมชน ทําให
สามารถจัดการทองเที่ยวชุมชนไดงาย และผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง อยางไรก็ตาม ชุมชน
สวนใหญใชเวลาไมต่ํากวา 10 ป จึงจะสามารถตั้งตัวไดจากการทองเที่ยวไดอยางมั่นคง
2 การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
ชุมชนกรณีศึกษามีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพื้ นที่ โดย
ชุมชนโฮมสเตย ซึ่งมีการกระจายผลประโยชนใหสมาชิกทั้งแบบเรียงลําดับคิวสําหรับชุมชนที่มีกลุมลูกคา
ตอครั้งจํานวนนอย หรือแบบกระจายใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กัน สําหรับชุมชนดูงานที่ลูกคามาครั้งละ
จํานวนมาก หรือใชทั้ง 2 รูปแบบรวมกัน เพื่อจัดสรรใหสมาชิกทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมและ
เปนธรรมตามโอกาสที่ไดรับลูกคาในแตละครั้ง
นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังมีการหักเงินบางสวนเปนเงินกองกลางของกลุม เพื่อใชประโยชนรวมกัน
ภายในกลุมหรือเปนสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก เชน เปนเงินสําหรับทํากิจกรรมของกลุม เงินสวัสดิการ
ยามเจ็บปวยใหสมาชิกกลุม เงินสําหรับใหสมาชิกกูยืมใชยามฉุกเฉิน เปนตน บางพื้นที่ยังมีการจัดสรร
ผลประโยชนไปสูบุคคลในชุมชนที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมและสาธารณะประโยชน สะทอนใหเห็นถึงความ
พยายามในการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม เพื่อที่จะทําใหการจัดการทองเที่ยวเกิดความยั่งยืน
3 ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจ
ผลจากดําเนินงานดานการทองเที่ยวชุมชนที่เปนรูปธรรม สะทอนจากขนาดรายไดที่เกิดขึ้นในแต
ละชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาดึงดูดใจของพื้นที่ที่สงผลตอจํานวนลูกคาและประเภทของกลุมลูกคา
อยางไรก็ตาม การพิจารณาเฉพาะรายรับอาจจะไมเห็นผลไดที่แทจริง เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชนสวนใหญ เกิดจากการที่ชาวบานนําเงินสวนตัวมาลงทุน ถือเปนตนทุนชัดแจงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ทําการทองเที่ยว เมื่อพิจารณาการลงทุนของครัวเรือน จะพบวา โฮมสเตยเปนกิจกรรมที่มีการลงทุน
เริ่มแรกสูง สังเกตจากระยะเวลาคืนทุนที่คอนขางชากวากิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งบาง
รูปแบบการลงทุน เชน ตอเติมบาน สรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายใน 10 ป สําหรับบาง
พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุม ศึกษาดูงาน อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของครัวเรือน
ที่ทํ า โฮมสเตย ส ว นใหญ ก็ ยั ง มี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ เ ป น บวก โดยเฉพาะบ า นที่ มี ก ารลงทุ น ปรั บ ปรุ ง น อ ย (ใช
ค

โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

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 เพราะถือวาเปนการลงทุนเพื่อประโยชนสวนตนดวย คือ เปนการสรางบานเรือนรอลูกรอ
หลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย ดังนั้น
เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึงคอนขางที่จะพอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมจะมีผลสุทธิคอนขางต่ําก็ตาม
สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายบริการ พบวา บริการมัคคุเทศก การแสดง และกิจกรรมฐาน
เรียนรู จะใหผลตอบแทนสุทธิ คอนข างสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสว นใหญเป นการตอยอด
ทุนเดิมที่เคยมีอยูแลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุก
ชุมชนก็คือ การจําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว ในขณะที่บริการอาหารเปน
อีกหนึ่งกลุมบริการสรางขนาดผลตอบแทนสุทธิไดคอนขางสูง (NPV = 369,475 - 10,564,605 บาท) ซึ่ง
เปนขนาดที่ใหญกวาขนาดผลตอบแทนที่ไดจากโฮมสเตยของชุมชนโดยทั่วไป (ไมรวมเชียงคาน ประแส
และแมกลางหลวง) ภายใน 10 ป และมีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวา
จะพบวา กิจกรรมโฮมสเตยไมไดเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุนเริ่มแรกสูง ซึ่งการลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความพรอมพื้นฐานของบานโฮมส
เตยของแตละครัวเรือนวาตองปรับปรุง ตอเติม หรือสรางใหม รวมถึงตองลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ สําหรับ
รองรับแขก เชน เตียง เครื่องนอน เครื่องใชแขก เปนตน อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา ในพื้นที่ที่ลูกคาสวน
ใหญมีจุดประสงคการเดินเพื่อไปเที่ยวพักผอน จะพบวา ในพื้นที่เหลานั้น ไดแก เชียงคาน ประแส นาตน
จั่น เกาะเกิด เปนพื้นที่ที่การลงทุนในบริการที่พักทุกรูปแบบมีความคุมคาในการลงทุน ในขณะที่บางพื้นที่
ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมศึกษาดูงาน การลงทุนเพียงแคตอเติมบาน ก็ยังไมใหผลตอบแทนที่คุมคาได
สะทอนใหเห็นถึงประเภทลูกคาที่แตกตางกัน มีผลตอการขนาดรายได ขนาดการลงทุน ซึ่งสงผลตอกําไร
ดั ง นั้ น การลงทุ น ควรพิ จ ารณาลั ก ษณะตลาดและกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย เพื่ อ ให มี ร ะดั บ การลงทุ น นั้ น
สอดคลองกับรายรับที่จะไดมา
4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ผลสะทอนกลับจากการดําเนินงานประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในการศึกษา
นี้ไดสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอบริการตางๆ ของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา จะพบวา ใน
ภาพรวม จากชุมชนโฮมสเตยกรณีศึกษาทั้งหมด 17 แหง มี 15 แหง ที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยวไดเกินกวารอยละ 80 ของผูตอบ และเมื่อพิจารณารายดาน จะพบวา สิ่งที่นักทองเที่ยวเห็น
วาสําคัญ และชุมชนทองเที่ยวสวนใหญสามารถสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยวไดมากกวาที่คาดหมาย
คื อ ด า นสภาพแวดล อ ม และบรรยากาศการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน สะท อ นใหเ ห็ นว า ชุ ม ชนส ว นใหญ
สามารถจัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศในชุมชนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเดินทางของลูกคา
ง

รายงานฉบับสมบูรณ

(มาทองเที่ยว/ มาดูงาน) อยางไรก็ดี ในดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชน และดานชองทางการติดตอ/ เขาถึง
ขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอยเทานั้นที่สามารถดําเนินงานไดเปนที่นาพอใจเกินความ
คาดหมายของนักทองเที่ยว สะทอนใหเห็นวา นักทองเที่ยวอาจจะยังไมไดรับประสบการณดานวิถีชีวิต
และอั ต ลั ก ษณ ข องชุ ม ชนเท า ที่ค วร รวมถึง ยั ง คงมีป ญ หาการเข า ถึง ข อมู ล บริ ก าร ซึ่ ง บางพื้น ที่ พบว า
ชองทางการติดตอไมมีความหลากหลาย หรือขอมูลที่ใหไวไมเปนปจจุบัน
5 บทบาทของหนวยงาน/ อปท.
บทบาทของภาครั ฐ ต อ การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนมี ม าอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ก อ นและหลั ง การจั ด การ
ท อ งเที่ ย วชุ ม ชน โดยการส ง เสริ ม ก อ นที่ ชุ ม ชนจะจั ด การท อ งเที่ ย ว ส ว นใหญ เ ป น การส ง เสริ ม ตาม
วัตถุประสงคขององคกร เชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย ซึ่งมุง
สงเสริมกลุมอาชีพ และกลุมภูมิปญญาตางๆ ในชุมชนชนบท ซึ่งการสนับสนุนดังกลาวมีสวนชวยทําใหภูมิ
ปญญาเหลานี้มีความโดดเดน และสามารถใชเปนทุนประเดิมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนในเวลาตอมา
ตอมาเมื่อชุมชนเริ่มตนจัดการทองเที่ยวและเปนกลุมรูปธรรมมากขึ้น ก็จะเริ่มมีหนวยงานเขามา
ใหความชวยเหลือ เชน สถาบันการศึกษา ที่เขามาสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการและเปนที่ปรึกษาให
ชุ ม ชน นอกจากนี้ ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว มั ก จะให ค วามสนใจกั บ การประเมิ น มาตรฐานการท อ งเที่ ย วตาม
ขอกําหนดของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งชุมชนทองเที่ยวที่ผานการประเมิน
จะมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหนวยงาน
ที่เขามาสนับสนุนการทองเที่ยว เชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เปน
ตน รวมถึงธนาคารของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน และ ธกส. เปนตน
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สวนใหญ แมจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน แตผลจากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอื้อใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชน
สะดวกมากขึ้น
6 แนวทางปฏิบัติที่ดีในชุมชนกรณีศึกษา
จากกรณีศึกษา จะพบวา มีหลายพื้นที่ทมี่ ีผลงานโดดเดนที่สามารถเปนตัวอยางในการดําเนินงาน
ใหกับชุมชนทองเที่ยวอื่นๆ ได ไดแก
1) ดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปนตัวอยางที่โดดเดนดาน
การสื่อสารแบรนด ที่นําเอาเรื่องราววีรชนบานระจันมาเปนจุดขาย โดยจําลองบรรยากาศในรูปแบบตลาด
2) ด า นการจั ด การสารสนเทศหรื อ นวั ต กรรมการบริ ก าร บ า นนาต น จั่ น จ.สุ โ ขทั ย เป น
ตัวอยางที่โดดเดนดานการใชเครือขายสังคมออนไลน (Facebook) เปนชองทางในการสื่อสารกับลูกคา
3) ดานการควบคุมคุณภาพบริการ ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย เปนตัวอยางที่โดดเดน
ดานการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ โดยมีการขอตกลงรวมกัน
4) ดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี และบานดอกบัว จ.พะเยา
เปนตัวอยางที่โดดเดนของการจัดสรรผลประโยชนไปสูสาธารณะ ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยทําใหการ
จัดการทองเที่ยวมีแนวโนมเกิดความยั่งยืน
จ
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5) ดานการจัดการแหลงเรียนรู ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาและบริการชุมชน
แบบใหมๆ ทําใหเปนตนแบบของชุมชนอื่นๆ ที่ตองการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
6) ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทองเที่ยว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในดานทองเที่ยวของชุมชน
7) ดานธรรมาภิบาล เกาะยาวนอย จ.พังงา เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการบริหารจัดการที่
อาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเนนกระบวนมีสวนรวม มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนหนึ่ง อาจจะไมไดสามารถประยุกตใชไดกับทุกชุมชน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทชุมชน ความพรอม หรือขอจํากัดของชุมชน
7 ขอเสนอแนะ
 การพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งตามตามบริ บ ทของชุ ม ชน สื บ เนื่ อ งจากบริ บ ทและรู ป แบบของ
ชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนแบบนโยบายเดียวไมนาจะมีประสิทธิผล
 ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพพื้นฐานของชุมชนนั้น ขอพึงระวังก็คือ
จะตองตระหนักวาไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปน ชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะ
พัฒนาโดยไมดูศักยภาพอาจจะทําใหชุมชนตองลงทุนอยางเสียเปลา
 การพัฒนาการทองเที่ยวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง จึงสามารถทําการตลาดและพัฒนา
ระบบรองรับที่ตรงกับเปาหมายได
 นักพัฒนาชุมชนทองเที่ยวควรมีความเขาใจเศรษฐกิจทองเที่ยวของชุมชนนั้นๆ เพื่อที่จะ
ไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยางถูกตอง
 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรูในเรื่องการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทักษะ และทัศนคติดานการบริการมาตรฐาน เปนตน
 เพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย เพราะเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึงการปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท
 ชุ ม ชนควรได รั บ การส ง เสริ ม ในการสร า งรู ป แบบและกิ จ กรรมใหม ๆ เมื่ อ เวลาผ า นไป
กิจกรรมเหลานี้ไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําใหมีความนาสนใจลดลง
 ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเที่ยวในสื่อออนไลน ทั้งในแหลงทองเที่ยวระดับชาติและ
แหลงทองเที่ยวชุมชน โดยใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพื้นที่
 สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ชุมชนทองเที่ยวตองควร
ศึกษาหาความรูถึงวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน
 มีขอตกลงดานการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวอยางพอเพียง ควรมีขอตกลงภายในดาน
จํานวนนักทองเที่ยวที่รับได และสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการรองรับแตละวัน
 การพัฒนาทุนมนุษยและ อปท. เชน การนําแกนนําไปพบปะและแลกเปลี่ยนความรูกัน
การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลกสารสนเทศและการตลาดไดงายขึ้น
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ปจจุบันการทองเที่ยวชุมชนกําลังไดรับความนิยมและไดรับการสงเสริมจากสวนราชการตางๆ
โดยมีสมมติฐานวาการทองเที่ยวชุมชนสามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนทองถิ่น โครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว 2) ศึกษาผลประโยชนสุทธิที่
ชุมชนไดจากการทองเที่ยว และวิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน 3) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
นักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน 4) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาท
ของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการทองเที่ยวชุมชน 5) เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุ
มนมีความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน
จากการศึกษานี้พบวา ชุมชนกรณีศึกษามีจุดเริ่มตนมาจากความตองการใหการทองเที่ยวเปน
ทางเลือกใหม เนื่องมาจากชุมชนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เศรษฐกิจหลักของชุมชนซบเซา
ลง หรือชุมชนมีภาพลักษณในเชิงลบวามีการตัดไมทําลายปา หรือบางชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจน
เปนพื้นที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับชุมชนอื่นๆ และมีความตองการสรางบริการที่พักและ
อาหารรองรับผูมาเยือน
ในดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมทองเที่ยวชุมชนพยายามกระจายผลประโยชนใหสมาชิกอยาง
ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะชุ ม ชนโฮมสเตย ที่ มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ คิ ว หรื อ กระจายลู ก ค า ให ส มาชิ ก ทุ ก คนเท า ๆ กั น
นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนใหกับบุคคลนอกกลุมและสาธารณประโยชนดวย
จากการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรม/บริการสนับสนุนการทองเที่ยวตางๆ มี
ผลตอบแทนคุมคาการลงทุน โดยเฉพาะมัคคุเทศก การแสดง และฐานเรียนรู ซึ่งบริการเหลานี้มีตนทุนต่ํา
มาก นอกจากนี้ บริการอาหาร ซึ่งเปนบริการที่สรางขนาดผลตอบแทนไดสูงและคืนทุนเร็ว ในขณะที่โฮมส
เตย ซึ่งเปนบริการที่มีการลงทุนเริ่มแรกคอนขางสูงกวาบริการอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ พบวา บางพื้นที่ยัง
ไม ส ามารถคื น ทุ น ได ภ ายในระยะ 10 ป และในภาพรวมบริ ก ารโฮมสเตย ยั ง คื น ทุ น ได ช า กว า บริ ก าร
สนับสนุนทองเที่ยวอื่นๆ
ในดานพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูใชบริการชุมชนโฮมสเตย พบวา ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการ
เดินทางของผูใชบริการ โดยในชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาเที่ยวแบบพักผอน พบวา ผูที่รวมเดินทางมาดวย
กับกลุมตัวอยาง สวนใหญจะเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน และสวนใหญมีชองทางการรับขอมูลชุมชน
ผานทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook และสวนใหญจะใชยานพาหนะที่ใชเดินทางมา
ชุมชนเปนรถยนตสวนตัว ในขณะที่ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน พบวา ผูรวมเดินทางก็คือคณะที่
เดินทางมาดวยกัน และสวนใหญไดรับขอมูลชุมชนมาจากการแนะนําของหนวยงาน เชน หนวยงาน
ภาครัฐ หรือ อปท. ที่จัดใหมีการศึกษาดูงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการบอกตอหรือแนะนําโดย
เพื่อนหรือญาติ และสวนใหญเดินทางมาเปนหมูคณะดวยรถตูหรือรถทัวร
ช

โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ในดานความพึงพอใจ ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญสามารถสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่ดีเปนที่พึงพอใจสําหรับลูกคา แตยังมีองคประกอบบางดานที่ลูกคายังคงคาดหวังที่จะไดรับ
จากชุมชนเพิ่มขึ้น คือ วิถีหรืออัตลักษณที่สะทอนจุดเดนของชุมชน รวมถึงชองทางการเขาถึงขอมูลบริการ
ตางๆ ของชุมชน ที่อาจจะตองเพิ่มชองทางที่สะดวกและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยางตอเนื่อง
ในสวนของภาครัฐบาลมีบทบาทสงเสริมทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนการสงเสริมผานโครงการ
สนับสนุนตางๆ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษายังเปนอีกหนวยงานที่สําคัญ ที่ไดเขาไปสนับสนุนทางองค
ความรูทางวิชาการใหกับชุมชน สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมจะไมไดมีสวนพัฒนาการทองเที่ยว
ชุมชนโดยตรงแตผลจากการพัฒนาชุมชนในภาพรวมก็ทําใหโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในชุมชนมีความ
พรอมและเอื้อประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวดวย
ผลจากการพั ฒ นา พบว า แต ล ะชุ ม ชนสามารถสร า งจุ ด เด น หรื อ นวั ต กรรมการจั ด การการ
ทองเที่ยวที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีได เชน การตลาด การควบคุมคุณภาพบริการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน ซึ่งแนวทางเหลานี้สามารถเปนตัวแบบใหกับชุมชนอื่นๆ และสามารถนําไปประยุกตให
เหมาะสมกับชุมชน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการจัดการทองเที่ยวของชุมชนตนเองได
ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) การพัฒนาควรสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเนื่องจาก
บริบทและประเภทของชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย ดังนั้น การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยวแบบ
นโยบายสูตรเดียวไมนาจะมีประสิทธิผล 2) ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพพื้นฐาน
ของชุมชน และ 3) การพัฒนาการทองเที่ยวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง
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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
ฌ
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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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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความสําคัญของโครงการ
ในป จ จุ บั น ภาคการท อ งเที่ ย วนั บ ว า มี บ ทบาทสํา คั ญ อย า งยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2558 พบวามีการจางงานในภาคการทองเที่ยวประมาณ 4 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 10.74 ของการจางงานทั้งหมด และสามารถสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ไดถึงรอยละ 16.57 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวา GDP ในภาคเกษตร
นอกจากนี้ ภาคการทองเที่ยวของไทยยังมีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และอยูในลําดับ
ตนๆ ของโลก โดยในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนลําดับที่ 9 ของโลก มี
รายรับจากการทองเที่ยวสูงเปนลําดับที่ 3 และรายรับสุทธิจากการทองเที่ยวสูงลําดับที่ 2 ของโลก ซึ่งเปน
รองเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น (UNWTO, 2017) สะทอนใหเห็นวา แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก
นอกจากการทองเที่ยวกระแสหลักแลว ในปจจุบันนักทองเที่ยวยังมีแนวโนมใหความสนใจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น งานวิจัยของ Centre for the Promotion of Imports from developing
countries (CBI) (ม.ป.ป. อางถึงใน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ในป พ.ศ. 2558 ระบุวา
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวยุโรป โดยตลาดที่มีศักยภาพ
ที่สุดกับประเทศที่กําลังพัฒนา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้
บริษัททัวรที่ยุโรปยังไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มจํานวนของการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่ ง การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนมี โ อกาสที่ จ ะถู ก นํ า เสนอให กั บ บริ ษั ท ทั ว ร ใ นประเทศไทย ประกอบกั บ
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่ ทํ า ให ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ต า งๆ ง า ยขึ้ น จากผลสํ า รวจของ Boston
Consulting Group (BCG) (อางถึงใน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ระบุวารอยละ 90 ของ
นักทองเที่ยวจะใชขอมูลจากสื่อสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว โดยมีกลุมเปาหมายที่
สําคัญ ไดแก กลุมครอบครัว กลุมประชากรสูงอายุ และกลุม Generation Y ซึ่งการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเทศไทยก็นาจะไดรับอานิสงสดังกลาวดวย เนื่องจากประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่ไดรับความ
นิยมและมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมากอยูแลว
ขณะเดียวกันภาครัฐก็ใหความสําคัญและมีการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น โดยไดมี
การประกาศใหการทองเที่ยววิถีไทยเปนวาระแหงชาติ รวมถึงมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 เพื่อมุงแกไขปญหาการทองเที่ยวโดยชุมชนของไทยในปจจุบัน
รวมถึงยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนอยาง
แทจริงและเกิดความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมี
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บทบาทสําคัญในการสงเสริมดานการตลาดทองเที่ยว ยังไดสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดย
ชุมชนอยางตอเนื่อง โดยรณรงคใหมีการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และในป
พ.ศ. 2558 ไดประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย ภายใตสโลแกน “ทองเที่ยววิถีไทย เกไกไมเหมือนใคร”
ตอเนื่องมาถึงป พ.ศ. 2560 ภายใตสโลแกน “ทองเที่ยววิถีไทย เกไกสไตลลึกซึ้ง”
นอกจากนี้ ในยุคปจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่มีบทบาทสําคัญ สื่อสังคมออนไลน
หลายรูปแบบ เชน Facebook YouTube Instagram เปนตน ไดถูกนํามาใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการแบงปนของมูลการทองเที่ยวของชุมชนผาน Blogger หรือเว็บไซตที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน Pantip Tripadvisor เปนตน และมีการตลาดที่สนับสนุนการทองเที่ยวโดย
ชุมชนโดยเฉพาะ เชน Local alike เปนตน ซึ่งสื่อตางๆ เหลานี้ทําใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในชุมชน รวมถึงทําใหแหลงทองเที่ยวของชุมชนเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นดวย
การทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีมาเกือบ 2 ทศวรรษแลว แตมาขยายตัวอยางเห็นไดชัด
เมื่อ 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
ประสบความสําเร็จและไดรับ รางวัลด านการทองเที่ยวโดยชุมชนในระดับอาเซียน เช น บานเชียง จ.
อุดรธานี บานไรกองขิง จ.เชียงใหม บอหินฟารมสเตย จ.ตรัง บานปราสาท จ.นครราชสีมา บานแมกําปอง
จ.เชี ย งใหม ชุ ม ชนบ า นนาต น จั่ น จ.สุ โ ขทั ย เป น ต น แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มี ชุ ม ชนจํ า นวนมากที่ ก าร
ทองเที่ยวชุมชนที่ยังไมมีเสถียรภาพและไมยั่งยืน เชน บานผานกกก จ.เชียงใหม (มิ่งสรรพ ขาวสอาด
และคณะ, 2549) คําถามสําคัญก็คือ ผลตอบแทนจากกิจกรรมทองเที่ยวคุมคาหรือไม และปจจัยหรือที่มา
แห ง ความสํ า เร็ จ ของการจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนคื อ อะไร ซึ่ ง การจะตอบโจทย ดั ง กล า วได นั้ น
จําเปนตองศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จและชุมชนที่ยังอยูในชวงการพัฒนา
แมวาการทองเที่ยวโดยชุมชนมักไดรับการหยิบยกใหเปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น สวนใหญเกิดจากการลงทุนของชุมชนที่นําเอา
ทุนและทรัพยากรตางๆ ในชุมชนทั้งที่เปนทุนสวนตัวและสวนรวมมาใชในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
เชน การใหบริการที่พัก กิจกรรมนันทนาการ บริการอาหาร จําหนายของฝากของที่ระลึก เปนตน ซึ่ง
หลายๆ บริการขางตน เกิดจากการลงทุนของชาวบานโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนทางการเงิน เชน การ
ลงทุนสรางโฮมสเตย ดังนั้น การพิจารณาผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว หากพิจารณา
เฉพาะรายไดที่เพิ่มขึ้นของชาวบาน อาจจะไมแสดงใหเห็นถึงผลไดสุทธิที่ชาวบานไดรับอยางแทจริง
เนื่องจากชาวบานและชุมชนมีตนทุนในการลงทุนทั้งที่เห็นเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
งานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนที่ผานมายัง สวนใหญยังเปนงานเชิงคุณภาพที่ยังขาดการ
วิเคราะหเจาะลึกในเชิงปริมาณเพื่อใหเห็นรายไดสุทธิที่เกิดขึ้นอยางแทจริง แตก็มีบางงานการศึกษาที่ได
นําเสนอขอมูลผลไดในเชิงปริมาณของการทองเที่ยวโดยชุมชน ยกตัวอยางเชน การศึกษาของฐิติ ฐิติ
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จําเริญพร และคณะ (2558) ซึ่งไดแสดงขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวชุมชน พบวา ในป พ.ศ. 2557
ชุมชนทองเที่ยว 30 แหง ในประเทศไทย มีรายไดจากการทองเที่ยวอยูในชวง 28,500-11,875,500 บาท
อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการแสดงรายรับรวมของชุมชน ซึ่งไมไดแยกใหเห็นถึงรายละเอียด
ว า รายไดที่ เ กิ ดขึ้ น มาจากกิ จ กรรมการทอ งเที่ย วใดบ าง นอกจากนี้ ยั ง มี ง านการศึ กษาที่ ได พ ยายาม
คํานวณหามูลคาที่เกิดจากการทองเที่ยว คือ งานศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการทองเที่ยวของ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมของพิชญานันท อมรพิชญ (2556) ที่พบวาหลายพื้นที่มีกําไรเปนลบ อยางไรก็
ตาม การศึกษาดังกลาว ยังมิไดอภิปรายถึงจํานวนครัวเรือนและแรงงานที่มีสวนรวม หรืออภิปรายถึง
ปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลว จึงขาดการวิเคราะหอยางเปนระบบที่รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพเขาดวยกัน ที่อภิปรายผลประโยชนที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม
การศึกษานี้ตองการคนหาวา ความหวังที่รัฐบาลฝากไวกับการทองเที่ยวใหสรางรายไดไปจนถึง
รากหญาจะเปนจริงไดมากนอยเพียงใด และการสงเสริมการทองเที่ยวในระดับชุมชน ควรเปนอยางไร
โครงการนี้เปนหนึ่งในโครงการยอยภายใต “ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบ
วงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว” โดยมีการศึกษาถึงรายไดสุทธิตลอดชวงอายุโครงการ 10 ป
เพื่อหาจุดคุ มทุ นและผลตอบแทนสุ ทธิ รวมถึงศึกษาผลกระทบเชิงสั งคมที่เกิดขึ้นอีกดว ย นอกจากนี้
โครงการนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในระดับชุมชน เพื่อสามารถเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงบริการในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค
1) ศึกษาวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
2) ศึ ก ษาผลประโยชน สุ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ชุ ม ชนได จ ากการท อ งเที่ ย ว และวิ ธี ก ารจั ด สรร
ผลประโยชนของชุมชน
3) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
4) ศึกษาบทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่นและบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวชุมชน
5) เสนอแนวทางวิ จั ย และพั ฒ นาที่ จ ะทํ า ให ก ารท อ งเที่ ย วชุ ม ชนมี ค วามหลากหลายและมี
ผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน
1.3 กรอบแนวคิด
ในการศึกษายอยภายใตโครงนี้ ไดใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of
Change ซึ่งเปนสมมติฐานการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
ชุมชน โดยการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชปจจัยนําเขาในดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง
ผลผลิ ต ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม จนเกิ ด เป น ผลลั พ ธ แ ละ
ผลกระทบ สามารถแสดงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดดังรูปที่ 1.1 นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะถูก
นําไปใชเปนกรอบในการเก็บรวมรวมขอมูล โดยสมมติวาการทองเที่ยวชุมชนไดสรางการเปลี่ยนแปลง
ใหกับชุมชนในมิติตางๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)
ปจจัยนําเขา
(Input)

กิจกรรม
(Activity)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลกระทบ
(Impact)

รูปที่ 1.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ไดนิยามศัพทตางๆ ในหวงโซทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (2010)
ดังนี้
ปจจัยนําเขา (Input) คือ เงิน บุคลากร หรือทรัพยากรตางๆ ที่ถูกนํามาใชเพื่อดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม (Activity) คือ การดําเนินงานตางๆ ที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิต เพื่อสรางผลผลิตที่
เฉพาะเจาะจง
ผลผลิต (Output) คือ ผลได สินคา หรือบริการที่เปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่งอาจ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมที่เปนผลสืบเนื่องกับความสําเร็จในผลลัพธ เชน
กิจกรรมทําใหมีการจางงานในชุมชนเพิ่มขึ้น เปนตน
ผลลัพธ (Outcome) คือ ผลโดยตรงในระยะสั้นและระยะกลางที่เกิดจากการใชผลผลิต
ผลกระทบ (Impact) คือ ผลในระยะยาวทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เปนผลมาจากการดําเนินงานทั้ง
ที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยออม ทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ
เมื่อพิจารณาผลของการทองเที่ยวชุมชนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สามารถแสดง
ตัวอย างแผนที่ผ ลลั พธที่ เ ชื่ อมโยงความสั มพั นธระหว างป จจัยนําเข า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบ ที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนได ดังรูปที่ 1.2 โดยสามารถยกตัวอยางการวิเคราะหใน
เบื้องตนได ดังนี้
ปจจัยนําเขา: การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน มักจะมีจุดเริ่มตนมาจากความสนใจของคน
ในชุมชน โดยจะอาศัยทุนทรัพยทั้งสวนตัวและสวนรวม สินเชื่อ ทุนทางกายภาพ เชน โครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ตลอดจนทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม เปนตน เปนปจจัยนําเขาพื้นฐานในการจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวชุมชน รวมถึงอาจไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา เปนตน โดยการสนับสนุนอาจจะอยูในรูปของเงินทุน บุคลากร สิ่งของ
อาสาสมั ค รจิ ต อาสา หรื อ องค ค วามรู เป น ต น เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ป จ จั ย นํ า เข า ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
กิจกรรม: การดําเนินงานตางๆ เพื่อเตรียมพรอมและรองรับการทองเที่ยวในชุมชน เชน กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนใหมี
ความนาสนใจ การสรางผลิตภัณฑชุมชนใหมๆ การปรับปรุงมาตรฐานที่พักหรือโฮมสเตย เปนตน ซึ่ง
4
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กิจกรรมเหลานี้ เกิดขึ้นจากการนําปจจัยนําเขาทั้งทุนทางสังคม เงินทุน บุคลากร และองคความรูมาใชใน
การดําเนินงาน
ผลผลิต: ผลไดที่เปนรูปธรรมซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรม เชน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และแหลงทองเที่ยวชุมชน 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
รายไดเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ คือ ผลหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่เปนผลมาจากกิจกรรม (5 ปขึ้นไป) ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เชน การทองเที่ยวชุมชนแมวาในระยะยาวอาจจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให ดี ขึ้ น ได แต อ าจจะเกิ ด ผลที่ ไ ม ไ ด ตั้ ง ใจอื่ น ๆ ทั้ ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ เช น คนในชุ ม ชนมี
ความสัมพันธแนนแฟนกันมากขึ้น คุณภาพสิ่งแวดลอมอาจเลวลง หรือความสงบสุขภายในชุมชนลดลง
เปนตน
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน
ปจจัยนําเขา
 ความรวมแรงรวมใจ (ทุน
สังคม)
 งบประมาณสนับสนุน
 เงินบริจาค
 ทุนวิจัย
 วัสดุ อุปกรณ หรืออื่นๆ
 บุคลากร
 อาสาสมัครจิตอาสา
 ฯลฯ








ชุมชน
อปท.
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคสังคม
สถาบันการศึกษา

กิจกรรม

ผลผลิต

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว

จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยว
(จํานวนผูมีงานทําดานการ
ทองเที่ยวชุมชน)

การพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยว/ กิจกรรมทองเที่ยว
การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
สาธารณูปโภค การปรับภูมิทัศน

 ผูนําเที่ยว
 กลุมอาหาร
 กลุมการแสดง
 กลุมที่พัก
 กลุมทุนทางสังคม/ ปราชญ
ชาวบาน

ผลลัพธ

ผลกระทบ

ผลทางเศรษฐกิจ
 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
 การลงทุนในชุมชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น/เลวลง

 ความขัดแยงมากขึ้น /ลดลงจากการ
แบงผลประโยชนไมเปนธรรม
 การแยงงานจากคนตางถิ่นเพิ่มขึ้น
 คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
ผลทางสังคม

จํานวนแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพในชุมชน

 ชุมชนมีการอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น

ชุมชนมีความสงบสุข
มากขึ้น/ลดลง

 คนในชุมชนมีความสัมพันธที่ดีขึ้น

การพัฒนาเสนทางและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จํานวนนักทองเที่ยว

การพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน
และของที่ระลึก

จํานวนผลิตภัณฑชุมชน

 ชมชนมีชื่อเสียงมากขึ้น
 ชุมชนมีนักทองเที่ยวมากขึ้น
ความสงบของชุมชนนอยลง
ผลทางสิ่งแวดลอม

มาตรฐานโฮมสเตย

จํานวนโฮมสเตยที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน

การวิจัยพื้นฐาน

องคความรูเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชน

รูปที่ 1.2 ตัวอยางแผนทีผ่ ลลัพธของกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน
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 ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่นาอยู
มากขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ
ดีขึ้น/เลวลง

 การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น/ลดลง
 การจัดการขยะเพิ่มขึ้น/ลดลง
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1.4 ขอจํากัดในการศึกษา
งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดบางประการที่ผูอานควรตระหนักเพื่อใหมีความระมัดระวังการที่จะนํา
ขอมูลไปอางอิงตอไป
1) งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานที่มุงเนนการอธิบายธรรมชาติของชุมชนทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ ดังนั้น
ในการเก็บตัวอยางจึงมิไดเก็บตัวอยางเชิงสถิติ แตเปนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยของ
ชาวบานที่เห็นประโยชนจากงานวิจัยชิ้นนี้และยินดีใหขอมูล ผลการศึกษาจึงไมอาจกลาวไดวาเปนตัวแทน
ของชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด
2) ขอมูลที่นํามาคํานวณผลตอบแทนและรายไดของชุมชนทองเที่ยวมีไดมาจากการสุมตัวอยาง
เชิงสถิติที่แทจริง ยกตัวอยางเชน กลุมโฮมสเตย นักวิจัยจะทําการแบงกลุมโฮมสเตยตามขนาดของที่พัก
และจํานวนหองเปนขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในแตละกลุมก็จะเลือกตัวอยางออกมา 3-4 ตัวอยาง ซึ่งกลุม
เห็นวา เปนตัวแทนของกลุมทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยินยอมพรอมใจของผูใหขอมูล เนื่องจากการสัมภาษณ
เชิงลึกโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการลงทุนนั้นตองใชเวลาและเก็บขอมูลคอนขางละเอียดเพื่อใหไดขอมูล
ต น ทุ น และรายได สํ า หรั บ การคํ า นวณผลสุ ท ธิ สํ า หรั บ กลุ ม ท อ งเที่ ย ววั น เดี ย วนั้ น นั ก วิ จั ย ไม ส ามารถ
สอบถามความพึงพอใจได เพราะมีชวงเวลาสั้นมากในการทองเที่ยวและเปนการรบกวนแขกของชุมชน
3) การเก็บขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีขอจํากัด คือ หากเปนชุมชนที่เปนชุมชนทัศน
ศึกษา นักทองเที่ยวจะมาเปนกลุมใหญ ซึ่งจะมีลักษณะของตัวแปรบางประการคลายคลึงกัน เชน ที่ทํางาน
อายุ อาชีพ การศึกษา และวัตถุประสงคของการมาทองเที่ยว คาใชจาย ดังนั้น ในแตละกลุมจึงเก็บเพียง
หนึ่งตัวอยาง ทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางไดจํานวนมาก เพราะวาในชวง 1 เดือน มีผูมาทองเที่ยวใน
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
ภาพรวมของชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาวามีจุดเริ่มตนในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางไร และมีทุนพื้นฐาน
อะไรที่ นํ า มาใช ใ นการจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน วิ ธี ก ารจั ด สรรผลประโยชน เป น ต น ผลได ใ นเชิ ง
เศรษฐกิจที่เปนผลไดสุทธิ ความพึงพอใจที่สะทอนมาจากลูกคาที่ไดรับบริการ รวมถึงบทบาทของภาครัฐ
สวนกลางและทองถิ่นในการสนับสนุนกลุมทองเที่ยวชุมชน
บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ เสนอแนวทางวิจัยและพัฒนาที่จะทําใหการทองเที่ยวชุมชนมี
ความหลากหลายและมีผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยืน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทบทวนวรรณกรรม
2.1.1 แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism: CBT) เปนแนวทางหนึ่งที่ถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือในการสรางรายได การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนถิ่น ทั้งนี้ ไดมีผูนิยามคําวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” ไวหลายแนวทาง
ดังนี้
World Tourism Organization (1998) นิยามวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เปนการทองเที่ยว
ที่นํามาซึ่งทั้งผลประโยชนและปญหาตางๆ ใหแกชุมชน ซึ่งถามีการ “วางแผนพัฒนาการจัดการที่ดี” แลว
การทองเที่ยวจะทําใหเกิดอาชีพในชุมชน สรางรายไดและเปนโอกาสใหเกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะทําให
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้ การทองเที่ยวยังทําใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติในชุมชน
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะงานหัตถกรรม และวัฒนธรรม ประเพณี ชวยในการพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เพราะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
World Bank (2000) ใหความหมายการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ “การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของชุมชน” ผูซึ่งตองไดรับประโยชนและรายไดอยางยุติธรรมจากการทองเที่ยว กําจัดความ
ยากจน และไมสงผลกระทบแกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนการสรางความภาคภูมิใจในชุมชน และเกิด
การรักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน
สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน ก. (ม.ป.ป.) นิยามวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการ
ทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม “กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ
โดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ” มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผู
มาเยือน
สินธุ สโรบล และคณะ (2546)
กลาววา การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนควรคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและ
มี ก ารเตรี ย มความพร อ มของชุ ม ชนด ว ยการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
สิ่งสําคัญในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน “ชาวบานควรเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทองเที่ยวของทองถิ่น” โดยตรงรวมทั้งรวมมือกันรักษาทรัพยากรที่มีอยูใหเปนมรดกของคนรุน
ลูกหลานและรุนตอๆ ไป
จากนิยามขางตน จะพบวา มีประเด็นที่เกี่ยวของในแงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 2
ประเด็น คือ
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1) การจัดการที่เปนของชุมชน คือ การเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นทั้งในการ
ตัดสินใจ การใชทรัพยากรในชุมชน การจัดการทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยคนในชุมชน ตลอดจนการ
จัดสรรผลประโยชนเพื่อคนในชุมชน
2) การจัดการที่ดี คือ การจัดการที่ไมสรางผลกระทบหรือความขัดแยง เชน การกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม ไมทําลายวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสู
ความยั่งยืน ซึ่งในนิยามตางๆ ไดรวมเปาหมาย (Goal) ของการจัดการที่ดีไวดวย
ทั้ง 2 ประเด็นนับวาเปนเงื่อนไขจําเปนที่จะทําใหเปนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
กลาวคือ คนในชุมชนตองเปนผูดําเนินการและและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการใช
ทรัพยากรตางๆ ในชุมชนเอง ไมใชใหบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการ อยางไรก็ดี หากจะทําใหการ
พัฒนาเกิดความยั่งยืน การจัดการที่เกิดขึ้นจะตองเปนการจัดการที่ดี กลาวคือ การดําเนินการนั้นสราง
ประโยชนใหแกชุมชนไดอยางแทจริง ไมสรางผลกระทบเชิงลบ หรือสามารถจัดการและสรางสมดุลได
ระหวางผลไดและผลเสียที่เกิดไดอยางเหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขขอหลังนี้ ถือเปนเรื่องที่คอนขางทาทายชุมชน
ในการวางแผนและบริหารจัดการใหเกิดสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2.1.2 ความยั่งยืนของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากนิยามการทองเที่ยวชุมชน จะคอนขางใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่
จะตองคํานึงถึงความยั่งยืน Butler (1999 อางถึงใน Theerapappisit, 2012) กลาววา “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วาเปนการสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกที่ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สังคม รวมถึงการสรางสมดุลระหวางการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทองเที่ยว กลาวคือ เปนการ
Trade-off ระหวางการพัฒนาทองเที่ยวและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณา และตองสรางสมดุลดังกลาวใหเกิดขึ้น ดังนั้น การมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยสรางสมดุลและจะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งจะพบวา การทองเที่ยวโดยชุมชน มักใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
กระบวนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนนั้นประกอบดวยหลายปจจัย
โดย Okazaki (2008) ไดกลาวถึงหลักพื้นฐานในแบบจําลองการทองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบดวย 3
องคประกอบ ไดแก
1) การมีสวนรวม (Participation) ของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว การมีสวนรวมของ
ชุมชนถือวาเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Cole, 2006) เนื่องจากประชาชน
ในชุมชนถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนา
ดังนั้น ประชาชนในชุมชนยอมมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตตามปกติของตน (Simmons, 1994) นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนจะทราบเงื่อนไขของ
ชุมชนเปนอยางดีวาสิ่งใดสามารถปฏิบัติไดและสิ่งใดที่ไมสามารถปฏิบัติไดภายในชุมชนของตน (Timothy
& Tosun, 2003) เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในดานการทองเที่ยว ประชาชนในชุมชนถือเปนองคประกอบหนึ่งที่สํ าคัญในฐานะที่เปน
ผูสรางบรรยากาศที่ดีในการตอนรับขับสูผูมาเยือน (Hospitality atmosphere) ดังนั้น การใหประชาชนมี
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สวนรวมในการทองเที่ยว จะสรางความพึงพอใจและกระตุนใหประชาชนสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
ในชุมชน (Simmons, 1994) ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยว ยังชวยเพิ่มความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและชุมชนของคนทองถิ่น (Cole, 2006) และยังเพิ่มโอกาสในการพบปะกับผูคน
จากภายนอก ทําใหมีการแลกเปลี่ยนและมีประสบการณใหม
นอกจากนี้ การมีสวนรวมของคนในชุมชนยังแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินงาน
และการจัดสรรผลประโยชนตางๆ จากการพัฒนาการทองเที่ยววาจะถูกกระจายไปสูผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ อยางเปนธรรม (Brohman,1996 อางถึงใน Thammajinda, 2013)
จะพบวา การมีสวนรวมของประชาชนถือวาเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยว
โดยชุมชนแตกตางไปจากการทองเที่ยวรูปแบบอื่น กลาวคือ หากพื้นที่ชุมชนนั้นเปนเพียงแหลงทองเที่ยว
แตประชาชนในชุมชนไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการและรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวนั้น การ
ทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวก็เปนเพียง “การทองเที่ยวในชุมชน” (Tourism in Community) เทานั้น โดย
ไมถือวาเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) อยางแทจริง (พจนา สวนศรี และ
คณะ, 2557) ซึ่งมักจะทําใหเกิดความเขาใจผิดไดวา การทองเที่ยวชุมชนนั้นไดสรางผลประโยชนกับคน
ทองถิ่น แตแทจริงแลวประชาชนไมไดมีสวนรวมในการจัดการและไดรับผลประโยชนของการทองเที่ยวใน
ชุมชนนั้นเลย
2) กระบวนการทํางานรวมกัน (Collaboration processes) ในการพัฒนาการทองเที่ยว
จําเปนตองอาศัยความรวมมือและทํางานรวมกัน ซึ่งการรวมมือกัน (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) ชี้ ใ ห เ ห็น วา ในทอ งถิ่ นที่มี ทุน ทางสัง คมและเครื อข า ยประชาสั งคมสู ง กวา จะมีศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงกวาดวย
Putnam (1995) ไดเสนอวาทุนทางสังคมมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความ
ไววางใจ (Trustworthiness) 2) การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Norms of reciprocity) และ 3) เครือขายทาง
สังคม (Social network) ซึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมการทํางานรวมกัน และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสังคม
นอกจากนี้ ทุนทางสังคมมีสวนสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แมวาทุนทางสังคมจะไมได
เปนปจจัยการผลิตโดยตรง แตทําหนาที่เปนตัวกลางในการเขาถึงปจจัยหรือทุนอื่นๆ เชน ขาวสารขอมูล
ทุนมนุษย ทุนวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ดวยตนทุนที่ต่ําลง โดยเฉพาะทุนทางสังคมใน
มิติ “ความไวเนื้อเชื่อใจ” ที่สามารถใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจผานสองชองทาง คือ 1) ลดตนทุนทาง
ธุรกรรม (Transaction cost) กลาวคือ เมื่อมีความไววางใจกัน การตกลงทําสัญญา กิจกรรม หรือธุรกรรม
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ใดๆ รวมกัน จะเสียตนทุนที่เกี่ยวของกับความไววางใจ เชน การทําประกัน ในจํานวนที่นอยลง และ 2)
ลดตนทุนการตรวจสอบ (Monitoring cost) กลาวคือ หากบุคคลมีความไววางใจกันซึ่งกันและกัน จะ
สามารถลดตนทุนในการกํากับดูแลใหบุคคลตางๆ ปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวแกกันได (Coleman, 1988
อางถึงใน Kata, 2004)
ที่ผานมา พบวามีงานการศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
คอนขางนอย ที่ปรากฏก็เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเพื่อสํารวจทุนทางสังคมและทุนอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา
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 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทุนสังคม จากงานการศึกษาของ
พระมหาผดุง วรรณทอง (2550) ซึ่งไดศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทุนทางสังคมในตําบลปาย
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวทําใหลักษณะทุนทางสังคมที่มีพลัง
รวมกันยังอยูในระดับที่ดี แตลดนอยลงจากเดิม กลาวคือ ความไวเนื้อเชื่อใจเปลี่ยนไปเปนการเชื่อตาม
หนาที่ บรรทัดฐานการอยูรวมกันเปลี่ยนไปใชกฎหมายบังคับที่เขมงวดมากขึ้น และเครือขายก็เปนการ
สร า งเครื อ ข า ยในเชิ ง ธุ ร กิ จ มากขึ้ น สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเสื่ อ มถอยของทุ น ทางสั ง คมเมื่ อ เกิ ด การ
พัฒนาขึ้นในชุมชน
โดยสรุป การมีสวนรวมของคนในชุมชน นับวาเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูการ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาของชุ ม ชนอาจมี ทั้ ง คนที่ ไ ด รั บ ประโยชน แ ละผลประโยชน
กระบวนการมีสวนรวมและการทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ลดขอขัดแยง
เกิดเครือขายความรวมมือในชุมชน และนําไปสูการหาแนวทางในการจัดสรรผลประโยชนและชดเชย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืน
2.1.3 โมเดลวงจรชีวิตของสินคาทองเที่ยว
ชุมชนทองเที่ยวแตละแหงมีชวงเวลาในการเริ่มตนไมเหมือนกัน รวมถึงมีวิวัฒนาการและการ
พัฒนาที่ไมเทากัน บางพื้นที่อยูในขั้นที่ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลการันตี บางพื้นที่ยังอยูในชวง
แรกเริ่ม อยางไรก็ตาม Butler (1980 อางถึงใน มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2556) เห็นวา สินคา
ทองเที่ยวเปนสินคาที่อาจมีวันตาย อาจไมใชสินคาที่หมุนเวียนกลับมาใชไดใหมไดเรื่อยๆ และมีวงจรชีวิต
(Life cycle) จึงไดเสนอแบบจําลองวงจรชีวิตของสินคาทองเที่ยวของบัทเลอร (Butler’s Tourism Asia
Life Cycle Model) หรือ Butler’s Model โดย Butler ไดแบงวงจรชีวิตสินคาทองเที่ยวออกเปน 6 ขั้นตอน
แสดงดังรูปที่ 2.1
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ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสสอาด และคณะะ (2556)

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนนของวงจรชีชีวิตของสินคคาทองเที่ยว
จากรูปที่ 2.1 วงจรชีวิวติ ของสินคา ทองเที่ยวจะะเริ่มตนจาก ขัข้นการสํารววจ (Exploraation stagee)
ซึ่งเปปนขั้นที่ยังไมมมีการเตรียมความพร
ม
อม สิ่งอํานวยคววามสะดวกเพื
พื่อรองรับการรทองเที่ยว นันกทองเที่ยวที่
่ โอกาสไไดสัมผัสกับคนท
ค องถิ่นแลละ
เขามมาใชสิ่งอํานววยความสะดววกรวมกับคนนทองถิ่น แลละนักทองเทียวมี
การไได รับ ประสบบการณ ที่ดี จากการท อง เที่ ย วนั้ น สูง แต ผ ลตอบแทนทางกา รเงิน ตอ ชุ มชนท
ช อ งถิ่น ยั ง
เล็กนอย ตอมาจึงเริ
ง ่มมีการจัดหาสิ่งอํานวยยความสะดวกกเพื่อรองรับการท
ก องเที่ยววมากขึ้น โดยเรียกขั้นนี้ววา
ขั้นเริริ่มตน (Invoolvement stage)
s
ซึ่งคนนชุมชนมีบทบาทอย
ท
างมาากในจัดหาใหหมีสิ่งอํานวยยความสะดวก
รวมถึถึงเริ่มมีการโโฆษณาประชาสัมพันธเพพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ภาครั
ภ ฐเริ่มเขขามามีสวนรวนและให
ว
การ
า
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทีจํ่จาํ เปนมากขัน้ จนเขาสู ขัั้นพัฒนา (Developmennt stage) ในขั้นนี้เริ่มมีการ
า
ม ่งดึงดูดและะสิ่งอํานวยคววามสะดวกดานการทองเทที่ยว โดยเฉพพาะสิ่งปลูกสร
ส างตางๆ เริรม่
ปรับปปรุง เพิ่มเติมสิ
มีการรเปลี่ยนแปลลง ทําใหคนท
น องถิ่นบางงสวนอาจเริ่มที
ม ่จะคัดคาน ซึ่งองคกรรในชุมชมทองถิ
อ ่นจะมีอาจ
า
บทบบาทมากขึ้น นอกจากนี้ ในขั้นนี้จะเริริ่มมีจํานวนขของนักทองเทีที่ยวสูงกวาจํ านวนประชาากรในทองถิ่น
และเเกิดการใชแรงงานที
ร
่ถูกนําเข
า ามา เมื่อ จํานวนนักทองเที่ยวยังขยายตัวอยางงตอเนื่อง จะะเขาไปสู ขัั้น
อิ่มตัว (Consolidation sttage) ในชวงงนี้ แมวาจํานวนผู
น มาเยือนจะเพิ
น ่มขึ้นแแตมีอัตราเพิมที
่ม ่ลดลง แต
แ
จํานววนผูมาเยือนทั
น ้งหมดอาจสูงกวาจํานววนคนในทองถิ่น ขนาดเศศรษฐกิจถูกผู กติดกับการทองเที่ยวแลละ
พึ่งพิงการทองเที่ยวเปนหลัก ในขั้นนี้จะมีกการพยามกรระตุนการอัตราการเติ
ร
บโตตของนักทองเที่ยวดวยกาาร
้น ่การตลาดอออกไป อยางไรก็
ง ตาม เมืมื่อ
รณรงงค การโฆษษณา และขยายชวงเวลาขของการทองเเที่ยวและพืนที
แหล งท อ งเที่ ย ว เริ่ ม เป น ที่ รูจัจก ดี แ ละได รรั บ การยอม รั บ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ยยวเข า มามากเกิ น กว า ขี ด
ความมสามารถในกการรองรับกาารทองเที่ยว และเริ่มเกิดปปญหาและผลลกระทบเชิงลลบในดานเศศรษฐกิจ สังคม
และสิสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอคววามยั่งยืน จะะเขาสู ขั้นชะะลอตัว (Staagnation sttage) เพื่อปรระชุม ปรึกษา
ษ
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

หรืออภิปรายในทองถิ่นเพื่อที่จะหาวิธีการเพื่อรักษาจํานวนของนักทองเที่ยว ในขณะที่สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย
สรางขึ้นเริ่มมีจํานวนมากขึ้น รูปแบบของนักทองเที่ยวจะเปลี่ยนไปเปนแบบกลุมธุรกิจการทองเที่ยว
มวลชนมากขึ้น การพัฒนาตอไปภายหลังจากขั้นนี้ จึงมีความเปนไปได 2 ทาง คือ ขั้นตกต่ําหรือขั้นการ
ฟนตัว (Decline or rejuvenating stage) ในกรณีที่เกิดภาวะตกต่ํา อาจเกิดเหตุการณที่ทําใหเกิดการ
เสื่อมถอยของการทองเที่ยว เชน ที่ดินและทรัพยสินจะมีการเปลี่ยนมือกันสูง สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการ
ทองเที่ยวจะถูกเปลี่ยนไปใชในสวนที่ไมใชเพื่อการทองเที่ยว ผูประกอบการการทองเที่ยวเริ่มแขงขันกันลด
ราคา เปนตน หรือ ในกรณีเกิดการฟนตัว อาจมีทางเลือกที่จะฟนการทองเที่ยวขึ้นมาอีกครั้ง เชน การใช
สิ่งดึงดูดที่มนุษยสรางขึ้นเปนหลักในการทองเที่ยว การคนหาและของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมเคยใชมา
กอนนําออกมาใช เปนตน (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2556)
2.1.4 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
มีผูเสนอแนวคิดหลายๆ แนวคิดที่ไดพยายามระบุพฤติกรรมนักทองเที่ยวในมุมมองตางๆ
เชน แนวคิดของ Cohen (1972) ไดระบุวานักทองเที่ยวมีความตองการ 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
บริ ก ารที่ เ หมาะสมไว ใ จได และสิ่ ง แวดล อ มที่ คุ น เคยเป น ครั้ ง คราว 3) นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ใ ช บ ริ ก ารที่ ไ ด
จัดเตรียมไวใหตรงตามความตองการของตนเอง (The individual mass tourist) มักจะอยูกับบริการที่
คุนเคยหรือบริการที่จัดไวใหโดยเฉพาะ ดังนั้นการสัมผัสเนื้อแทและประสบการณของแหลงทองเที่ยวจึง
นอย และ 4) เปนนักทองเที่ยวที่ใชบริการรายการทองเที่ยวสําเร็จรูปที่มีบริการครบเดินทางไปกับคณะ
ทัวร (The organized mass tourist) มีผูนําทัวร บริการทุกอยางถูกจัดเตรียมไวเพื่อนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะ แตปฏิสัมพันธกับคนในพื้นที่มีนอยมาก
อีกหนึ่งแนวคิดของ Perreault Dorden และ Dorden (1979) ไดสรุปไดประเภทของ
นักทองเที่ยวออกเปน 5 ประเภท ซึ่งแบงตามลักษณะความชอบของบุคคลหรือไลฟสไตล ไดแก 1) นัก
เดินทางแบบประหยัด (Budget traveler) ซึ่งเปนประเภทนักทองเที่ยวมีรายไดปานกลาง แตแสวงหาการ
หยุดพักผอนหรือการทองเที่ยวที่มีคาใชจายต่ํา 2) นักทองเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous tourist) เปน
ประเภทนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาดีและมีรายไดปานกลางถึงสูง ชื่นชอบกิจกรรมทองเที่ยวแบบ
พักผอนหรือผจญภัย 3) นักทองเที่ยวแบบไมชอบวางแผน (Homebody tourist) เปนประเภทนักทองเที่ยว
ที่คนที่มีรอบคอบ แตไมชอบพูดคุยหรือทองเที่ยวกับผูอื่น ใชเวลาในการวางแผนในการทองเที่ยวนอย 4)
นักเดินทางระหวางวันหยุด (Vacationer) เปนประเภทนักทองเที่ยวกลุมเล็กที่มีการวางแผนการทองเที่ยว
มีความกระตือรือรนในการทองเที่ยว แตมีรายไดคอนขางนอย และ 5) นักเดินทางที่ใชระยะเวลานาน
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(Moderates) เปนประเภทนักทองเที่ยวที่ชอบการเดินทางที่ใชเวลานาน ไมชอบการทองเที่ยวระหวาง
วันหยุดสุดสัปดาห
สําหรับการทองเที่ยวชุมชนนั้น นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการทองเที่ยวชุมชนโดยทั่วไปแลวเปน
ผูที่มีการศึกษา มีรายไดคอนขางสูง และมีประสบการณการทองเที่ยว Centre for the promotion of
imports from developing countries (CBI) ไดแบงประเภทนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวชุมชนไว
ดังนี้
1) นักท่องเที่ยวชุมชนสายแข็ง (Hard CBT travelers) นักทองเที่ยวกลุมนี้มีจํานวนไม
มากโดยเปนกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการประสบการณดานวัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริงจึงตองการใชชีวิต
เหมือนคนทองถิ่นใหมากที่สุดโดยไมคํานึงถึงความสะดวกสบาย หากไดรับความสะดวกสบายเกินไปจาก
การทองเที่ยวชุมชนอาจรูสึกวาการทองเที่ยวดังกลาวไมใชประสบการณที่แทจริง การทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนและจริยธรรมในการทองเที่ยวถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ นักทองเที่ยวกลุมนี้โดย
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวดัทช ดังนั้นชุมชนจึงควรเสนอการทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุม
นี้ไดรับประสบการณดานวัฒนธรรมชุมชนอยางแทจริง นักทองเที่ยวกลุมนี้จึงเหมาะกับการพักโฮมสเตย
ตามนิยามของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งนักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับเจาของบานชายคา
เดียวกัน โดยมีหองพักหรือพื้นที่ใชสอยภายในบานเหลือสามารถนํามาดัดแปลงใหนักทองเที่ยวไดพัก
ชั่วคราว และจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร
2) นักท่องเที่ยวชุมชนสายอ่อน (Soft CBT travelers) นักทองเที่ยวชุมชนสวนใหญจัดอยู
ในกลุ มนี้ โดยเป นนั กทองเที่ ย วที่ สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การมี ปฏิ สัมพั นธกับ คนในทองถิ่น
นักทองเที่ยวกลุมนี้ตองการไดรับความสะดวกสบายจากการทองเที่ยวชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงควรเสนอการ
ทองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ไดรับความสะดวกสบาย เชน ที่นอน หองน้ํา อาหาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ชุมชนตองเขาใจวานักทองเที่ยวกลุมนี้อาจไมไดมองหาการทองเที่ยวชุมชนแต
หากการทองเที่ยวชุมชนสามารถตอบสนองความตองการไดนักทองเที่ยวกลุมนี้ก็จะเลือกการทองเที่ยว
ชุมชน นักทองเที่ยวกลุมนี้แบงยอยออกเปน 3 กลุม คือ
2.1) นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ (Older generation) นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุเปน
นักทองเที่ยวชุมชนกลุมใหญโดยมีอายุระหวาง 50-70 ป นักทองเที่ยวกลุมนี้มีทั้งเงินและเวลามากกวา
นักทองเที่ยวกลุมอื่นเพราะสวนใหญลูกโตแลวและเกษียณแลวจึงไมตองทํางานมีเวลาทองเที่ยวเต็มที่
นักทองเที่ยวกลุมนี้ยังมีสุขภาพแข็งแรงและตองการไดรับประสบการณใหมๆ จึงสนใจกิจกรรมผจญภัย
เบาๆ ที่ผสมผสานกับความหรูหรา ขณะเดียวกันก็มองหาประสบการณที่แทจริงดวยเชนกัน
เพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมนี้ชุมชนควรนําเสนอประสบการณแทจริงที่มีลักษณะเฉพาะ
ทั้งดานวัฒนธรรมและกิจกรรมผจญภัยเบาๆ นําเสนอบริการที่เปนมาตรฐานและสะดวกสบาย
2.2) นักทองเที่ยวกลุมที่อายุไมมาก (Younger generations) โดยสวนใหญนักทองเที่ยว
กลุมนี้เปนพวกมีการศึกษาดี เคยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมากอน จึงตองการคนหาแหลงทองเที่ยว
ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมนี้ชุมชนควรนําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน
โครงการอาสาสมัคร โครงการพักอาศัยระยะยาวเพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ไดทํากิจกรรมรวมกับคนใน
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ชุ ม ชน โดยใช ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ โ ครงการในท อ งถิ่ น เช น ที่ พั ก สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วหรื อ
รานอาหารในทองถิ่น นักทองเที่ยวกลุมนี้แบงยอยออกเปน 2 กลุม คือ
 นักท่องเที่ ยวที่ มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เปนพวกที่มีงบประมาณนอยแตมีเวลา
มาก ชอบการทองเที่ยวแบบอิสระ (Backpackers) ใชเวลาทองเที่ยวนานในแตละครั้งอาจนานเปนเดือน
หรือเปนป นักทองเที่ยวกลุมนี้อาจสนใจการทองเที่ยวชุมชนเพราะเปนหนทางประหยัดคาใชจายในการ
ทองเที่ยวเพราะถูกกวาการพักโรงแรม
 นักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี เปนพวกคนทํางานที่มีรายไดแตมีเวลา
จํากัด สวนใหญมักเดินทางทองเที่ยวเปนคู นักทองเที่ยวกลุมนี้มองหาประสบการณแปลกใหมในชีวิต และ
ตองการไดรับความสะดวกสบายจากการทองเที่ยวชุมชน
2.3) นักทองเที่ยวกลุมที่เปนครอบครัวซึ่งมักเดินทางมาทองเที่ยวกับลูก (Families with
Children) นักทองเที่ยวกลุมนี้ไมใชกลุมใหญสําหรับการทองเที่ยวชุมชนแตก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ชาวยุโรป
ชอบการทองเที่ยวที่มีโอกาสไดสอนลูกหลานไปในตัว โดยตองการสอนใหเด็กๆ รูวาผูคนในโลกนี้ใชชีวิต
ความเปนอยูอยางไร กินอะไร โรงเรียนเปนแบบไหน จึงตองการใหคนทองถิ่นมีปฏิสัมพันธดวย เชน สอน
ลูกใหเลนแบบคนทองถิ่น ดังนั้นนักทองเที่ยวกลุมนี้จึงนิยมเดินทางไปทองเที่ยวชุมชนในประเทศกําลัง
พัฒนา
อยางไรก็ดี ในกระบวนการตัดสินใจของนักทองเที่ยว มักจะประกอบไปดวยปจจัยหลายๆ ปจจัย
ไดแก 1) ปจจัยภายใน (Internal variable) ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูและประมวลผลโดยผูบริโภค เชน
ลักษณะนิสัย ความสนใจ ทัศนคติ มุมมอง เปนตน 2) ปจจัยภายนอก (External variable) ซึ่งมีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนการรับรูและการตัดสินใจของผูบริโภค เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยม เปนตน
ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนขอมูลใหนักทองเที่ยวประมวลและมีการประเมินผลตามความชอบสวนบุคคลและ
ตัดสินใจทองเที่ยว โดยภายหลังจากการทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะสะทอนถึงประสบการณที่ไดรับและ
สื่อสารความพึงพอใจ /ความไมพึงพอใจเกี่ยวกับประสบการณจากการทองเที่ยวออกมา และกลายเปน
ความชอบ/ไมชอบ หรือความภักดีที่มีตอแหลงทองเที่ยวนั้น แสดงถึงกระบวนการตามลําดับ ดังรูปที่ 4.1
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รายงานฉบับสมบูรณ
ณ

ที่มา: Andrades ett al. (2015)

รูปที่ 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื
น ้อของนันักท่องเที่ยว
2.1.5 พัฒนาการของก
น
การทองเที่ยวโดยชุมชน
นของประเทศ
ศไทย
จากกกระแสการตืตื่นตัวของโลลกในเรื่องกาารทองเที่ย วที่ยั่งยืนและหหาทางเลือกใหม
ก ข องกาาร
ทองเเที่ยวในชวงปป พ.ศ. 25355 ทําใหการททองเที่ยวแหงประเทศไทย
ง
ย (ททท.) ไดดผลักดันใหมการท
ี
องเที่ยว
ย
เชิงนิเวศ (Ecotouurism) ซึ่งเขขามาเปนกระะแสใหมและกกระแสใหญในอุ
น ตสาหกรรรมทองเที่ยวไไทย ในขณะที่
การททองเที่ยวโดยยชุมชน (Com
mmunity Baased Tourissm: CBT) ก็เริ่มกอตัวแและเติบโตคววบคูไปกับกาาร
ทองเเที่ยวเชิงนิเวศ มูลนิธิอาสสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)) เปนอีกองคคกรที่มีบทบาาทสําคัญ ซึงมี
่ง พื้นหลังจาก
การททํางานรวมกับพื
บ ้นที่ชนบททไทยหลายๆๆ พื้นที่ ทําใหหมีขอมูลและะเห็นศักยภาพพของพื้นที่ มอส.
ม จึงไดจัด
โครงการทองเที่ยวเพื
ย ่อชีวิตแลละธรรมชาติ (Responsibble Ecologicaal Social Toours Project: REST) ในป
พ.ศ. 2537 เพื่อผลักดันแนวคิดเรื่องการมีมีสวนรวมขอองชุมชนในกาารจัดการทอ งเที่ยว โดยใในระยะแรกจจะ
เนนกการพานักทองเที
อ ่ยวตางชาาติเขาไปทํากิจกรรมทองเที่ยวในเชิงบํบาเพ็ญประโยยชนในชุมชนน โดยมีชุมชน
ที่เขาารวมโครงการรในชวงแรกเเริ่ม เชน เกาะยาวนอย จ.พังงา คีรีวง จ.นครศรีธรรรมราช เปนตน
ตอมาา REST ได
ไ รวมมือกับบสํานักงานกกองทุนสนับสนุ
ส นการวิจัย (สกว.) จัดตัต้งสถาบันกาาร
ทองเเที่ยวโดยชุมชน
ช หรือ CBBT-I ทําหนาที่สนับสนุนกาารวิจัยและกาารพัฒนา CBBT ใหบริการรการฝกอบรรม
ความมรูดานการทองเที่ยวโดยชชุมชน สนับสสนุนเครือขายการท
ย
องเทียวโดยชุ
่
มชนน และเปนศูนย
น กลางขอมูล
ขาวสสารการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเท
ม
ทศไทยและภูภูมิภาค ทําใหหการสงเสริมมการทองเทีที่ยวชุมชนเปน
รูปธรรรมมากขึ้น
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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
ทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งซึ่งชุมชนเขามาบริหารจัดการการทองเที่ยวดวยตนเอง (สถาบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ข, ม.ป.ป.)
ตารางที่ 2.1 วิวัฒนาการการทองเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย
ป พ.ศ.
2535



2538-2539



2541



2545-2546




2549



2550





วิวัฒนาการภายนอก
การประชุม “Earth Submit” ณ กรุงริโอ
ประเทศบราซิล ในหัวขอ “การพัฒนาที่
ยั่งยืน”
เกิดแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ

วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย



ประเทศไทยประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ
รัฐบาลใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือใน
ก า ร แ ก ไ ขป ญ ห า ภา ยใต สโลแก น
“Amazing Thailand”
จั ด ตั้ ง กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ในป พ.ศ. 2545
จัดตั้งองคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น (อพท.) โดยมี
ภารกิจในการประสานการบริหารจัดการ
การท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารประกาศ
เปนพื้นที่พิเศษ ในป พ.ศ. 2546
สกว. รวมมือกับ REST จัดตั้งสถาบัน
การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ทํา
วิจัยและพัฒนา CBT



ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ง วั ล อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ทองเที่ยวไทย (Thailand
Tourism
Awards) ประเภทชุมชนดีเดนดานการ
ท อ งเที่ ย วเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80
พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 (จากนั้น
ชุมชนก็เขารวมการประกวดรางวัลตั้งแต
ป พ.ศ. 2551-ถึงปจจุบัน)
สงเสริมไทยเที่ยวไทย
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การมีสวนรวมของชุมชนเปนสวนหนึ่งในคํา
นิยาม และองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
ชุดความรูเรื่องการเตรียมความพรอมชุมชน
CBT จากโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและ
ธรรมชาติ (REST)



สํา นักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขยายผลองคความรู CBT ดวยงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น



ผูนําชุมชน CBT ทั่วประเทศจํานวน 30 คน
เขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศ
ลาว และร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ผลั ก ดั น ให
CBT เปนที่ยอมรับในทุกระดับ
ชุมชน 62 แหง ทั่วประเทศไดรับรางวัล

รายงานฉบับสมบูรณ
ป พ.ศ.
2551



2552-2553



2554



2555



2558





วิวัฒนาการภายนอก
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว ประกาศ เรื่อง
กําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย
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
แนวทางเกณฑการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
โลกมาเป น แนวทางในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและ
เ ส น ท า ง ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม
อพท. ตั้งสํานักทองเที่ยวโดยชุมชน

วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย



ยกรางมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน โดย
การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนและรั บ ฟ ง ความ
คิดเห็นของผูประกอบการ



อพท. มีการทํางานเพื่อรองรับแหลงทองเที่ยว
โดยชุมชนจํานวน 13 แหง ในพื้นที่พิเศษ โดย
ใช เ กณฑ ที่ ม าจาก CSR-MAP เป น แนวทาง
โดยมี ก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการรองรั บ แหล ง
จากหลายภาคส ว นทั้ ง จากภาครั ฐ เอกชน
วิชาการ และชุมชนผูมีประสบการณ
เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนและสรางการรับรูแนว
ทางการพัฒนา CBT ที่อางอิงมาตรฐานสากล
ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ชุมชน CBT มีการรวมกลุมเปนเครือขายใน
ระดับจังหวัดและระดับภาคชัดเจนขึ้น เชน จ.
แมฮองสอน จ.ชุมพร และเครือขายระดับภาค
มีก ารจดทะเบี ย นเป น สมาคมการทอ งเที่ ย ว
โดยชุมชนภาคเหนือและภาคใต เปนตน
การทองเที่ยวโดยชุมชนไดรับความสนใจ เกิด
จ า ก ก ร ะ แ ส ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น ทั้ ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
องคความรูหลายๆ เรื่องมีการสรุปบทเรียน
เช น เกณฑ ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมขน การ
สรางแบรนดของชุมชน และชุมชนตนแบบที่
ขับเคลื่อนโดย อพท.

มีการวิจัยเรื่องมาตรฐานการทองเที่ยว
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.



รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย
โดยมี น โยบายส ง เสริ ม เพื่ อ นํ า เสนอ
ภาพลักษณประเทศไทยในมุมมองใหม
เน น คุ ณ ค า ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วจะได รั บ จาก
การมาทองเที่ยวเมืองไทย
เ ริ่ ม มี ก า ร ต ล า ด ที่ ส นั บ ส นุ น CBT
หลากหลายช อ งทาง เช น การทํ า งาน
ของ Local a Like ที่ทําให CBT เปนที่
รับรูในวงกวาง ในการสราง Market
place องคกร Creative move ที่สงเสริม
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ป พ.ศ.

วิวัฒนาการภายนอก
ใหมีการทํา Content เพื่อสื่อเรื่องราวดีๆ
ในชุมชน เปนตน
2559-2560
 แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางยั่งยืน (2559-2563)
 ป ส ากลของการท อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ
การพัฒนา
 เกิดความนิยมทองเที่ยววิถีไทย
ที่มา: พจนา สวนศรี (2560) ดัดแปลงโดยคณะวิจัย

วิวัฒนาการชุมชน CBT ของประเทศไทย



มี ชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
จํานวน 264 แหง

จะพบวา การทองเที่ยวโดยชุมชนในยุคแรกเริ่มของไทย ไดเริ่มมาจากการทํางานของกลุม
องคการนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization: NGO) คือ โครงการ REST ที่ไดนําเอาการ
ทองเที่ยวมาใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน และตอมาก็มีทั้งภาค
สถาบันการศึกษา และภาครัฐไดเขามาสนับสนุน ทําใหมีชุมชนทองเที่ยวเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
ตลอดระยะของการพั ฒ นาการท อ งเที่ย วโดยชุ ม ชนในประเทศไทย จะพบว า มี ก ารจั ด ตั้ ง
หนวยงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการสงเสริมองค
ความรู เชน องคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) สถาบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT-I) เปนตน รวมถึงมีการติดตามและประเมินมาตรฐานเพื่อยกระดับบริการ เชน มาตรฐาน
โฮมสเตยของกรมการทองเที่ยว และรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ของ
ททท. ซึ่งนับวาเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวชุมชนใหเปนหนึ่งใน
การท อ งเที่ ย วทางเลื อ กให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วมากขึ้ น รวมถึ ง สถาบั น การศึ ก ษาที่ ใ ห ค วามสนใจในการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นการทองเที่ยวชุมชนและเขาไปในพื้นที่จํานวนมาก ทําใหชุมชนเห็นโอกาสในการใช
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางผลประโยชนใหกับชุมชน สงผลทําใหในระยะหลังมีชุมชนทองเที่ยว
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ หรือเริ่มตน
ดําเนินการเองจากการเห็นตนแบบจากที่อื่นที่ประสบความสําเร็จ
ปจจุบัน ประเทศไทยมีชุมชนการที่มีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจํานวน 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.)
นอกจากนี้ ในระดับนโยบายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของ
ไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับสํานักทองเที่ยวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) จัดทํา “แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
พ.ศ. 2559-2563” โดยเนนกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมของพหุภาคีที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อมุงแกไขปญหาการทองเที่ยวโดย
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รายงานฉบับสมบูรณ

ชุมชนของไทยในปจจุบัน ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหเกิดการกระจาย
รายไดสูชุมชนอยางแทจริงและนําไปสูความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมได
แผนยุทธศาสตรนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติในวันที่
22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมี
คณะอนุ ก รรมการการท อ งเที่ ย วชุ ด โดยชุ ม ชนเป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามผลแผน
ยุทธศาสตรโดยมีองคประกอบของคณะอนุกรรมการ 3 ฝาย คือ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน และ 3) ภาค
ประชาชนและวิชาการ แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนนี้ เปนแผนที่จะเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ใน 5
กลุมจังหวัดทองเที่ยวไดแก 1) กลุมทองเที่ยวอันดามัน 2) กลุมทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 3) กลุมอารย
ธรรมลานนา 4) กลุมทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก และ 5) กลุมอารยธรรมอีสานใต โดยแผนนี้มีวิสัยทัศน
ดังนี้
“การท องเที่ยวโดยชุ มชนของไทยพัฒนาสูสากลอยางมีเอกภาพบนฐานการรักษาและจัดการ
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืนสูชุมชนแหงความสุข”
ไดมีการอธิบายเพิ่มเติมวาคําวา “สูสากล” หมายถึง การมีมาตรฐานดานการบริการความสะอาด
และความปลอดภัยที่สากลกําหนดไวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมี 5 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ
1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย 2) การเพิ่ ม มู ล ค า ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น 3) การสร า งสมดุ ล ตลาดการ
ท อ งเที่ ย ว 4) การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข า ยภาคประชาชน และ 5) การประเมิ น ความสุ ข ของชุ ม ชนและ
นักทองเที่ยว
2.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโฮมสเตย
กิจการโฮมสเตยเปนธุรกิจใหบริการที่พักรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนทองเที่ยวมักนําเสนอ ซึ่ง
กิจการโฮมสเตยเปนธุรกิจที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับ โดยมีเพียงประกาศและระเบียบตางๆ จาก
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสงเสริมการสรางมาตรฐานสําหรับการใหบริการ
เทาโฮมสเตยนั้น โดยมีรายละเอียดของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของกับกิจการโฮมสเตย ดังนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกํ า หนดประเภทและ
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดนิยามความหมายของคําวา
“โรงแรม” ไววา
“โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให
บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ ไมรวมถึง
(1) สถานที่ พั กที่จั ดตั้งขึ้ นเพื่ อให บ ริ ก ารที่ พักชั่ว คราวซึ่ง ดํา เนิน การโดยส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปน
การหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน
รายเดือนขึ้นไปเทานั้น
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(3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากพิจารณาตาม (1) และ (2) กิจการโฮมสเตยถือมีลักษณะเขาขายเปน “โรงแรม”
เนื่องจากโฮมสเตยเปนการใหบริการที่พักชั่วคราวที่ไมไดดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา และยังเปนการใหบริการที่พักอาศัย
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 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริมและไดแจงให
นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด ไมเปนโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคําวา “โรงแรม” ใน
มาตรา 4”
ผลของกฎกระทรวงนี้ ทํ า ให กิ จ การโฮมสเตย ไ ด รั บ การยกเว น ให ไ ม ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม หากกิจการสถานที่พักใดไดแปรสภาพไป เชน มี
การใหหองพักเกิน 4 หอง หรือไมไดเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม กิจการสถานที่พักนั้นก็จะ
เขาขายการใหบริการที่พักประเภทโรงแรม และจะตองอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมโดย
ทันที (สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.)
2) ประกาศกรมการทองเที่ยว
2.1) ประกาศกรมการทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวมาตรฐาน
โฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554
ประกาศนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการทองเที่ยวในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวดานบริการทองเที่ยว การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทใหไดมาตรฐาน และพัฒนาเครือขายเพื่อนําไปสูการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน โดย
ประกาศนี้ ตามขอ 4 ไดนิยาม “โฮมสเตยไทย” วา
“โฮมสเตยไทย” หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่นักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับ
เจาของบานชายคาเดียวกัน โดยมีหองพักหรือพื้นที่ใชสอยภายในบานเหลือ สามารถนํามาดัดแปลงให
นักทองเที่ยวพักไดชั่วคราว ซึ่งมีจํานวนไมเกิน 4 หอง มีผูพักรวมกันไมเกิน 20 คน โดยมีคาตอบแทน
และจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม
ซึ่งเปนไปตามบทนิยามคําวา “โรงแรม” แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และไดขึ้นทะเบียนกับ
กรมการทองเที่ยว ตามหลักเกณฑที่กรมการทองเที่ยวกําหนด

22

รายงานฉบับสมบูรณ

นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังไดมีการกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวและมาตรฐานโฮมส
เตย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูใหบริการโฮมสเตย โดยประกาศนี้ไดนิยาม “มาตรฐานโฮมสเตย
ไทย” วา
“มาตรฐานโฮมสเตยไทย” หมายถึง โฮมสเตยที่จัดบริการอยูในระดับมาตรฐาน 10
ดาน ประกอบดวย ดานที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจาบานและสมาชิก รายการนํา
เที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนการ
บริหารของกลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ
ตามประกาศฉบับนี้ ไดกําหนดการวัดมาตรฐานโฮมสเตยไทยจํานวน 10 ดาน รวม 31
ดัชนีชี้วัด แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตยไทยตามประกาศกรมการทองเที่ยว
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1
ดานที่พัก

1.1
1.2
1.3
1.4
มาตรฐานที่ 2
2.1
ดานอาหาร
2.2
2.3
2.4
มาตรฐานที่ 3
3.1
ดานความปลอดภัย
3.2
มาตรฐานที่ 4
4.1
ด า นอั ธ ยาศั ย ไมตรี ข องเจ า บ า นและ 4.2
สมาชิก
มาตรฐานที่ 5
5.1
ดานรายการนําเที่ยว
5.2
5.3
มาตรฐานที่ 6
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6.1
6.2
6.3
6.4

มาตรฐานที่ 7
ดานวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 8

7.1
7.2
8.1

ลักษณะบานพักที่เปนสัดสวน
ที่พักที่นอนสะอาด และสบาย
มีหองอาบน้ําและหองสวมที่สะอาดมิดชิด
มีมุมพักผอนภายในบานหรือในชุมชน
ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร
มีน้ําดื่มที่สะอาด
ภาชนะที่บรรจุอาหารที่สะอาด
หองครัว และอุปกรณที่ใชในครัวที่ถูกสุขลักษณะ
มีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
การตอนรับและการสรางความคุนเคย
การสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูในวิถีของชุมชน
มีรายการนําเที่ยวที่ชัดเจนซึ่งตองผานการยอมรับจากชุมชน
ขอมูลกิจกรรมการทองเที่ยว
เจาของบานเปนมัคคุเทศกทองถิ่น หรือประสานงานใหมัคคุเทศกทองถิ่น
นําเที่ยว
มีแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน หรือบริเวณใกลเคียง
มีการดูแลแหลงทองเที่ยว
มีแผนงาน หรือมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบ
จากการทองเที่ยว และลดสภาวะโลกรอน
มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการทองเที่ยว
เพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลดสภาวะโลกรอน
การดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
การรักษาวิถีชุมชน คงไวเปนกิจวัตรปกติ
ผลิตภัณฑจากชุมชนเพื่อเปนของที่ระลึก ของฝาก หรือจําหนายแก
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน
มาตรฐาน
ดานการสรางคุณคา และมูลคาของ
ผลิตภัณฑชุมชน
มาตรฐานที่ 9
ดานการบริหารของกลุมโฮมสเตย

ตัวชี้วัด

นักทองเที่ยว
8.2 มีผลิตภัณฑที่สรางคุณคา และมูลคาที่เปนเอกลักษณของชุมชน
9.1 มีการรวมกลุมของชาวบาน
9.2 มีคณะกรรมการบริหารกลุมโฮมสเตย
9.3 กฎ กติกา การทํางานของคณะกรรมการ
9.4 มีการกระจายและผลประโยชนอยางเปนธรรม
9.5 ระบบการจองลวงหนา ลงทะเบียน และชําระเงินลวงหนา
9.6 รายละเอียดคาธรรมเนียมและบริการตาง ๆ ที่ชัดเจน และเปนปจจุบัน
มาตรฐานที่ 10
10.1 มีเอกสาร สิ่งพิมพ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน
ดานการประชาสัมพันธ
10.2 มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ที่มา: ประกาศกรมการทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554

ในประกาศนี้ ยังไดระบุถึงการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยใหเปนไปตามหลักการ
และวิธีการประเมินตามที่กําหนดใน ประกาศกรมการทองเที่ยว วาดวยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย (ขอ 8)
โฮมสเตยไทยที่ไดรับมาตรฐานจะถูกประเมินเมื่อครบอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ป และยื่นขอรับ
รองมาตรฐานใหม (ขอ 9) โดยโฮมสเตยไทยที่ผานการประเมินและไดมาตรฐาน จะไดรับเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย พรอมหนังสือรับรองซึ่งแสดงความเปนมาตรฐาน ตามที่กําหนดใน ระเบียบ
กรมการทองเที่ยววาดวยการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยผูไดรับมาตรฐานโฮมสเตย
ไทยมีสิทธิใชตราสัญลักษณมาตรฐานโฮมสเตยไทย (ขอ 10)
ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียน ผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของโฮมสเตยที่ไดรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตยไ ทย สามารถรองเรียนโดยจั ดทํ าเป นหนั งสือร องเรียน ขอให ถ อดถอนความเป น
มาตรฐานโฮมสเตยไทย ตออธิบดีกรมการทองเที่ยวได (ขอ 11)
2.2) ประกาศกรมการทองเที่ยว วาดวยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย
พ.ศ. 2554
ตามประกาศนี้ ไดระบุวา “การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย” หมายถึง กระบวนการ
และวิธีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการจัดบริการตางๆ ของโฮมสเตย (ขอ 4)
ประกาศนี้ ยังไดระบุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการโฮมสเตยไทย ประกอบดวยบุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวนไมเกิน 25 คน ตามที่อธิบดีกรมการทองเที่ยวแตงตั้ง (ขอ 5) และใหมี
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยระดับจังหวัดคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกิน 9 คน ตามที่ผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้ง (ขอ 7) และมีอํานาจหนาที่ตามที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนด (ขอ 8)

2.3) ประกาศกรมการทองเที่ยว วาดวยการใชเครื่องหมายรองรับมาตรฐาน
โฮมสเตย พ.ศ. 2554
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กรมการท องเที่ ย วไดกํา หนดใหมีเ ครื่องหมายรั บ รองมาตรฐานโฮมสเตยไ ทยตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2554 เพื่อออกใหแกโฮมสเตยที่ผานการประเมินมาตรฐานตามที่
กรมการทองเที่ยวกําหนดไว และไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิในการใชเครื่องหมายรับรอง
จะพบวา ประกาศตางๆ ของกรมการทองเที่ยว เปนเพียงการกําหนดและตรวจสอบ
มาตรฐานในการใหบริการโฮมสเตยเทานั้น ซึ่งการเขารับการประเมินมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตาม
ความสมัครใจของผูใหบริการโฮมสเตย ไมไดมีลักษณะบังคับตามกฎหมายที่ใหผูบริการโฮมสเตยทุก
คนตองเขารับการประเมินมาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม โฮมสเตยที่ผานการรับรองมาตรฐานอาจถูก
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานได หากถูกรองเรียนและถูกตรวจสอบภายหลังวามีการดําเนินงานไมเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด โดยโฮมสเตยที่ถูกเพิกถอนจะตองสงคืนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย
และหนังสือรับรองตอกรมการทองเที่ยว โดยไมมีบทลงโทษประการอื่นแตอยางใด (สํานัก
กรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.)
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากเปาหมายของการพัฒนาทองเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับความสนใจของประเทศ
ที่ตองการใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทําใหมีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในหลายชองทาง รวมถึงการสนับสนุนองคความรูใหกับชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยดาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเปนรูปธรรม
2.2.1 การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนผานเครื่องมือวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น เปนอีกหนึ่งองคกรที่สงเสริม
และสนั บ สนุ น การใช ก ารวิ จั ย เป น เครื่ อ งมือ สร า งกระบวนการเรี ย นรูแ ละการมีสว นรว มในการจัด การ
ท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน โดยเน น ส ง เสริ ม การวิ จั ย ในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ (Community/Area-Based
Approach) ที่เปนการทํางานแบบ “ฐานรากขึ้นสูขางบน” และมีการพัฒนาโจทยวิจัยที่มาจาก “การมีสวน
รวมของชุมชน” และเปน “กระบวนการเรียนรูรวมกัน” โดยผานกระบวนการวิจัย กลาวคือ ชาวบาน “รวม”
เปนผูวิจัย “รวม” ตัดสินใจในกระบวนการวิจัย เลือกวิธีการแกปญหาของตนเอง โดย สกว. ไดสนับสนุน
การวิจัยในประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางตอเนื่อง ผลจากการดําเนินการดังกลาว ทําใหมีพื้นที่
รูปธรรมของชุมชนวิจัยในประเด็นศึกษาการทองเที่ยวชุมชนมากเปนอันดับตนๆ ของฝายวิจัย รวมถึงมี
การจั ด ตั้ ง คณะทํา งานที่ ทํา หน าที่ วิ จัย และให ก ารสนั บ สนุ น องค ค วามรูแ ก ชุ ม ชนโดยตรง ยกตั ว อย า ง
กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนี้
ในป พ.ศ. 2542 การจัดตั้ง สกว. สาขาภาคเหนือขึ้น เพื่อสนับสนุนใหชุมชนใชงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น ซึ่งการวิจัยการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนงานวิจัย
ประเด็นแรกๆ ในการสนับสนุนของ สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นที่กระบวนการวิจัยเปนการเรียนรูรวมกันทั้ง
ชาวบานและเจาหนาที่ ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดจัดตั้งเครือขายการเรียนรูและประสานงานวิจัยการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้น โดยมุงเนนการสรางพื้นที่รูปธรรมของการวิจัยการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพื้นที่
รูปธรรมหลายแหง เชน ชุมชนหนองแมนา และอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ บานผา
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แตก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กวานพะเยา จังหวัดพะเยา บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม เปนตน
ตอมา สกว. ไดรวมมือกับโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) องคกรพัฒนาเอกชนที่ใชการ
ทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ในการรวมกันขยายองคความรูจากงานวิจัยสูการขับเคลื่อน
สังคม และในป พ.ศ. 2550 ไดรวมกันจัดตั้ง “มูลนิธิสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based
Tourism Institute: CBT-I)”
จะพบวา สกว. ไดเริ่มสนับสนุนการวิจัยดานการทองเที่ยวชุมชนพรอมๆ กับการเริ่มตนทํา
การทองเที่ยวโดยชุมชนหลายๆ แหงในไทย อีกทั้งยังไดสรางเครือขายและคณะทํางานที่เปนผูสนับสนุน
องคความรูใหกับชุมชนอยางเปนรูปธรรม
สกว. ไดสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงไดมีการ
สังเคราะหรูปแบบหรือคุณลักษณะของโครงการวิจัยดานการทองเที่ยวชุมชนที่สนับสนุนในชวงกวา 10 ป
ในพื้นที่ภาคเหนือ ประมาณ 50 ผลงานวิจัย ซึ่งสามารถจัดแบงได 5 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ
รูปแบบโครงการวิจัย
1) การศึกษาวิจัยพื้นฐาน เพื่อคนหา
องคความรู ศักยภาพเฉพาะเรื่อง
ของชุมชน

ลักษณะการวิจัย
ตัวอยางงานวิจัย
มุงเนนการศึกษาองคค วามรูเฉพาะ  โครงการการศึกษาสถานภาพการ
เรื่องของชุมชนหรือศึกษาศัก ยภาพ ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศโดยช า ง ใน
เบื้ อ งต น ก อ นการตั ด สิ น ใจในการ จั ง หวั ด เชี ย งใหม (พรชั ย ปรี ช า
พั ฒ นาต อ เพื่ อ เป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว ปญญา, 2544)
เต็มรูปแบบ
 โครงการรูปแบบการทองเที่ยวทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ องค
ความรู เ กี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องนก
ของชาวปกาเกอะญอในเขต
อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท
(จักร กินีสี, 2543)
2) การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เตรี ย มความ มุ ง เน น การวิ เ คราะห ต นเองและ  โครงการรู ป แบบการจั ด การ
พรอมชุมชน
คาดการณ ส ถานการณ ข า งหน า
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน บานผาแตก
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ข า ม า ข อ ง
อ.แมแตง จ.เชียงใหม (ดุษณีย
นั ก ท อ งเที่ ย ว พร อ มกั บ วิ เ คราะห
ชาวนา, 2551)
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ เ อื้ อ ต อ การ  โครงการการจัดการทองเที่ยวเชิง
จัดการทองเที่ยว
นิ เ ว ศ โ ด ย ชุ ม ช น ช า ว ป ร ะ ม ง
พื้ น บ า น กว า นพะเยา จ.พะเยา
(สมศักดิ์ เทพตุน, 2552)
3) การศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาจาก มุงเนนจัดระบบการทองเที่ยวใหเอื้อ  โครงการการจั ด การท อ งเที่ ย ว
การพัฒนาการทองเที่ยว
ประโยชน ต อ คนท อ งถิ่ น มากที่ สุ ด
อย า งยั่ ง ยื น บ า นแม ก ลางหลวง
โดยกลุ ม นี้ จ ะไม ต อ งกั ง วลเรื่ อ ง
ด อ ย อิ น ท น น ท จ . เ ชี ย ง ใ ห ม
การตลาดเนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ที่ มี
(บุษบา สิทธิสาร, 2546)
นักทองเที่ยวเขาไปอยูแลว
 โครงการรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
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4) การศึกษาวิจัยเพื่อสรางการมีสวน มุ ง เน น การศึ ก ษาศั ก ยภาพชุ ม ชน
รวมผานการทองเที่ยวโดยชุมชน ก อ น และการวางระบบการบริ ห าร
จั ด การท อ งเที่ ย ว โดยใช เ ครื่ อ งมื อ
วิจัยในการดึงคน สรางการมีสวนรวม
สร า งคณะทํ า งานในชุ ม ชน และ
สามารถพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ ได
ตอเนื่องหลังจากเสร็จโครงการ

5) การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาภาพ มุงเนนการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ
กวาง เหนือมิติของชุมชน
ในระบบของการท อ งเที่ ย ว ที่ อ ยู
นอกเหนือการเตรียมความพรอมของ
ชุมชน

ตัวอยางงานวิจัย
อ นุ รั ก ษ บ า น แ ม กํ า ป อ ง จ .
เชียงใหม
(พรมมินทร พวงมาลา, 2548)
 โครงการการเสริมสรางศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาขา
บานหวยขี้เหล็ก จ.เชียงราย (ไกร
สิทธิ์ สิทธิโชดก, 2546)
 โครงการการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิ เ ว ศ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม บ า น
ทรายขาวและบา นแมปง อ.ปาย
จ.แมฮองสอน (อุดร วงษทับทิม,
2546)
 โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
จ.เชี ย งใหม (โฉมสิ ริ ทิ ม สุ ทิ น ,
2548)
 โครงการการพั ฒ นาระบบสา
สนเทศเพื่อการทองเที่ยวอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท (อิสระ ศิริ
ไสยาสตร, 2550)
 การจั ด ทํ า สื่ อ ภู มิ ป ระเทศจํ า ลอง
(Model) เพื่อการทองเที่ยวดอย
หลวงเชียงดาว (โอฬาร อองฬะ,
2549)

ที่มา: สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (2551)

โครงการวิ จั ย ในประเด็ น การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนทุ ก โครงการ เป น การประยุ ก ต ใ ช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยว และการสรางการมีสวนรวมทุกขั้นตอน โดย
ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือสรางกระบวนการเรียนรู และใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชน 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 นับวาเปนการวางรากฐานใหกับชุมชนทองถิ่นในการใชเครื่องมือวิจัยและ
องคความรูในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน และหลายๆ ชุมชนไดรับการสงเสริมในชวงเริ่มตนของ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ทําใหมีโอกาสพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนไป
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พรอมๆ กับการไดรับการสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง ไดพัฒนาศักยภาพและเรียนรู มี
แนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานองคความรู มีเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน และมีพันธมิตรทางวิชาการ
2.2.2 ประเด็นการวิจัยดานการทองเที่ยวโดยชุมชนในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากป พ.ศ. 2550 เปนตนมา พบวา มีการวิจัยดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเปนจํานวนมาก จากการศึกษาของมิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2560) ชี้ใหเห็นวา จากฐานขอมูล
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตั้งแตป
พ.ศ. 2551-2559 พบวา มีงานวิจัยดานการทองเที่ยวรวม 1,995 โครงการ สวนใหญ (ประมาณรอยละ 30)
เป นงานวิ จัย ในประเด็ นการท องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนี้ พื้นที่ ศึ กษาส วนใหญ ยังอยูในภาคเหนือ
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม และเชียงราย และเปนที่นาสังเกตวางานวิจัยสวนใหญ ยังคงเปนการวิจัยที่
เนนการเตรียมความพรอมและพัฒนาการทองเที่ยวของใหกับชุมชน ที่เนนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
งานวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็นดานการพัฒนาการทองเที่ยวนั้นมีการ
ศึกษาวิจัยในหลายมิติ สวนใหญยังคงมุงเนนการยกระดับคนในชุมชนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว และพัฒนาบริการตางๆ ใหมีมาตรฐาน โดยมีโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมมาตรฐานการทองเที่ยว
โดยชุมชนในมิติตางๆ เชน มาตรฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (ภัชกุล ตรีพันธ, 2557; นัยนา ทอง
ศรีเกตุ และคณะ, 2547; สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ, 2545; ชูกลิ่น อุนวิจิตร, 2553) มาตรฐานทางดานการตลาด
(นราวดี บัวขวัญ, 2557) นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับชุมชนและ
บุคคล รวมถึงการวิเคราะหหารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน (อําคา แสงงาม,
2549) และมีขอบเขตการศึกษาทั้งในภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค และเฉพาะพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด กลุม
จังหวัด และระดับชุมชน นอกจากนี้ 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
หนึ่งในการศึกษาศักยภาพของชุมชน โดยเปนการศึกษารูปแบบพฤติกรรม ความตองการกิจกรรม ปจจัย
ที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว (ประกอบสิริ ภักดีพินิจ และคณะ, 2558;
ณัฏฐินี ทองดี และกนก บุญศักดิ์, 2560)
นอกจากนี้ งานการศึกษาดานการทองเที่ยวชุมชนของไทย คอนขางใหความสนใจศึกษา
ประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน โดยสวนใหญเปนการ
วิเคราะหโดยใชเครื่องมือแบบสอบถามสอบถามระดับการมีสวนรวม และคนหาปจจัยที่สงผลตอการเขามา
มีสวนรวม ในภาพรวม พบวา แตละพื้นที่ศึกษามีระดับการมีสวนรวม และปจจัยที่สงผลตอการเขารวม
จัดการทองเที่ยวชุมชนแตกตางกันไป เชน การศึกษาของปองทิพย นาคินทร (2556) ซึ่งมีพื้นที่ศึกษา คือ
ตลาดอางศิลา ผลประเมินชี้วาประชาชนมีสวนรวมสูง โดยมีปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม คือ ความ
ตระหนักถึงผลประโยชนตอสวนรวมจากการพัฒนา และการไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่
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การศึกษาของอานิสงค โอทาตะวงศ (2557) ศึกษาที่ชุมชนเชียงแหว (ทะเลบัวแดง) ที่มีผลการประเมิน
การมีสวนรวมของประชาชนวาอยูในระดับต่ํา โดยมีปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม คือ อาชีพ รายได
ระยะทางมาแหลงทองเที่ยว ความถี่การเขารวมกิจกรรมชุมชน สถานภาพในชุมชน การตระหนักถึงคุณคา
ของแหลงทองเที่ยว
2.2.3 การวิเคราะหผลกระทบชุมชนและการถอดบทเรียน
นอกจากงานวิ จั ยกลุ มพั ฒ นาและยกระดั บ ชุ ม ชนในการจั ด การทอ งเที่ยวชุ ม ชนแล ว ยัง มี
งานวิจัยอีกกลุม คือ งานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว ซึ่งมีการวิเคราะหผลในดานตางๆ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพ เปนตน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สวนใหญเปน
การวิเ คราะหเ ชิงพรรณนาจากการสั มภาษณ เ ชิงลึกกลุมคนในชุมชน หรื อสัมภาษณโดยใชเ ครื่องมือ
แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับผลกระทบ และสวนใหญเปนการวิเคราะหผลกระทบในภาพรวม ซึ่งจะ
ประกอบดวย 3 มิติสําคัญ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม
จากการทบทวนงานวิจัย พบวา การทองเที่ยวชุมชนไดสรางผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ใหกับชุมชน โดยผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญคลายๆ กัน คือ การทองเที่ยวชุมชนทําใหประชาชนในชุมชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น ชุมชนเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงมากขึ้น สงผลทําใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก และมีระบบสารณูปโภคภายในชุมชนที่ดีขึ้น (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท,
2558; สุวันชัย หวนนากลาง, 2557; ชัยวิวัฒน ยางาม, 2553) อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชุมชนก็ไดสราง
ผลกระทบเชิงลบซึ่งแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ยกตัวอยางเชน กรณีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย พบวา การทองเที่ยวชุมชนทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปจากวิถี
ชุมชนดั้งเดิมไปสูวิถีชุมชนเมืองมากขึ้น กลาวคือ มีการดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบมากขึ้น ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลงและมีเวลาใหกับคนในครอบครัวนอยลง มีความวุนวายและกอความรําคาญใหกับคนในชุมชน
มากขึ้น (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท, 2558; อัญญารัตน ธราวรรณ และมณีวรรณ ผิว
นิ่ม, 2557) หรือกรณีของการทองเที่ยวเชิงนิเวศบานทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มี
กิจกรรมเดน คือ การลองเรือเพื่อชมธรรมชาติและวิถีชีวิตคนที่อาศัยริมน้ํา ก็พบวา กิจกรรมการทองเที่ยว
ทําใหแหลงน้ําเสื่อมโทรมมากขึ้น เปนผลทําใหจํานวนกุง ปลา และหิ่งหอยลดลง นอกจากนี้ ยังกอเกิด
มลภาวะทางเสียงจากเครื่องยนตเรือหางยาวที่รบกวนประชาชนที่อาศัยในละแวกนั้น (สุวันชัย หวนนา
กลาง, 2557) หรือกรณีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหมูบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนมี
แบบแผนการใชจายเปลี่ยนแปลงไป คือ มีการเปลี่ยนแบบแผนการปริโภค และผลิตเพื่อการบริโภคเอง
ลดลง ทําใหมีรายจายเพิ่มขึ้น และเกิดปญหาดานสุขภาพและเกิดโรคใหมๆ ในชุมชน (พรมมินทร พวง
มาลา และคณะ, 2552; ชัยวิวัฒน ยางาม, 2553) นอกจากนี้ ยังพบวา ผลกระทบรวมที่คลายกันของพื้นที่
ทองเที่ยวชุมชนสวนใหญ คือ เมื่อความเจริญเขามาสูชุมชน และมีการเปดรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขา
มา สงผลทําใหคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมลดลง (มนัสนันท จันทรเพ็ง และปนายุ ไชยรัตนานนท, 2558;
อริสรา เสยานนท, 2554) มีการเขามาแสวงหาผลประโยชนของผูประกอบการตางถิ่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ผลจากการทองเที่ยวยังทําใหคาครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น และเกิดปญหาความขัดแยงจากการ
กระจายผลประโยชนที่ไมเปนธรรม (สุวันชัย หวนนากลาง, 2557)
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นอกจากนี้ การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางแหงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานภายนอกชุมชนดวย อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการสนับสนุนก็อาจกอใหเกิดทั้งผลในเชิงบวก
และเชิงลบ ยกตัวอยาง เชน การศึกษาผลกระทบของนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐในพื้นที่
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเปลี่ยนไป
จากทําการเกษตรเปนอาชีพคาขายมากขึ้น เชน จําหนายของที่ระลึกหรือสินคาโอท็อป เปนตน ระบบสา
ธรณูปโภคในชุมชนดีขึ้น อยางไรก็ตาม สงเสริมการทองเที่ยวยังกอใหเกิดผลเชิงลบ คือ เกิดมลพิษทาง
เสียงจากการนําเอาเรือขามฟากมาใหบริการนักทองเที่ยว มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น เปนตน (สมเกียรติ วงศ
เสริมทรัพย, 2550)
ผลจากกระทบตางๆ จากการทองเที่ยวชุมชน ไดนํามาสูการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนใหเกิดความยั่งยืน หลายงานการศึกษาไดศึกษาถึงแนวทางในการจัดการผลกระทบทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวมที่สําคัญ
วา การจัดการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแกระบบนิเวศและ
ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมในชุ ม ชน ควรจั ด กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วจะต อ งสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ป ญ ญา
วัฒนธรรม และศักยภาพของชุมชน และเปดโอกาสใหชาวบานรวมมือกันในการจัดการทุกขั้นตอน (สิริ
วัฒนา ใจมา และคณะ, 2546; ประกอบสิริ ภักดีพินิจ, 2556; พิศาล แกวอยู ประกอบสิริ ภักดีพินิจ, 2557)
นอกจากนี้ การศึกษาของเกวลิน หนูสุทธิ์ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูถึงผลกระทบ
ที่มาจากการทองเที่ยวหมูบานแมกลางหลวง จังหวัดเชียงใหม และหาแนวทางจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น
วา นอกจากการส ง เสริ ม ให ค รั ว เรื อ นในบ า นแม ก ลางหลวงมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น มี ก ารกระจายรายได แ ละ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางเปนธรรมแลว ควรจะตองรักษาผลประโยชนของคนในชุมชน โดยการ
ตั้งกฎ ระเบีย บ และข อบังคั บ เพื่อ ควบคุมบุคคลภายนอกเขามาประกอบธุรกิจด านการทองเที่ย วใน
หมู บ า น และควรคํ า นึ ง ถึ ง การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ การท อ งเที่ ย ว สิ่ ง ก อ สร า งควรกลมกลื น กั บ
สภาพแวดลอม และตองไมเกิดปญหามลพิษภายในชุมชน
อยางไรก็ตาม งานการศึกษาผลกระทบสวนใหญจะเปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ แตยังไมได
วิเคราะหเชิงลึกดานปริมาณของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการทองเที่ยวชุมชน ทําใหมองไม
เห็นขนาดของผลกระทบ และไมสามารถตอบคําถามวาผลสุทธิแลวชุมชนจะไดหรือเสียประโยชนจากการ
ทองเที่ยวชุมชน ดังนั้น การวิเคราะหขนาดของผลกระทบเชิงปริมาณจึงสําคัญ เพื่อจะชวยทําให
มองเห็นภาพการดําเนินงานวาบรรลุเปาประสงคที่วางไวหรือไม มีผูไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน
อยางไร สรางผลกระทบที่คาดไมถึงหรือไม เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน เชน ถาการทองเที่ยว
ชุมชนสามารถสรางผลประโยชนไดมากพอ อาจจะมีแนวทางในการปนสวนผลประโยชนสวนบุคคลมาจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสวนรวมเพื่อชดเชยผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืนมากขึ้น
การศึก ษาผลกระทบในเชิง ปริ มาณที่ ศึก ษา มัก จะศึก ษาผลเชิ งเศรษฐกิ จเป น หลั ก เนื่ อ งจาก
สามารถวัดไดงายและเปนรูปธรรมมากกวาผลในเชิงสังคม อยางไรก็ตาม การศึกษาเชิงเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนก็มีคอนขางนอย แตในระยะหลังเริ่มมีงานวิจัยที่ใหความสนใจตอผลตอบแทนทรัพยากรที่ใชมากขึ้น
ทั้งนี้ในการศึกษาสวนแบงรายไดของครัวเรือนในชุมชนทองเที่ยว 4 แหง ไดแก ผานกกก แมกลางหลวง
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แมกําปอง และหวยฮี้ เมื่อป พ.ศ. 2548 โดยมิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2549) พบวา ชุมชนทั้ง 4 แหง
มีรายไดรวมและสัดสวนรายไดที่ครัวเรือนไดรับจากการทองเที่ยวแตกตางกันมาก ความแตกตางดังกลาว
ขึ้นอยูกับค าดําเนินการของส วนกลาง ซึ่งรวมถึงคากิจกรรมที่มีการจัดแสดงในจุดตางๆ ของหมูบาน
นอกจากนี้ดวยความไดเปรียบในเรื่องของที่พักและอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปของแมกําปอง ทําให
ชุมชนดังกลาวมีรายไดจากการทองเที่ยวสูงกวาชุมชนอื่นๆ
การศึกษาเชิงปริมาณของการทองเที่ยวชุมชนที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ผล
การศึกษาเบื้องตนของการทองเที่ยวชุมชนใน 11 ชุมชน พบวา การทองเที่ยวยังคงเปนแครายไดเสริม
ภายในชุมชน ชุมชนไมคอยประสบความสําเร็จในการสรางรายไดจากการทองเที่ยว และชุมชนไดรับ
ผลตอบแทนของกิจกรรมการทองเที่ยวต่ําและเปนลบในบางพื้นที่ (พิชญานันท อมรพิชญ, 2556) แต
การศึกษานี้ ไมไดระบุวารายไดที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมใดบาง ดังนั้น จึงเปนไปไดที่จะมีรายไดจากการ
นับซ้ํา
เชนเดียวกับการศึกษาของฐิติ ฐิติจําเริญพร และคณะ (2559) ที่ไดแสดงจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนของป พ.ศ. 2557 ยกตัวอยางเชน บานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย และ
บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยว 1,885 คน และ 6,901 คน ตามลําดับ และมี
รายไดจากการทองเที่ยว 11,875,500 บาท และ 3,920,445 บาท ตามลําดับ จะพบวา บานนาตนจั่น แม
จะมีจํานวนนักทองเที่ยวนอยกวาบานแมกําปอง แตสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวชุมชนไดสูงกวา
มาก ทั้งนี้ อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวของแตละชุมชนสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ซึ่ ง งานการศึ ก ษานี้ ยั ง ไม ไ ด แ สดงให เ ห็ น รายละเอี ย ดว า รายได ที่ ขึ้ น เกิ ด มาจากกิ จ กรรมหรื อ บริ ก าร
สนับสนุนการทองเที่ยวประเภทใดบาง
การศึกษาลาสุดซึ่งประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (SROI) การทองเที่ยวชุมชนที่ไดรับรางวัลกินรี
ที่บานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหวิเคราะหผลประโยชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน
ระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) พบวา กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวและการศึกษาดูงานในชุมชน
บานทาขันทอง เชน โฮมสเตย บริการอาหาร กลุมการแสดง กลุมทอผา บริการรถอีตอก เปนตน ทําใหคน
ในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยคิดเปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทากับ 5.60 ลานบาท นอกจากนี้ ยัง
กอใหเกิดผลเชิงสังคม เชน เทศบาลไดรับความไววางใจและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอกมากขึ้น บานเรือนของประชาชนและชุมชนสะอาดนาอยูมากขึ้น โดยคิดผลประโยชนเชิงสังคม
เมื่อตีคาเปนตัวเงินแลวเทากับ 2.66 ลานบาท จะไดผลรวมของผลไดเทากับ 8.26 ลานบาท โดยผลได
ทั้งหมดจากการทองเที่ยวชุมชนบานทาขันทอง แบงใหเปนผลประโยชนที่เกิดจากกิจกรรมการสนับสนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คิดเปนรอยละ 32 (3.08 ลาน
บาท) ของผลประโยชนทั้งหมด (มิ่งสรรพ ขาวสอาด อรรถพันธ สารวงศ และวรัญญา บุตรบุรี, 2560) ซึ่ง
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา ผลจากการวิจัยของสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการสรางผลประโยชน
ใหแกชุมชน โดยคนในชุมชนเห็นวากิจกรรมการวิจัยมีสวนชวยสรางผลลัพธตางๆ ใหกับชุมชนจริง
การศึกษาการรับรูของประชาชนตอผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่นของอัครพงศ
อั้ น ทอง ณั ฐ พล อนั น ต ธ นสาร และกั น ต สิ นี กั น ทะวงศ ว าร (2560) ซึ่ ง ประยุ ก ต ใ ช ส มการโครงสร า ง
(Structural Equation Model: SEM) และวิธีแองคเคอรริ่ง วินเยตต แบบพารามิเตอรในการวิเคราะหขอ มูล
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ที่ไดจากการสัมภาษณคนทองถิ่นในพื้นที่ท องเที่ยวที่สํ าคัญ 6 พื้นที่ของไทยประมาณ 1,500 คน ได
ขอสรุปวา คนทองถิ่นรูถึงการสงเสริมและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของทองถิ่นเปนอยางดี แต
ตองการรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจากการพัฒนา และการใช การดูแลและการบํารุงรักษาแหลง/
กิจกรรมการทองเที่ยว แมวาคนทองถิ่นมีบทบาทในการกําหนดนโยบายนอยกวาเรื่องอื่นๆ แตคอนเชื่อมั่น
และไวใจตอความสามารถ ของ อปท. ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้ง การทํางาน
แบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในทองถิ่น การรวมมือกันดูแลทองถิ่นใหนาอยูนาเที่ยว และชวยกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่นเปนผลประโยชนสําคัญที่เกิดจากการทองเที่ยว
ขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาขยะและมลพิษเปนผลเสียที่คนทองถิ่นตระถึงมากที่สุด แตดวย
ผลประโยชนที่ยังมากกวาผลเสียทําใหคนทองถิ่นยังสนับสนุนใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว และ
พรอมจะใหขอมูลดานทองเที่ยวในทองถิ่นกับผูที่สนใจและ/นักทองเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส ผลประโยชน
จากการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่น และความเชื่อมั่น และไววางใจตอศักยภาพของ อปท. ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคนทองถิ่นดีขึ้น หาก อปท. ตองการจะกระตุนใหคน
ทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญกับการใหขอมูลเกี่ยวกับผลดําเนินงานและ
การพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น
2.2.4 ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
จากการทบทวนงานวิ จัย พบวา หมูบานที่ ประสบความสําเร็จสว นใหญมักจะมีวัฒนธรรม
รวมกัน และมีการจัดการดานการทองเที่ยวรวมกันระหวางคนภายในชุมชน ขณะที่ชุมชนที่ไมคอยประสบ
ความสําเร็จสวนใหญเปนเพราะมีการจัดการแนวดิ่งโดยภาครัฐสวนกลาง หรือหนวยงานราชการ กลุมผูนํา
ซึ่งเนนการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวมากเกินไป นอกจากนี้ มีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนของบานผานกกกและบานบวกเตย จ. เชียงใหม พบวา
การทองเที่ยวในระดับชุมชนทําใหเกิดปญหาการกระจายรายไดและผลประโยชนที่ไมเทาเทียมกันของคน
ในชุมชนมากขึ้น (ธิติพนธ โตวิจิตร, 2548)
ตัวอยางงานงานศึกษาในระดับหมูบานที่คอนขางประสบความสําเร็จในการจัดการดานการ
ทองเที่ยวชุมชน ไดแก งานของ มธุรส ปราบไพรี (2543) ที่ศึกษา ณ บานเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปน
ชุมชนไทยทรงดํา พบวา มี 3 ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จดังกลาว ไดแก 1) ชุมชนมีวัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมาอยางตอเนื่อง มีการรวมกลุมโดยระบบเครือญาติ 2) มีรายไดและอาชีพอื่นที่มิไดพึ่งพาการทองเที่ยว
เพียงอยางเดียว หรือการทองเที่ยวไมไดเปนแหลงรายไดหลัก 3) คนในชุมชนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมใน
ดานการจัดการ ขณะที่งานการศึกษาของ นิรันดร บุญเนตร (2547) เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการ
ทองเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ของหมู บานแม กําปอง จังหวัดเชียงใหม พบวา หมูบานดังกลาวมีการจัดการที่ มี
ศักยภาพสูง เนื่องดวยชุมชนมีการดํารงไวซึ่งปาชุมชนที่สมบูรณที่เปนเอกลักษณของตนเอง มีความพรอม
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม คนในชุมชนมีการดํารงชีวิตที่เรียบงาย และมีความพรอมดานปจจัยพื้นฐานที่เอาไว
รองรับนักทองเที่ยว สําหรับกรณีศึกษาชุมชนที่ไมคอยประสบผลสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น เชน ชุมชนลําน้ําวา อําเภอแมจริม จังหวัดนาน พบวา ชุมชนดังกลาวมีศักยภาพดานการรักษา
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รายงานฉบับสมบูรณ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม และคนในชุมชนมีสวนรวมกับการทองเที่ยว แตมีศักยภาพต่ําในเรื่องการใหบริการ
การทองเที่ยว (คมสัน วาฤทธิ์, 2545)
นอกจากนี้ โครงการวิจัยประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ ซึ่งไดสังเคราะหผลและ
ถอดบทเรียนปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีหลายประการ
แสดงดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการทองเที่ยวโดยชุมชน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
 มีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิดการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน
 เกิดจากความตองการของชุมชนที่ตองการจะทําการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
 ชุ ม ชนมี ค วามเข า ใจในศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ เ ป น
เอกลักษณหรือของดีของตัวเอง
 นํา การจั ด การท องเที่ ย วไปฟ น ฟู วัฒ นธรรมประเพณี
และรักษาความเปนตัวตนของตนเองใหยั่งยืน
 มีเปาหมายการจั ดการทองเที่ ยวโดยชุม ชนที่ ชั ดเจน
เชน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติ/วิถีชีวิต
และคน
 มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ
 มี ก ารยอมรั บ กฎกติ ก าร ว มกั น ทั้ ง นั ก ท อ งเที่ ย ว คน
ภายในชุมชน และผูประกอบการ
 มีการกระจายผลประโยชนรวมกัน
 คนในชุ ม ชนต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง และความสามั ค คี
รวมกัน
 มีการประสานการทํางานรวมกับองคกรภาคีภายนอก
ทั้ ง สนั บ สนุ น งานและสร า งความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ ง
ทองเที่ยวโดยชุมชน
 ทําการตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน
ที่มา: สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (2551)
















ปจจัยแหงความลมเหลว
ชุมชนมีฐานคิดแบบทุนนิยม
ชุมชนขาดความรูความเขาใจแนวคิดเรื่องทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางแทจริง
ขาดความรูดานการบริหารจัดการ
ไมรักษาความเปนเอกลักษณและตัวตนของตนเอง
จัดการแบบไรทิศทางไมมีเปาหมายที่ชัดเจน
ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกัน
ชุ ม ชนไม มี ม าตรฐานในการจั ด การท อ งเที่ ย วของ
ชุมชนที่เปนระบบ รับนักทองเที่ยวเกินความสามารถ
ของตัวเอง
ขัดแยงผลประโยชนกัน ไมมีความโปรงใส
ขาดการประสานงานด า นข า วสารข อ มู ล และการ
ประชาสั ม พั น ธ กั บ ผู เ กี่ ย วข อ งและนั ก ท อ งเที่ ย วถึ ง
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
นโยบายและ แผนงานการพัฒนาดานทองเที่ยวของ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมมีความเขาใจที่จะทํา
ใหชุมชนยั่งยืน
แผนพัฒนาประเทศเปนไปตามกระแสไมมีความเขาใจ
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง เนนตัวเลขเศรษฐกิจเปน
หลัก

โดยสรุ ป การวิ จัย เกี่ ย วกับ การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของไทยที่ ผา นมา มุ ง เน น การพั ฒ นาและ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยนํากระบวนการวิจัยมาสรางการมีสวน
รวมในการพัฒนาของชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหรูจักการใชเครื่องมือวิจัยใน
การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน โดยมีนักวิชาการเปนพี่เลี้ยง โดยเฉพาะ สกว. ที่ได
สนับสนุนและมีการจัดตั้งคณะทํางานและมีพื้นที่ศึกษาอยางเปนรูปธรรม เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพรอมในดานอุปทาน (Supply) หรือการเปนเจาเปนที่ดีเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวโดยชุมชนก็เปนประเด็นที่มีการศึกษา
จํานวนมากเชนกัน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหสวนใหญเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพที่ใชกระบวนการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งพบวายังมีการวิเคราะหผลกระทบในเชิงปริมาณนอยมาก แมแต
ผลในเชิง เศรษฐกิ จที่ ส ามารถวิ เ คราะหใ นเชิ งปริมาณได โดยตรง โดยเฉพาะประเด็นดา นรายได หรื อ
ผลตอบแทนสุทธิที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว งานวิจัยหลายชิ้นสรุปวา การทองเที่ยวโดยชุมชนทําให
ชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น แตไมปรากฏขอมูลรายไดสุทธิที่ไดรับ ทําใหมองไมเห็นขนาดของผลไดที่เกิดขึ้น
วามีความคุมคาหรือไม เนื่องจากบางกิจกรรม เชน บริการโฮมสเตย ชาวบานตองลงทุนเอง มีตนทุนใน
การดําเนินการ ดังนั้น การพิจารณาผลตอบแทนสุทธิจึงเปนอีกหนึ่งประเด็นที่จะตองศึกษา เพื่อใหทราบวา
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วใด สามารถสร า งผลตอบแทนที่ คุ ม ค า เพื่ อ เป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงาน และเปนขอมูลในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาในโครงการยอย 1 มีทั้งหมด 21 แหง สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ชุมชน
ที่มีโฮมสเตยเปนหนึ่งในหวงโซจํานวน 17 แหง 2) ชุมชนที่มีเฉพาะที่มีเฉพาะกิจกรรมการทองเที่ยววัน
เดียว (One day trip) จํานวน 3 แหง คือ ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี ลองแกงลําน้ําเข็ก จ.
พิษณุโลก และหมูบานสันติชล จ.แมฮองสอน และ 3) ชุมชนที่มีเฉพาะผลิตภัณฑชุมชนจํานวน 1 แหง คือ
บานดงยางพรพิบูลย จ.อุดรธานี
สําหรับเกณฑในการคัดเลือกชุมชนทั้ง 21 แหงนี้ คือ การคัดเลือกชุมชนแบบผสม เพื่อให
ครอบคลุ ม และมี ค วามหลากหลายของชุ ม ชนทั้ งในแง พัฒ นาการและการบริ ห ารจั ด การ เช น ในด า น
พัฒนาการ จะคัดเลือกทั้งชุมชนในที่ดําเนินการมามากกวา 10 ป (ชุมชนที่เปนที่รูจัก) และชุมชนเกิดใหม
หรือในดานพื้นที่ ที่มีชุมชนกระจายภูมิภาคตางๆ ทั้งเหนือ อีสาน กลาง และใต หรือในแงการจัดการที่เปน
บทบาทขององคกร/หนวยงาน และชุมชน เปนตน
อยางไรก็ดี พบวา ใน 1 ชุมชน มีกิจกรรมและบริการหลายอยางที่ประกอบกันเปนหวงโซการ
ทองเที่ยวของชุมชน เชน บางชุมชนมีทั้งบริการโฮมสเตยและผลิตภัณฑชุมชน ดังนั้น ในการวิเคราะหนี้
จึงแบงกลุมการวิเคราะหตามกิจกรรม/บริการการทองเที่ยว โดยจะสามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ
1) กลุ ม ชุ ม ชนโฮมสเตย จํ า นวน 17 กรณี 2) กลุ ม กิ จ กรรมท อ งเที่ ย ววั น เดี ย ว 4 กรณี และ 3) กลุ ม
ผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี แสดงดังตารางที่ 3.1
3.1.2 ขอบเขตการวิเคราะห
1) ศึกษาวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว เปนการศึกษาบริบทและความ
เปนมาของชุมชน สาเหตุของการเริ่มตนทําการทองเที่ยวชุมชน
2) วิเคราะหทุนภายในและภายนอกชุมชน ศึกษาวาแตละชุมชนมีพื้นฐานทุนในชุมชนที่
สามารถนํ า มาใช เ ป น องค ป ระกอบด า นการท อ งเที่ ย วอย า งไรบ า ง ทั้ ง ทุ น ภายในชุ ม ชน เช น ทุ น ทาง
ธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนภูมิปญญา ทุนทางสังคม เปนตน และทุนภายนอกชุมชน เชน แหลง
ทองเที่ยวใกลเคียง ซึ่งแตละพื้นที่จะมีจุดเดนของทุนประเภทตางๆ แตกตางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละชุมชน
3) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน วิเคราะหความ
คุมคาทางการเงินของกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนตางๆ เชน โฮมสเตย บริการอาหาร ฐานการเรียนรู
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เปนตน โดยพิจารณาผลความคุมคาจากตัวชี้วัดตางๆ ไดแก มูลคาผลตอบแทนปจจุบันสุทธิ (Net present
value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
4) ประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม และ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน
5) ศึกษาบทบาทของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสวนสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนในแตละพื้นที่
6) วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนทองเที่ยว (Good practice)
ตารางที่ 3.1 พื้นที่ศึกษาภายใตโครงการวิจัย
นักวิจัย

กลุมกิจกรรมที่วิเคราะหในพื้นที่
โฮมสเตย
กิจกรรมวันเดียว
ผลิตภัณฑชุมชน
(17 กรณี)
(3 กรณี)
(6 กรณี)


(ผาหมักโคลน)

พื้นที่ศึกษา
1. บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย

ผศ.ดร.รัดเกลา เปรมประสิทธิ์

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




4. อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ผศ.อริยา เผาเครื่อง และ
อ.ดร. อัครพงศ อั้นทอง



5. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม



6. บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม



7. บานดอกบัว จ.พะเยา



8. บานสันติชล จ.แมฮองสอน

อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง

อ. สาวิณี สุริยันรัตกร

ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร

นายอรรถพันธ สารวงศ



9. เกาะยาวนอย จ.พังงา



10. เชียงคาน จ.เลย



11. บานนาออ จ.เลย
12. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
13. บานดงยางพรพิบูลย อ.พิบูล
ลักษณ จ.อุดรธานี
14. บานเชียง จ.อุดรธานี




15. บานเดียม จ.อุดรธานี



16. ประแส จ.ระยอง
17. บานเกาะเกิด จ.
พระนครศรีอยุธยา
18. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
19. ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.
สิงหบุรี
20. บานทาขันทอง จ.เชียงราย
21. ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน




(ลองแกงลําน้ําเข็ก)


(หมอนใบชา)


(สบูขาว)


(ชุมชนจีนยูนนาน)


(ผาบาติค)


(มะพราวแกว)





(ผายอมคราม)
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3.2 การวิเคราะหวิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
ในสวนนี้ จะเปนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงภาพจากโครงการวิจัยยอย 6 โครงการ
ภายใตโครงการย อย 1 เพื่ อสรุปวิ วั ฒนาการและการพัฒนาของชุมชนท องเที่ยว สาเหตุสําคัญที่ เ ปน
จุดเริ่มตนการทองเที่ยวโดยชุมชน ขั้นของการพัฒนา ระดับขั้นของการพัฒนาของชุมชนกรณีศึกษาโดย
อางอิงแบบจําลองวงจรชีวิตของสินคาทองเที่ยวของบัทเลอร (Butler’s Tourism Life Cycle Model)
รวมถึงวิเคราะหขอมูลทุนพื้นฐานที่ใชในการจัดการทองเที่ยว และวิธีการจัดสรรผลประโยชน
3.3 การวิเคราะหผลตอบแทน
ในการศึกษานี้ จะเปนการวิเคราะหในเชิงปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะหความคุมคาทาง
บัญชีและทางการเงิน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ชุมชนไดรับจากการลงทุนและจัดกิจกรรมทองเที่ยว
ไดแก โฮมสเตย กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว บริการตางๆ ในชุมชน (อาหาร ขนสง) และผลิตภัณฑชุมชน
ซึ่งผลการวิเคราะหจะนําเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การวิเคราะหกําไรขาดทุนตามแนวทางบัญชี โดยใชแนวทางการวิเคราะหงบกําไร
ขาดทุน (Income statement) ซึ่งเปนผลการดําเนินงานของกิจการในรอบ 1 ป โดยเปนการเปรียบเทียบ
ระหว างรายไดและคาใชจายที่เ กิดขึ้นในรอบบัญชีนั้น วากอใหเ กิดผลกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีการนี้
ตนทุนของสินทรัพยถาวร (อายุการใชงานเกิน 1 ป) ที่ลงทุนไป จะถูกปนสวนอยางเปนระบบตลอดอายุ
การใช ง านของสิน ทรั พย ซึ่ง จะแสดงตน ทุน ของสิ น ทรั พย ถ าวรนี้ ใ นรู ป ของ “คา เสื่ อ มราคาสิน ทรั พย ”
(Depreciation) ซึ่งคิดเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเทานั้น ไมไดมีการจายเงินสดแตอยางใด แสดง
สมการคํานวณอยางงาย
กําไร (ขาดทุน) = รายได – คาใชจาย
งบกําไรขาดทุน จะชวยใหเจาของกิจการทราบวา กิจการมีผลการดําเนินงานเปนอยางไร มี
โครงสรางรายไดอยางไร (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2545) ผลกําไรหรือขาดทุนของกิจการมา
สวนใด เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต และผลการศึกษานี้ จะทํา
ใหชาวบานเขาใจผลตอบแทนทางการเงินที่แทจริง
งบกําไรขาดทุนประกอบดวยรายการหลัก 3 รายการ ไดแก 1) รายได 2) คาใชจาย และ 2)
กําไรหรือขาดทุนสุทธิ โดยแตละรายการมีรายละเอียด ดังนี้
1) รายรับ (Revenue) แบงออกเปน 2 สวน คือ
 รายไดจากการใหบริการโดยตรง คือ รายไดที่เกิดจากการใหบริการโฮมสเตย
 รายไดอื่นๆ คือ รายไดที่ไดรับนอกเหนือจากการใหบริการโฮมสเตย เชน เงินปน
ผลของกลุมโฮมสเตย คาตอบแทนศึกษาดูงานโฮมสเตย เปนตน
2) คาใชจาย (Expenses) แบงออกเปน 2 สวน คือ
 ต น ทุ น การให บ ริ ก าร คื อ ต น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการให บ ริ ก ารลู ก ค า ต อ หน ว ย เช น
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 เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร เปนตน ที่ถูกปนสวนอยางเปนระบบตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย โดยคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทางบัญชีเทานั้น ไมไดมีการจายเงินสดแตอยางใด โดย
กําหนดคิดคาเสื่อมราคาอยางงายโดยวิธีการคํานวณแบบเสนตรง (Straight-line method) มีสูตรการ
คํานวณดังนี้
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนของโฮมสเตยไมไดเปนการลงทุนใหมทั้งหมด
ดังนั้น ตนทุนที่นับจะนับเฉพาะตนทุนสวนที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเปดบานเปนโฮมสเตย บางรายการตนทุนที่เห็น
วา เปนการลงทุนเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นอยูแลวกอนเปดโฮมสเตย เชน คา
อินเตอรเน็ต ก็ไมนับเปนตนทุน
 คาใชจายอื่นๆ เชน ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจายกรณีมีการกูยืม) เงินหัก
สมทบกองทุน เปนตน

คาเสื่อมราคาสินทรัพย =

ราคาสินทรัพย บาท

มูลคาซาก บาท

อายุการใชงาน ป

รายรับจากการใหบริการโฮมสเตย
หัก ตนทุนจากการใหบริการ (ตนทุนผันแปรรวม)
กําไรขั้นตน
บวก รายไดอื่นๆ (ถามี)
หัก คาใชจายในการบริหารงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
คาใชจายอื่นๆ (ถามี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ในการวัดความสามารถในการทํากําไร จะวัดจากอัตราสวน ดังนี้
อัตราสวนกําไรขั้นตน =

กําไรขั้นตน
x 100 =
รายไดจากการใหบริการ

X 100

ยิ่งคารอยละสูงเทาไร แสดงถึงความสามารถในการควบคุมตนทุนในการใหบริการลูกคา
สูง แตเปนกําไรที่ยังไมไดคํานึงถึงการลงทุนในสินทรัพยตางๆ
อัตราสวนกําไรสุทธิ =

กําไรสุทธิ
รายไดจากการใหบริการ

X 100 =

X 100

การแปลผล คือ รอยละสูงที่สูง แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรยิ่งสูง สะทอนวา
กิจการมีความสามารถในการหารายได และควบคุมคาใชจายทั้งในดานการใหบริการและการบริหารงาน
หรือรายไดทุกๆ 100 บาท คิดเปนกําไรกี่บาท
2) การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน จะใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
ทางการเงิน (Financial Cost-Benefit Analysis) โดยจะแสดงใหเห็นกระแสเงินสดเขาและกระแสเงินสด
ออกที่เกิดขึ้น กลาวคือ เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทน (รายได) กับตนทุน (คาใชจาย) ของ
โครงการในรูปของตัวเงินที่เกิดขึ้นจริงในแตละป และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการหรือ
ความสามารถทํากําไรของโครงการวาเปนไปไดหรือไม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) ผูลงทุน
จะไดผลตอบแทนหรือกําไรมากนอยเพียงใด ลงทุนแลวจะใชเวลาคืนทุนนานเพียงใด โดยในการศึกษานี้
กําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 10 ปและจะประเมินผลความคุมคาจากตัวชี้วัดตางๆ ดังนี้
2.1) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (Net present value: NPV) คือ มูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแตละป ซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนหรือ
กระแสเงินสดเขา (Cash Inflows) ลบดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนหรือกระแสเงินสดออก (Cash
Outflows) โดยใชอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคิดลด
∑nt=1 (Bt -Ct )
NPV=
(1+r)t
เมื่อ 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)
B
∑nt=1 t t
(1-r)
BCR=
C
∑nt=1 t t
(1-r)
คือ ผลประโยชนในปที่ t
เมื่อ Bt
คือ ตนทุนในปที่ t
Ct
r
คือ อัตราคิดลด (discount rate)
อัตราผลตอบแทนเปนการอธิบายวา การลงทุน 1 บาท จะกอใหเกิดผลตอบแทนกี่บาท
ถา B/C ratio > 1 แสดงวาการลงทุนของโครงการมีความคุมคา เปนวิธีการอธิบายที่ชวยใหผูบริหารเขาใจ
งาย แตไมไดวัดขนาดของผลตอบแทน ดังนั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะห จึงควรเสนอทั้ง NPV และ
B/C ratio
2.3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR)
∑nt=1 (Bt -Ct )
NPV=0=
(1+i)t
เมื่อ 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
เงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน
PB = จํานวนงวดกอนคืนทุน +
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปที่คืนทุน
3.4 การวิเคราะหพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวไทยที่ไปใชบริการทองเที่ยวชุมชนการศึกษานี้ใช
การวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มาใชบริการชุมชนทองเที่ยวที่เปน
กรณี ศึก ษา โดยการวิ เ คราะหใ นส ว นนี้ มีวัต ถุประสงค เ พื่ อบริ ก ารข อมู ล ให กับ ชุม ชนกรณีศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมโฮมสเตย และ 2) กิจกรรมการทองเที่ยววันเดียว
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1) กลุมชุมชนโฮมสเตย
 โครงสร า งแบบสอบถาม สํ า หรั บ ชุ ม ชนโฮมสเตย จะใช แ บบสอบถามร ว มกั น โดย
แบบสอบถามมีองคประกอบทั้งหมด 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว 3) ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอชุมชนทองเที่ยว และ 4)
ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยรายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวกที่ 1.1
 จํานวนตัวอยาง กําหนดขนาดตัวอยางชุมชนละ 50 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตามสะดวก
(convenience sampling)
 จุดเก็บ พื้นที่ศึกษา 17 ชุมชน ที่เปนที่มีโฮมสเตยเปนหนึ่งในหวงโซบริการ
 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จะนําเสนอและวิเคราะหจาก
คาสถิติเชิงพรรณนา โดยพิจารณาจากคารอยละ (Percentage) เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
สวนใหญในแตละพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะหความสําคัญ/ ความพึงพอใจ จะประเมินจากมาตรวัด 5 ระดับ
คือ เห็นวาความสําคัญ/ มีความพึงพอใจในระดับใด ซึ่งแบงระดับการประเมินออกเปน 5 ระดับ คือ 1)
นอยที่สุด 2) นอย 3) ปานกลาง 4) มาก และ 5) มากที่สุด การวิเคราะหจะพิจารณาจากสถิติพรรณนา คือ
พิจารณาคาความถี่ (Frequency) ซึ่งจะแสดงเปนคารอยละ โดยเปรียบเทียบระหวางคาความถี่ของผูที่
ประเมินวาสําคัญและพึงพอใจในแตละดาน โดยมีการแปลผลคา ดังนี้
เห็นวาสําคัญ คือ ผลรวมของความถี่การใหความสําคัญระดับมาก และมากที่สุด
มีความพึงพอใจ คือ ผลรวมของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และมากที่สุด
2) กลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
เนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยววันเดียวของแตละพื้นที่มีลักษณะที่แตกตางกัน คือ ลองเรือชม
ดอกบัวแดง จ. อุดรธานี ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ. สิงหบุรี และลองแกงลําน้ําเข็ก จ. พิษณุโลก
ดังนั้น ในรายการประเมินจะมีประเด็นในการประเมินที่แตกตางกัน จึงใหนักวิจัยในพื้นที่เปนผูออกแบบ
แบบสอบถามที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ รายละเอียดจะแสดงในรายงานของนักวิจัยแตละคน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
บทนี้ จะเปนการนําเสนอผลการศึกษา เพื่อใหเห็นจุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมของชุมชนทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา การบริหารจัดการภายในกลุม การใช
ทุ น ต า งๆ ในชุ ม ชน ที่ ถู ก นํ า มาประกอบกั น เพื่ อ การจั ด การท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ซึ่ ง แต ล ะชุ ม ชนก็ จ ะ
เอกลักษณและจุดเดนของทุนในชุมชนที่แตกตางกันไป รวมถึงแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
เกิดจากการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวนตามวัตถุประสงคการศึกษา
คือ
1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
2) วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
3) ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว
4) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
5) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวชุมชน โดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
ชุมชนกรณีศึกษาในโครงการนี้ประกอบดวย 21 ชุมชน แบงเปนชุมชนในภาคเหนือ 8 แหง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แหง ภาคกลาง 6 แหง และภาคใต 1 แหง ชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา
เริ่มตนเปดชุมชนโดยมีจุดประสงคทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการศึกษาดูงาน สวนใหญมีชวงเวลาเปดชุมชน
ไลเลี่ยกันในชวงป พ.ศ. 2547-2552 โดยในชวงดังกลาวมีการทองเที่ยวชุมชนและโฮมสเตยในกรณีศึกษา
เกิดขึ้นใน 7 ชุมชน โดยชุมชนที่เริ่มดําเนินการแรกสุด คือ ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา เริ่มตนในป
พ.ศ. 2538 และชุมชนที่ดําเนินการลาสุด คือ ชุมชนบานศิลา จังหวัดขอนแกน เริ่มตนในป พ.ศ. 2559 จะ
พบวา ชวงเวลาของการพัฒนาของแตละชุมชนไมเทากัน ทําใหบางชุมชนพัฒนาไปถึงขึ้นเปนชุมชน
ทองเที่ยวอยางเต็มตัว เชน ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ชุมชนแมกําปอง จ.เชียงใหม ชุมชนเชียงคาน จ.
เลย เปนตน หรือบางชุมชนยังเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน แตกําลังจะพัฒนาและตอยอดทุนในชุมชนใหไปสูการ
เปนแหลงทองเที่ยว เชน ชุมชนบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย ชุมชนบานบัว
จ.พะเยา ชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน หรือบางกลุมอยูในขั้นเริ่มตน แมจะมีการเปด
ใหบริการโฮมสเตยมานานแลว เชน กลุมอุโมงคโฮมสเตย จังหวัดลําพูน ซึ่งระดับของการพัฒนานอกจาก
จะขึ้นอยูระยะเวลาที่เริ่มดําเนินการแลว ยังขึ้นอยูกับทุนพื้นฐานและความพรอมของแตละพื้นที่ที่สงเสริม
ใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนไดเร็วขึ้น
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4.1.1 สาเหตุของการเริ่มตนการทองเที่ยวโดยชุมชน
จุดเริ่มตนการจัดการทองเที่ยวชุมชนพื้นที่ศึกษาแตละแหง มีแนวคิดหรือมีจุดเริ่มตนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม สามารถแบงตามจุดเริ่มตนเปดชุมชนออกเปน 2 กลุม
ดังนี้
1) กลุ มชุ มชนที่ เ ริ่ มต น จากวิก ฤตในชุม ชน เป นชุ มชนที่ ใ นอดี ต พื้ นที่ มีป ญ หาภายใน
ชุมชน หรือมีภัยคุกคามจากภายนอกชุมชน ทําใหกลุมคนในชุมชนเริ่มตนรวมกลุมกันทั้งที่เปนทางการ
และไม เ ป น ทางการ เพื่ อ ร ว มมื อ กั น ในการจั ด การป ญ หาของชุ ม ชน รวมถึ ง ต อ งการสร า งการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยอาศัยการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ ยกตัวอยางเชน
ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ซึ่งถูกเรือประมงภายนอกคุกคามและเขามาทําประมงในพื้นที่
แบบผิดกฎหมาย (เรืออวนรุนอวนลาก) ทําใหชาวบานรวมตัวกันและจัดตั้ง “ชมรมประมงพื้นบาน” ในป
พ.ศ. 2536 เพื่อปกปองทรัพยากรชายฝง และเริ่มตนจัดการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2538 เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ และชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาในพื้นที่ ซึ่งเปนกุศโล
บายในการกระตุนใหหนวยงานรัฐในระดับทองถิ่นดําเนินการตามกฎหมายกับกลุมเรือประมงที่คุกคาม
รวมถึงการรวมตัว กันขั บ ไล ลาดตระเวน และการพานักทองเที่ ยวหรื อสื่อมวลชนลงพื้นที่ มีผลทํา ให
สามารถลดจํานวนเรืออวนรุน อวนลากได
บานสันติชล จ.แมฮองสอน ซึ่งในอดีตเคยเปนเสนทางของขบวนการคายาเสพติด และยัง
เปนสถานที่พบปะระหวางผูซื้อกับผูขายยาเสพติด ภายหลังเมื่อรัฐบาลมีการปราบปรามยาเสพติด พื้นที่นี้
ไดกลายเปนสมรภูมิรบขนาดยอม ทําใหคนในชุมชนไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติ บางคนตกเปนเหยื่อ
ขบวนการคายา บางคนก็เสพติดยา แมวาในปจจุบันปญหาดังกลาวไดหมดไป แตสิ่งที่หลงเหลืออยู คือ
ภาพลัก ษณ ใ นเชิ ง ลบที่ภ ายนอกมองมายัง ชุ ม ชน ทํา ให แ กนนํ าชุ ม ชนและคณะกรรมการหมูบ าน ได
ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการสร างภาพลักษณใหมใ หบานสันติช ล จึงมีแนวคิ ดเปดเปนหมูบาน
ทองเที่ยว
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม ซึ่งในอดีตชาวบานในหมูบานนี้ปลูกฝน ซึ่งเปนอาชีพที่ผิด
กฎหมาย ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงใหชาวบานเปลี่ยนจากการปลูกฝนมาทํา
การเกษตร เชน ปลูกกาแฟ พืชเมืองหนาว และทํานาขาว ซึ่งเปนที่มาของนาขั้นบันไดไลระดับตามเชิงเขา
ที่มีความสวยงาม และกลายเปนสถานที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวในพื้นที่ได
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี ชาวบานบางสวนไดมีการขายที่ดินใหนายทุนเพื่อปลูกสวนปายู
คาลิปตัส และเปนแรงงานรับจางปลูกตนยูคาลิปตัส ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให
โรงงานมีการเลิกจางพนักงานและวิกฤติน้ําแลง ผูใหญบานจึงรวมกับคณะกรรมการหมูบานปรึกษาหารือ
กันเพื่อหาทางแกไขปญหา โดยพยายามหาอาชีพเสริมใหคนในชุมชนเพื่อสรางรายไดดวยการทอพรมเช็ด
เทา และพยายามลดรายจายที่ใชในการทําการเกษตร ผลการดําเนินงานที่โดดเดน ทําใหมีคนมาศึกษาดู
งานที่ชุมชนบานคลองหัวชางมากขึ้น และในป พ.ศ. 2552 ชุมชนคลองหัวชางไดรับคัดเลือกจากจังหวัด
สระบุรีใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และจัดโครงการหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนประแส จ.ระยอง ในชวงที่ภาครัฐมีนโยบายเขมงวดในการทําประมงมากขึ้นประมาณป
2539 และ ในป พ.ศ. 2557 ทําใหการควบคุมการจางแรงงานตางดาวอยางเขมงวด การควบคุมการออก
44

รายงานฉบับสมบูรณ

เรืออยางเขมงวดโดยหามออกเรือไปนอกเขต ทําใหชาวชุมชนปากน้ําประแสซึ่งสวนใหญมีอาชีพประมงมี
ตนทุนสูงขึ้นและมีรายไดลดลง ประกอบกับพื้นที่ไดรับการสนับสนุนในดานการทองเที่ยว คือ ไดรับมอบ
เรือรบหลวงประแส และมีการพัฒนาทุงโปรงทอง ทําใหชาวประมงบางสวนตัดสินใจขายเรือ และหันมาทํา
ธุรกิจโฮมสเตยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวแทนการทําประมง
2) กลุมชุมชนที่มองเห็นโอกาสของชุมชน ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญเกิดจากการมองเห็น
ศั ก ยภาพและโอกาสของชุ ม ชนในการจะพั ฒ นาไปสู ก ารจั ด การท อ งเที่ ย ว และใช ก ารท อ งเที่ ย วเป น
เครื่องมือในการสรางผลประโยชนใหกับชุมชน โดยชุมชนกลุมนี้จะเปนชุมชนที่มีพื้นฐานของสิ่งดึงดูดใจอยู
แลวในชุมชน และตองการตอยอดการใชประโยชนจากทุนเหลานั้น เชน ชุมชนบานเดียมมีทะเลบัวแดง
ชุมชนเชียงคานมีมรดกโลก (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง) หรือชุมชนบานรองกลาที่อยูในเขต
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา เปนตน นอกจากนี้ บางชุมชนเปนพื้นที่ตนแบบในดานการศึกษาดูงานที่มี
ชื่อเสียง มีทุนดานภูมิปญญาที่มีความโดดเดน เชน ตําบลอุโมงคตนแบบดานการจัดการสุขภาวะชุมชน
บานทาขันทองและบานบัว ตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง หรือชุมชนเกาะเกิด ตนแบบดานสมุนไพร เปน
ตน จึงทําใหชุมชนเหลานี้มีอุปสงคของผูมาเยือน (Demand) อยูแลวในระดับหนึ่ง กลาวคือ มีคนแวะ
เวียนเขามาในชุมชนอยูบางแลว กอนที่จะพัฒนามาสูการจัดการทองเที่ยว
พื้นที่ศึกษาสวนใหญเริ่มตนจากการเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากมีผลิตภัณฑชุมชนที่มี
ชื่อเสียง เชน ผาหมักโคลน ของบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ ของชุมชนเกาะเกิด จ.
อยุธยา เปนตน นอกจากนี้ หลายพื้นที่ยังเปนพื้นที่ศึกษาที่เปนตนแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 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.) และไดรับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร เปนตนแบบดานการ
บริการจัดการองคกรและชุมชน และมี อปท. อื่นๆ ใหความสนใจมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม แตละชุมชนลวนแลวแตพยายามนําเอาสิ่งที่มีอยูในชุมชนมาเปนพื้นฐานใน
การจัดการการทองเที่ยว แตสําหรับบางพื้นที่ อาจมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร เชน ตั้งอยูใกลแหลง
ทองเที่ยวสําคัญระดับชาติ เชน บานเชียง จ.อุดรธานี มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก และเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญ บานรองกลา จ.พิษณุโลก ซึ่ง
หมูบานอยูภายในเขตอุทยานแหงชาติรองกลา บานแมกลางหลวง อยูใกลอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
หรือบานนาตนจั่น อยูใกลกับอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนตน ทําใหมีคนเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวหลักและกระจายไปเที่ยวตอในชุมชน สามารถสรุปจุดเริ่มตนของการพัฒนาของชุมชน
ทองเที่ยวได ดังตารางที่ 4.1
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2538
เกาะยาวนอย

กลุมวิกฤติ

2539
แมกําปอง

2543
แมกลางหลวง

กลุมโอกาส

ที่มา: จากการสัมภาษณ

2552
เชียงคาน

2549
ประแส

2548
บานสันติชล

2548
เกาะเกิด
2547
นาตนจั่น/ บานเชียง/
บานเดียม

2554
บานรองกลา

2552
นาออ/ คลองหัวชาง

2551
ทาขันทอง

2557
ลับแล

2559
บานศิลา

2554
บานบัว/ อุโมงค

รูปที่ 4.1 เสนทางการเริ่มตนชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา
สามารถสรุปขอมูลวิวัฒนาการเบื้องตนของชุมชนกลุมวิกฤติและชุมชนกลุมโอกาสไดดัง
ตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะหลังๆ เมื่อการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยเริ่มขยายตัว
ตารางที่ 4.1 สาเหตุเริ่มตนของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา
กลุม

วิกฤต

โอกาส

พื้นที่ศึกษา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.
เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
ประแส จ.ระยอง
เชียงคาน จ.เลย

ปที่เริ่ม
2538
2539

บานรองกลา จ.พิษณุโลก

2554

ชุมชนลับแล จ. อุตรดิตถ
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานเดียม จ.อุดรธานี
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
บานนาออ จ.เลย
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
อุโมงค จ.ลําพูน
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน

2557
2547
2547
2547
2548
2551
2552
2552
2554
2559

2543
2547
2548
2549
2552

จุดเริ่มตนการพัฒนา
รวมกลุมขับไลเรือประมงภายนอกที่ใชอวนลาก อวนรุน
รายไดจากการทําเมี่ยงลดลง
ถูกกดดันจากภาครัฐใหลดการปลูกฝน และหันมาอนุรักษปา ทํานา
ขั้นบันได
ชาวบานไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีในการเกษตร
ปญหายาเสพติด และตองการเปลี่ยนภาพพจนชุมชน
อุตสาหกรรมประมงซบเซาลงจากขอจํากัดและขอบังคับทางกฎหมาย
การคาชายแดนซบเซา จุดพลุโดยงาน 100 ป เชียงคาน
มีปญหาที่ทํากินในเขตอุทยาน ตองการลบภาพลักษณผูตัดไมทําลายปา จึง
ปลูกตนนางพญาเสือโครง
เกิดเหตุดินโคลนถลม จึงตองการฟนฟูบานเรือน
เห็นโอกาสจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน
มีแหลงมรดกโลกในพื้นที่
มีทะเลบัวแดง
ตองการใหคนมาศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนอยางแทจริง
มีคนมาดูงานในพื้นที่จํานวนมาก
ศูนยบริการวิชาการ ม.ขอนแกน (มข.) มาใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว
มีคนมาศึกษาดูงาน
มีคนมาดูงานและทํากิจกรรมในพื้นที่ (เครือขายของ สสส.)
ศูนยบริการวิชาการ มข. มาใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว

ที่มา: จากการสํารวจ
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แม ว า ชุ ม ชนจะเริ่ ม ต น จากวิ ก ฤตหรื อ โอกาส แต สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ในชุ ม ชนจะต อ งมี “เชื้ อ ”
เริ่มแรกที่มีอยูในชุมชน กลาวคือ ตองมีสิ่งดึงดูดใจที่สามารถพัฒนาตอยอดเพื่อใหมีคนเขามาทองเที่ยวใน
อาณาบริเวณ เชน มีพื้นที่ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวหลัก เชน อยูใกลอุทยานแหงชาติ อยูใกลมรดกโลก
เปนตน หรือในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแกการทองเที่ยว เชน มีแมน้ํา ภูเขา จุดชมวิว ทะเล
หมอก เปนตน มีความหลากหลายของผลิตภัณฑชุมชน มีภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ ซึ่งชุมชนแตละแหงก็จะมีพื้นฐานของทุนในชุมชนที่มีความโดดเดนแตกตางกันไป เชน
ชุมชนแมกําปองมีความโดดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเชียงคานมีความโดดเดนดานวัฒนธรรม มี
ภูทอกสําหรับชมทะเลหมอก ชุมชนเกาะเกิดมีความโดดเดนดานผลิตภัณฑชุมชน ตําบลอุโมงคและบาน
บัวมีความโดดเดนดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีศักยภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม เชื้อดังกลาวเปนเพียง
ปจจัยพื้นฐานเบื้องตน แตการจะ “จุดติด” หรือการจะดําเนินการจัดการทองเที่ยวใหประสบความสําเร็จ
หรือไมนั้น ยังตองอาศัยอีกหลายปจจัยประกอบกัน ทั้งทุนทางสังคม เชน กลุม เครือขาย เปนตน การ
บริหารจัดการภายใน/ภายนอกกลุม การสนับสนุนจากหนวยงาน รวมถึงการจัดการกับผลกระทบตางๆ จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการทองเที่ยว ซึ่งจะไดกลาวในลําดับถัดไป
การเริ่มตนจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา มีทั้งที่ชุมชนมีความคิดริเริ่มเอง และเกิดจาก
องคกรภายนอกชุมชนไดเขาใหการสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหชุมชน โดยชุมชนทองเที่ยวสวน
ใหญมักจะเริ่มตนจัดการทองเที่ยวกันเองภายในชุมชน โดยรวบรวมและอาศัยกลุมทุนและเครือขายที่มีอยู
ในชุมชนมาเปนองคประกอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะ กลุมที่มี “ทุนทางสังคม”
เปนพื้นฐาน มักจะเปนผูริเริ่มของที่การคนหาจุดขาย จัดเตรียมบริการ และคิดคนกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชน โดยการรวมกลุมนี้อาจมาจากการพื้นฐานความสัมพันธที่แนนแฟนและความไวเนื้อเชื่อใจ เชน เปน
กลุมชาติพันธุเดียวกัน (กลุมอีสานอพยพ บานทาขันทอง กลุมไทพวน บานเชียง) หรือเปนกลุมอาชีพที่
ทํางานดายกัน (กลุมทอผา/กลุมแมบาน บานนาตนจั่น กลุมขาวอินทรีย บานบัว) หรือเปนกลุมที่เคยรวม
ตอสูมาดวยกัน (กลุมอนุรักษของเกาะยาวนอย) เมื่อกลุมเริ่มเปนรูปเปนราง จึงเกิดการแบงหนาที่และ
ขยายไปยังคนหาเครือขายบริการอื่นๆ ในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงหวงโซการใหบริการ เชน ใหกลุมผูสูงอายุ
ทําหนาที่ตอนรับบายศรีสูขวัญ กลุมแมบานทําหนาที่ใหบริการดานอาหาร เพื่อแบงหนาที่ในการใหบริการ
ด า นต า งๆ และเมื่ อ พั ฒ นาขึ้ น มาเป น กลุ ม ได ใ นระดั บ หนึ่ ง แล ว มั ก จะมี ห น ว ยงานทั้ ง ของรั ฐ
สถาบันการศึกษา มาใหการสนับสนุนเพิ่มเติม
แตมีบางชุมชนที่การทองเที่ยวชุมชนเกิดจากการมีผูเขามาใหการสนับสนุนตั้งแตแรกเริ่ม เชน
ชุมชนบานศิลา ชุมชนบานนาออ ที่มีศูนยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหการสนับสนุนใน
การเริ่มตน (Facilitator) โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และยังเปนเครือขายที่ใหความ
ชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาใหกับชุมชนในชวงเริ่มตน

47

โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ขั้นของการพัฒนา
พื้นที่ศึกษาในโครงการนี้ มีขั้นของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกัน เนื่องดวยเวลาใน
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 หรือบานนาตนจั่น จ.
สุโขทัย ไดรับรางวัล PATA Gold Awards 2012 และ ASEAN Homestay Award บานเชียง จ.อุดรธานี
ไดรับรางวัล ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
การพัฒนาอยางตอเนื่องและเกิดผลสําเร็จซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับทุนพื้นฐานในชุมชนที่
เอื้อตอการจัดการทองเที่ยว โดยมีขอสังเกตวาพื้นที่ที่มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บานเดียม มีทะเลบัวแดง ชุมชนบานแมกําปอง มีทรัพยากรปาไม
และน้ําตก หรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน บานเชียง มีมรดกโลก เชียงคาน มีสถาปตยกรรม
บานเรือนไมโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมน้ําโขง และเปนเอกลักษณที่โดดเดน ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ถือวาเปนสิ่ง
ดึงดูดใจอยูแลว และสามารถนํามาใชเปนทุนเบื้องตนในการจัดการทองเที่ยวไดทันที ประกอบกับการ
ไดรับการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง จึงทําใหพื้นที่เหลานี้กลายพื้นที่ทองเที่ยวและไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติดวยมักจะไดเปรียบ เชน มีภูเขา (ชม
ทะเลหมอก) มีปา สภาพอากาศเย็นสบาย มีพื้นที่ริมน้ํา ริมทะเล ซึ่งสถานที่ทางธรรมชาติเหลานี้ถือเปนวา
เป นทุนพื้ นฐานที่ จะทํ า ให ชุมชนสามารถนํ าไปพัฒนาตอยอดใหก ลายเปนแหลงทองเที่ย วและพัฒนา
กิจกรรมทองเที่ยวได เชน ชมทิวทัศน เดินปา เลนน้ํา ลองเรือ เปนตน
ในขณะที่บางชุมชน ซึ่งอาจจะไมไดมีทรัพยากรที่ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวมากเพียงพอ แต
มีความโดดเดนในดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถิ่น เปนพื้นที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก็
มักจะเริ่มตนจากการเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน แลวจึงพัฒนาตอยอดมาสูการทองเที่ยว ซึ่งอาจจะใชเวลา
มากกวาในการเตรียมการพื้นที่จากการเปนแหลงเรียนรูใหเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับการพักผอน เชน
บานทาขันทอง แมวาจะเริ่มตนเปดชุมชนดวยการเปนพื้นที่ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได
เปดโฮมสเตยรองรับคณะดูงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 และไดผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยครั้งแรก
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 และไดรับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตยดีเดนระดับประเทศในป พ.ศ. 2556 ก็มีคนเขามา
ในชุมชนมากขึ้น แตก็ยังเปนกลุมศึกษาดูงานที่มาดูงานดานโฮมสเตยมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเริ่มตน
จัดการทองเที่ยวอยางจริงจังในป พ.ศ. 2559 เนื่องจากเริ่มมีกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวที่ไมใชกลุมดู
งานเพิ่มขึ้น พรอมกับไดมีการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวใหมๆ นอกเหนือไปจากฐานการเรียนรู เชน
ลองเรือแมน้ําโขง สไลดเดอรโคลน เปนตน รวมถึงไดมีการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวทาขันทองไปใน
ป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา โดยมีวัฒนธรรมของคนอีสานที่อาศัยในอยูในถิ่นลานนาเปนจุดขาย
4.1.2
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อ.ลับแล
(ศรีพนม)
คลองหัวชาง
อุโมงค

บานบัว

บานนาออ
บานศิลา

ขั้นเริ่มตน
ขั้นสํารวจ
- เขาถึงยาก
- นท. สะพายเป
- ไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก
- แบงปนของใช

- Niche market
- รายไดเปนฤดูกาล
- ไมมีการลงทุนจาก
ภายนอก
- มีสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
- เริ่มมีการลงทุนภายใน

ทาขันทอง
เกาะยาวนอย

แมกําปอง

ขั้นอิ่มตัว

นาตนจั่น
ภูหินรองกลา

ระดับขั้นการพัฒนา

เกาะเกิด

ลําน้ําเข็ก

ประแส

เชียงคาน
ปาย

บานระจัน

แมกลางหลวง

อยางไรก็ตาม หากชุมชนไมมีแหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรมทองเที่ยวที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว
ไดมากพอและไมมีความหลากหลาย และก็ทําใหไมมีคนพักคางคืนหรือใชเวลาอยูในชุมชนนอยมาก จนไม
สามารถตอยอดไปสูหวงโซบริการทองเที่ยวอื่นๆ เชน บริการที่พัก บริการอาหาร บริการขนสง ได

ขั้นพัฒนา
- Man-made
attraction
- นท. ขยายตัว
- ชุมชนลงทุนเพิ่ม
- ผ ล ก ร ะ ท บ ล บ ไ ม
ชัดเจน
- แรงงานเพี ย งพอที่ มี
อุตสาหกรรมฯ

- นท. คงที่และเริ่มลดลง
- ในฤดูกาล นท.
มากกวาคนทองถิ่น
- ผลกระทบทางลบเริ่ม
เดนชัด
- มีการลงทุนจาก
ภายนอก

ขั้นชะลอตัว
- ศก. พึ่ ง การท อ งเที่ ย วเป น
หลัก
- ทรัพยากรเสื่อมโทรม
- นท. ลดลง
- ทรัพยสินเปลี่ยนเพื่อกิจการ
อื่น
- นท. > กําลังรองรับ
- เริ่มมี นท. กลุม mass

เวลา

ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561)

รูปที่ 4.2 ระดับขั้นของการพัฒนาของชุมชนกรณีศกึ ษา
4.1.3 บริบทและความพรอมเบือ้ งตนในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
พื้นฐานความพรอมเบื้องตนของชุมชนมีความสําคัญที่จะนําสูการตอยอด โดยมีบริบทของ
ชุมชนเปนพื้นฐานที่ทําใหแตละชุมชนมีความแตกตางกันทั้งในดานทุนประเดิม บรรยากาศการทองเที่ยว
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน ในการศึกษานี้ พบวา ชุมชนกรณีศึกษาสวนใหญเปนชุมชนชนบทที่มีภูมิ
ป ญญาโดดเดน ซึ่ งเปนลั ก ษณะการท องเที่ย วที่เ หมาะกับ กลุมนั กท องเที่ย วสายแข็ งที่ตองการสั มผั ส
ธรรมชาติ แ ละวิ ถี ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชน และกลุ ม ศึ ก ษาดู ง าน อย า งไรก็ ต าม บางพื้ น ที่ ก็ ไ ด มี ก ารพั ฒ นา
มาตรฐานและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อขยายกลุมลูกคาใหกวางขึ้นได สามารถแสดงขอมูลชุมชน
แยกตามบริบทได ดังตารางที่ 4.2
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ตารางที่ 4.2 ลักษณะชุมชนของชุมชนกรณีศึกษา
ลักษณะชุมชน

ชุมชนชนบท

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ชุมชนเมือง

ชุมชนกรณีศึกษา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานนาออ จ.เลย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานเดียม จ.อุดรธานี
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.อุดรธานี
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
บานบัว จ.พะเยา
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี
อุโมงค จ.ลําพูน
เชียงคาน จ.เลย
ประแส จ.ระยอง
บานเชียง จ.อุดรธานี

ที่มา: จากการสํารวจ

จากการสํารวจพื้นที่ชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาในเบื้องตน พบวา แตละชุมชนมีฐานของทุน
พื้นฐานในชุมชนหรือที่เรียกวา “ทุนประเดิม” ที่สามารถนํามาใชในการจัดการทองเที่ยวชุมชนแตกตาง
กันไป ทําใหแตละชุมชนมีความไดเปรียบและมีความพรอมที่แตกตางกันไป ซึ่งมีผลตอการเริ่มตนกิจกรรม
เพื่อการทองเที่ยวของแตละพื้นที่ดวย โดยสามารถอธิบายในภาพรวมได ดังนี้
1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เปนทุนพื้นฐานที่หลายชุมชนทองเที่ยวไดนํามาใชเปนสิ่งดึงดูด
ใจดานการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งแตละชุมชนก็จะแตกตางกันไป โดยจะพบวามีหลายชุมชนที่ทุนทาง
ธรรมชาติมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน เกาะยาวนอย จ.พังงา มีทะเลที่มี
ความสวยงาม ที่บานเดียม จังหวัดอุดรธานี มีทะเลบัวแดงที่สวยงามและ CNN ยังยกใหทะเลบัวแดง ติด 1
ใน 15 ทะเลสาบที่ แ ปลกที่ สุดในโลก หรื อ ชุ มชนบ า นแม กําปอง ที่ มี ทั้ งป าไม แ ละน้ํา ตก มีอากาศและ
บรรยากาศที่สดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซึ่งตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง ปา
ดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดป มีทิวทัศนสวยงาม ซึ่งทรัพยากรเหลานี้เหมาะแกการเที่ยวพักผอนหยอน
ใจ และถือเปนจุดขายหรือกิจกรรมการทองเที่ยวหลักของชุมชนเหลานี้
ในบางพื้ นที่ เช น ชุมชนบานนาตนจั่นมี มี แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใ กลเคียงชุมชน
(ประมาณ 3 กิโลเมตร) คือ “จุดชมวิวหวยตนไฮ” ซึ่งไดถูกเชื่อมโยงใหเขากับการทองเที่ยวของบานนาตน
จั่น เปดในป พ.ศ. 2558 ซึ่งกิจกรรมยามเชาที่นาสนใจ เพื่อรอชมทะเลหมกในยามเชา เชนเดียวกับชุมชน
เชียงคาน ซึ่งไดเชื่อมโยงกับ “ภูทอก” เปนภูเขาที่สามารถเดินทางขึ้นไดดูทะเลหมอกไดสะดวกมาก ก็ถูก
เชื่อมโยงเขากับการทองเที่ยวของเชียงคาน ซึ่งทรัพยากรดังกลาวทําใหสามารถดึงใหนักทองเที่ยวมาพัก
คางคืนในชุมชนเพื่อดูทะเลหมอกและทํากิจกรรมในชุมชนไดมากขึ้น
พื้นที่ที่มีทําเลตั้งอยูบนที่สูง มักไดเปรียบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เชน ชุมชนบานแมกําปอง
ตั้งอยูบนพื้นที่ความสูงมากกวา 1,300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ที่มีทั้งปาไมและน้ําตก มีอากาศ
และบรรยากาศที่สดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซึ่งตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง
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รายงานฉบับสมบูรณ
ณ

ปาดงงดิบ อากาศหหนาวเย็นตลลอดป มีทิวทั ศนสวยงาม ซึ่งอยูสูงกวา 1,600 เมตตรเหนือระดับน้
บ ําทะเลปาน
กลางง และแมกลาางหลวงซึ่งเปปนชุมชนกรณ
ณีศึกษาที่อยในระดั
ยู
บสูงที่สุด ซึ่งทรัพ ยากรเหลานี้เหมาะแกการ
า
เที่ยววพักผอนหยอนใจ
อ และถือเป
อ นจุดขายหหลักของการททองเที่ยวโดยยชุมชนของชุชุมชนเหลานี้
รูปที่ 4.3 แสดงกการกระจายใในกรณีศึกษาในพื
ษ
้นที่และระดั
ล บความมสูงแตกตางกัน จึงทําใ ห
ชุมชนที่สูงมีความไดเปรียบใในประเด็นอาากาศที่หนาววเย็นในฤดูหนาว
ห เพราะะอากาศเปนปปจจัยที่สําคัญ
ส
บริ การไดอยางสะดวกสบา
ง
ย
สําหรัรับนักทองเทีที่ยวไทย และะปจจัยนี้ยังทํ าใหชุมชนกกรณีศึกษา สามารถให
โดยไไมตองอาศัยเครื
เ ่องปรับอาากาศ ชุมชนเเหลานี้ ไดแกก ชุมชนในภาาคเหนือโดยยเฉพาะแมกาปอง
ํา แมกลาาง
หลวงงและภูหินรองกล
อ า มีอากาาศเย็นสบายตลอดป

ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสสอาด และคณะะ (2561)

รูปที่ 4.3 ชุมชนททองเที่ยวกรรณีศึกษาทีก่กระจายตามมระดับความ
มสูง
มี ข อ สั ง เ กตว า การทท อ งเที่ ย วเชิชิ ง พั ก ผ อ น ทรั
ท พ ยากรธรรมชาติ นั บบว า เป น ทุ นที่ มี ค อ นข า ง มี
ความมสําคัญที่จะเเปนปจจัยหลัลักในการดึงดู ดใจนักทองเที่ยว กลาวคืคือ ถาชุมชนนใดมีทรัพยากกรธรรมชาติที่
สมบูบู ร ณ แ ละสววยงาม จะสสามารถพั ฒ
ฒนาไปสู ก ารท
า อ งเที่ ย วได เ ร็ ว แลละง า ยกว า ชุช ม ชนที่ ไ ม มี
ทรัพยากรธรรมชาาติหรือมีนอย
2) ทุทนทางวัฒนธรรม
น
พื้นที่ศึกษาหลายแหง พบวา คนในชุ
ค
มชนเปปนกลุมคนทีทีม่ ีภูมิหลังดาน
ม
มเดียวกัน ซึ่งแตลละชุมชนมีพนฐานทางวั
ื้น
ฒนธรรมที
ฒ
่แตกกตางกันไปตตามพื้นที่ ตาม
ชาติพพันธุเปนกลุมคนกลุ
กลุมชชาติพันธุ ทําให
า แตละพื้นที
น ่มีความโด ดเดนในเชิงวัวฒนธรรม จะพบว
จ
า ทุนททางวัฒนธรรรมถูกนํามาใใช
เปนอองคประกอบหนึ่งในการจัจัดการทองเทีที่ยวชุมชน โดดยเฉพาะชุมชนทองเที่ยววที่เนนการใหหนักทองเที่ยว
ย
ไดสัมมผัสวิถีชีวิตของคนในชุ
ข
มชน
ม และมีกกิิ จกรรมที่ตอยอดมาจาก
อ
ทุนวัฒนธรรรม เชน การรองสรภัญญะ
ญ
ตอนรรับนักทองเทีทีย่ ว การแตงกายที
ก ่เปนเอกกลักษณ การรรองรําทําเพลง อาหารท องถิ่น เปนตน ยกตัวอยาง
า
เชน ชุมชนบานทาขันทอง ชุมชนบ
ม านนาตตนจั่น เปนตน หรือผานสถถาปตยกรรม บานเรือน เชชน ชุมชนบาน
ง ชุมชนนาออ เปนตน โดยเฉพาะชุมชนเชียงคาน
ง ถือวาททุนทางวัฒนธธรรมคอนขาง
า
เชียง ชุมชนเชียงคาน
โดดเเดน โดยเฉพพาะสถาปตยกรรมบ
ย
านโบบราณเลียบแแมน้ําโขง ถือว
อ าเปนจุดดึ งดูดใจสําคัญ ซึ่งเทศบาาล
ตํา บ ลเชี ย งคานก็ก็ ไ ด ใ ห ค วามมสํ า คั ญ ในกาารอนุ รั ก ษ โดยมี
โ ก ารอออกเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง กํ าหนดประเภ ท
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณหามกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย พ.ศ. 2553 เพื่อควบคุมการสรางและดัดแปลงบานโบราณ และคงเอกลักษณเมืองเกาเชียงคาน
ไว นอกจากนี้ ที่เชียงคานยังใชพื้นที่บริเวณบานโบราณเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อ
สรางบรรยากาศการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของเชียงคาน โดยถนนสายเลียบแมน้ําโขงที่ทั้งสองฝงถูก
ขนาบดวยบานเกา ตอนเย็นจะมีถนนคนเดินเชียงคาน และตอนเชามืดจะมีกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตที่เรียบงายของชาวเชียงคาน คือ “การตักบาตรขาวเหนียวยามเชา” ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาพักที่เชียง
คานก็จะมาตักบาตร ซึ่งก็จะพบเห็นคนในชุมชนทองถิ่นมาตักบาตรดวย ทําใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู
วัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวม และเกิดความประทับใจได
หรือบานเชียง ที่เครื่องปนโบราณมีลายเขียนลายกนหอย ซึ่งเปนที่เปนเอกลักษณของบานเชียง
และมีการสืบทอดตอๆ กันมา ทําใหสามารถนําเอาเอกลักษณนี้มีสรางมูลคา คือ การทําเครื่องปนดินเผา
ลายบานเชียง และยังสามารถจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดวาดลายเสนลงบนเครื่องปน เปนผลงานของ
ตัวเองได หรือที่ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน เปนตัวอยางของการนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเปนเรื่องราว
ในอดีตของชาวบานบางระจัน มาจําลองอยูในตลาด โดยทุกคนในตลาดมีขอตกลงรวมกันในดานการแตง
กาย การตกแตงราน การใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่สอดคลองกับยุคสมัย โดยใหแตละคนปฏิบัติตามขอตกลง
ทําใหบรรยากาศในภาพรวมมีความเปนยุคอดีตที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งตลาด
แตละชุมชนมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ ตามกลุมชาติพันธุ ทําใหแตละ
พื้นที่มีความโดดเดนในเชิงวัฒนธรรม จะพบวา ทุนทางวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนองคประกอบหนึ่งในการ
จัดการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะชุมชนทองเที่ยวที่เนนการใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน และมีกิจกรรมที่ตอยอดมาจากทุนวัฒนธรรม เชน การรองสรภัญญะตอนรับนักทองเที่ยว การแตง
กายที่เปนเอกลักษณ การรองรําทําเพลง อาหารทองถิ่น เปนตน
นอกจากนี้ บางพื้น ที่ ยั งมี ก ารจั ด งานประจํา ป ที่เ ปน วัฒ นธรรมของพื้ นที่ ซึ่ งมี ก ารจัด เป น งาน
ประจําปเพื่อสืบทอดประเพณีที่งดงามและยังเปนสวนสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชน เชน ประเพณีแห
น้ําขึ้นโฮงสรงน้ําเจาหมื่นดง ที่บานนาตนจั่น งานลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง (ออกพรรษา) ที่เชียงคาน
งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบานเชียง ที่บานเชียง งานทีปะวารี ณ บานระจันวันเพ็ญ ที่ตลาดไทยยอนยุค
บานระจัน งานสืบสานวัฒนธรรม ปงหาง ไสอั่ว หละปูน ที่ตําบลอุโมงค กิจกรรมเหลานี้ มีสวนดึงดูดให
นักทองเที่ยวเขามาและสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนมากขึ้น
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ตารางที่ 4.3 ชุมชนที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ
ชุมชน
บานทาขันทอง
บานเชียง
บานนาตนจั่น
บานรองกลา
บานแมกลางหลวง
หมูบานสันติชล
บานนาออ

ชุมชนคลองหัวชาง
ตําบลเชียงคาน

กลุมวัฒนธรรม
เปนชาวอีสานอพยพมาอยูในภาคเหนือ ก็นําเอาวัฒนธรรมอีสานมาดวยทั้งการปรุงอาหาร
การแตงกาย การแสดงกลอนลําตางๆ
เปนกลุมไทยพวนที่มีรากเหงามาจากเมืองเชีย งขวางของประเทศลาว ก็นํา เอาอาหาร
พื้นบาน และการฟอนรําแบบไทพวน การเขียนสีหมอลาย
เปนกลุมไทยยวน (โยนก) เปนชุมชนโบราณที่มีอายุมามากกวา 200 ป ที่บรรพบุรุษอพยพ
มาจากแควนโยนก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
กลุมวัฒนธรรมชาวมง คนบานรองกลาเปนคนไทยเชื้อสายมง อพยพมาจาก จ.นาน
เปนกลุมชนเผาปกาเกอะญอ
วัฒนธรรมจีนยูนนาน
วัฒนธรรมลานชาง มีการตั้งหมูบานมานานกวา 450 ป บรรพบุรุษชาวบานนาอออพยพมา
จากหลวงพระบางและเวียงจันทน ประมาณ พ.ศ.2236 โดดเดนดานภาษา สถาปตยกรรม
บานเรือน
มี การอพยพชาวบา นจากจังหวัดอุ บ ลราชธานี 10 กวา หลั ง คาเรือน ตอ มากลุม คนจาก
นครนายกไดอพยพเขามาและนําเอาวิถีชีวิตแบบลาวพวนเขามาดวย
กลุมชาวลาวที่มีพื้นฐานทําการคาขาย ชุมชนเชียงคานในอดีตเปนสังคมการคาขาย จึงมี
การวางผังและตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคม ซึ่งก็คือแมน้ําโขง มีเรือนไมเกาแกตั้ง
เรียงแถวเปนแนวยาวเลียบลําน้ําโขง ซึ่งเปนจุดเดนของเชียงคาน นอกจากนี้ ยังมีการตัก
บาตรขาวเหนียวที่คนดั้งเดิมยังคงยึดถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน

3) ทุนภูมิปญญา ถือวาเปนทุนพื้นฐานสําคัญสําหรับดึงดูดลูกคากลุมศึกษาดูงาน หลายพื้นที่มี
ความโดดเดนดานภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาสิ่งเหลานั้นมาเปนฐานการเรียนรู สินคาโอท็อป หรือเปน
ของฝากได ซึ่งเปนอีกองคประกอบสําคัญของการทองเที่ยว เชน
บานนาตนจั่น มีภูมิปญญาการหมักผาดวยโคลน ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานที่ทําใหผานิ่ม
และเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของบานนาตนจั่น โดยในป พ.ศ. 2560 สามารถสรางรายไดจากการขายผา
ทอหมักโคลนไดสูงถึง 17 ลานบาท
ชุมชนเกาะเกิด ถือวาเปนหมูบานทองเที่ยว OTOP ที่มีการทํายาสมุนไพรอายุวัฒนะ ซึ่งมี
การสืบทอดตํารายาสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ ไดมีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับ
มาตรฐานทะเบี ย นยาจากกระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึ ง ได จ ดทะเบี ย นเป น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสมุ น ไพร
อายุวัฒนะ และไดรับเลือกเปนวิสาหกิจชุมชนอันดับ 1 ของอําเภอบางปะอินและเปนสินคา OTOP ตําบล
เกาะเกิด
ชุมชนบานบัว เปนหมูบานขาวอินทรีย ขาวอินทรียที่ผลิตเปนขาวที่มีคุณภาพและมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง กระบวนการผลิตปลอดจากสารเคมีและมีมาตรฐาน จนไดรับตรา Organic Rice
Thailand
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ชุมชนเชียงคาน มีการผลิตมะพราวแกวโดยวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีมะพราวแกวบานนอย
การผลิตสะอาดและถูกหลักอนามัย โดยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จังหวัด
สํานักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย
จะพบวา หลายชุมชนมีผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง สามารถสรางรายได
ใหกับคนในชุมชน และยังสามารถดึงดูดใหคนที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน เลือกซื้อผลิตภัณฑ และเมื่อมีการ
ทองเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑเหลานี้จะสามารถจําหนายเปนของฝากและสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชน
ไดอีกดวย
4) ทุนมนุษย ถือวาเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชน
โดยเฉพาะกลุมหรือแกนนํากลุมที่เปนผูริเริ่มจัดการทองเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการรวบรวมทุนในชุมชน
เครือขายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 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
แกนนําเหลานี้มักจะเปนผูที่ชาวบานเกรงใจและใหความรวมมือ เนื่องจากเปนผูมีความรูและมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ซึ่งจะชวยเอื้อในการทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยง
กลุ ม ต า งๆ ในชุ ม ชน ทํ า ให ก ารจั ด การท อ งเที่ ย วในชุ ม ชนทํ า ได ง า ยขึ้ น รวมถึ ง เป น ตั ว แทนประสาน
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ได โดยเฉพาะแกนนําที่เปนบุคลากรของ อปท. จะสามารถรูชองทางในการของบประมาณสนับสนุนได
มากขึ้น ที่โดดเดนมาก ไดแก ปาเสงี่ยม แสวงลาภ บานนาตนจั่น และกลุมแกนนําเกาะยาวนอย
แกนนําบางพื้นที่ ตัวแกนนําประเภทผูที่มีองคความรูเฉพาะ เชน ปาลําพูน พรรณไวย ผูนํา
กลุมทองเที่ยวบานเกาะเกิด เปนผูมีองคความรูในเรื่องยาอายุวัฒนะ ก็ไดใชยาอายุวัฒนะเปนจุดขายใน
การดึงดูดลูกคา ซึ่งมีผูสนใจในผลิตภัณฑมากขึ้น ก็มีการมาศึกษาดูงาน มีการจัดกิจกรรมทางดานสุขภาพ
และตอยอดไปสูการเปดบริการโฮมสเตยและการทองเที่ยวในชุมชน อยางไรก็ดี ตัวแกนนํามีลักษณะเปน
เจาขององคความรูที่เปนสิ่งดึงดูดสําคัญของการทองเที่ยว ซึ่งจะถายทอดใหกับคนในครอบครัวเทานั้น
สวนที่ตลาดไทยยอนยุคบานระจันเปนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผูนําในเชิงความคิดเปนพระ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหกับชาวบานในการดําเนินงานของตลาด
นอกจากนี้ หลายชุ ม ชนยั ง มี ข อ ได เ ปรี ย บทางด า นภู มิ ศ าสตร เนื่ อ งจากตั้ ง อยู ใ กล แ หล ง
ทองเที่ยวหลักที่เปนจุดดึงดูดใจสําคัญ ทําใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น
เชน ชุมชนบานเชียง มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง (มรดกโลก) ชุมชนบานทาขันทอง อยูใกล
สามเหลี่ยมทองคํา และอําเภอแมสาย ชุมชนบานนาตนจั่น อยูใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ชุมชน
บานรองกลา ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา (ลานหินปุม) ชุมชนบานแมกลางหลวง อยูใกล
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หมูบานสันติชล อยูในอําเภอปาย หรือชุมชนเกาะเกิด มีศูนยศิลปาชีพเกาะ
เกิด เปนตน
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4.1.4 ลักษณะของการทองเที่ยวของชุมชน
เนื่องจากการทองเที่ยวชุมชนมีพลวัต และหลายชุมชนทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษามีการนําเสนอ
จุดเด นจากพื้นฐานทรัพยากรที่ แตกตางกัน ทําใหสามารถแบ งออกเป น 3 กลุมตามลักษณะกิจกรรม
ผลิตภัณฑและบริการ คือ
1. ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว คือ ชุมชนที่เนนกิจกรรมดานการทองเที่ยวเปนหลัก โดยชุมชนมี
ความโดดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชน และนําทรัพยากรเหลานั้นมาใชเปนปจจัยพื้นฐานใน
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมเปนกิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อผอนคลายเปนหลัก
2. ชุมชนเพื่อศึกษาดูงาน คือ ชุมชนที่เนนกิจกรรมดานการศึกษาดูงาน โดยชุมชนความโดด
เดนของแหลงการศึกษา มีฐานการเรียนรูที่มีศักยภาพ กลาวคือ มีองคความรูที่มีการถอดบทเรียน และมี
วิทยากรใหความรู จัดฐานการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม กิจกรรมเปนกิจกรรมดานการศึกษาดูงานเปนหลัก
3. ชุมชนเพื่อการศึกษาดูงานที่จะเปลี่ยนเปนทองเที่ยว (In between) คือ ชุมชนที่เคยเปน
พื้นที่ศึกษาดูงาน และพัฒนาฐานการดูงานมาเปนแหลงทองเที่ยว และรวมรวบทรัพยากรตางๆ ในชุมชน
มาจัดการทองเที่ยว เชน ดานวัฒนธรรม ดานภูมิปญญา ดานธรรมชาติ เปนตน กิจกรรมเปนกิจกรรมดาน
การทองเที่ยวที่มีฐานการเรียนรูเปนองคประกอบในการทองเที่ยว สามารถสรุปประเภทชุมชนตามลักษณะ
การทองเที่ยว ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ประเภทกลุมชุมชนทองเที่ยว
ชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงค จ.ลําพูน

ชุมชนเพื่อการ
ทองเที่ยว

ชุมชนเพื่อศึกษาดูงาน


ชุมชนเพื่อการศึกษาดูงาน
ที่จะเปลี่ยนเปนทองเที่ยว
(In between)
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ตารางที่ 4.5 ประเภทกลุมชุมชนทองเที่ยว (ตอ)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ชุมชน
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี
ขาวแคบ/ ทุเรียนกวน/ ทุเรียนทอด
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
สบูขาว บานบัว จ.พะเยา
หมอนใบชา แมกําปอง จ.เชียงใหม
ผาบาติค เกาะยาวนอย จ.พังงา
มะพราวแกว เชียงคาน จ.เลย
ผามัดหมี่ยอมคราม บานดง จ.อุดรธานี

ทองเที่ยววันเดียว (Day trip)

ผลิตภัณฑชุมชน

โดยสรุป จะพบวา แตละชุมชนมีพื้นฐานที่แตกตางกัน ทั้งบริ บทของชุ มชนที่ ทํ าให เ กิดความ
ไดเปรียบของทําเลที่ตั้งที่แตกตางกัน ความสมบูรณของทุนประเดิมในชุมชน และการพัฒนาของแตละ
ชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสงผลตอระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
4.2 วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
เนื่องจากการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ทั้งผูดําเนินงาน
ภายในกลุม และคนในชุมชน เนื่องจากการทองเที่ยวเที่ยวอาจสรางผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่
คาดหวังและไมไดคาดหวัง ดังนั้น การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมยอมเปนปจจัยที่จะนําไปสูความ
ยั่งยืน โดยชุมชนทองเที่ยวตางก็มีวิธีจัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ การกระจาย
ผลประโยชน พบวา ชุมชนทองเที่ยวมีการกระจายผลประโยชนใหกับคนในกลุม คนในชุมชน และสังคม
1) การจั ด สรรผลประโยชน ใ นระดับ กลุม เปน การกระจายผลประโยชนเ ริ่มตน ใหกั บ
สมาชิกกลุม ซึ่ งมัก จะกระจายตามผลการดําเนินงาน กลา วคื อ ผลประโยชนหลัก คือ รายไดจ ากการ
ให บ ริ ก าร ซึ่ ง ขึ้ น ตรงกั บ จํ า นวนการให บ ริ ก าร ซึ่ ง มาจากการกระจายโอกาสการให บ ริ ก ารของกลุ ม
โดยเฉพาะโฮมสเตย แตละกลุมจะมีการกําหนดรูปแบบการกระจายลูกคาใหสมาชิก ในพื้นที่ศึกษาพบวามี
3 วิธีหลัก คือ 1) กระจายใหสมาชิกตามลําดับคิว 2) กระจายใหทุกบานไดรับลูกคาเทากันในแตละรอบ และ
3) ลูกคาเลือกที่พักเอง จะพบวา การกระจายลูกคาของกลุมโฮมสเตย คอนขางสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชนและกลุมลูกคา กลาวคือ ในชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวพักผอนและมีกลุมลูกคาเปนนักทองเที่ยว ซึ่ง
มาเปนกลุมเล็กๆ จะใชระบบแบบเวียนตามลําดับคิว เชน นาตนจั่น เกาะยาวนอย แมกําปอง เปนตน สวน
ใรชุมชนที่เปนชุมชนศึกษาดูงาน กลุมลูกคาเปนคณะศึกษาดูงานที่มักจะมาเปนหมูคณะจํานวนหลายคน มี
จะใชวิธีการกระจายลูกคาใหแตละบานอยางเทาๆ กันในการรับลูกคาแตละรอบ เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสรับ
ลูกคา เชน บานบัว บานคลองหัวชาง เกาะเกิด เปนตน สวนชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวหลัก มีลูกคาที่เปน
กลุมเฉพาะหรือลูกคากําลังจายสูง สวนใหญเปนโฮมสเตยที่ไมไดดําเนินการเปนกลุม ก็จะเปดใหลูกคาเปน
ผูเลือกเอง เชน ประแส (ฝงริมน้ํา) เชียงคาน เปนตน
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รายงานฉบับสมบูรณ

อยางไรก็ตาม การกระจายลูกคาในโฮมสเตยที่ดําเนินการเปนกลุมยังมีความยืดหยุน กลาวคือ
มีการใชทั้งระบบคิวและการกระจายเทาๆ กัน แลวแตกรณี เพื่อพยายามใหสมาชิกทุกคนไดรับโอกาสที่
เทาเทียมกัน เนื่องจากในบางครั้งพื้นที่ที่ใชระบบคิว เมื่อลูกคาที่เขามากลุมดูงานที่มาเปนจํานวนมาก ใน
รอบนั้นก็จะกระจายใหทุกคนเทาๆ กัน หรือบางพื้นที่ที่ใชวิธีการกระจายเทาๆ กัน แตในบางครั้งคณะที่มา
มีจํานวนไมมากพอที่จะกระจายใหกับสมาชิกทุกคน ในรอบตอไปก็จะใหสิทธิ์กับสมาชิกที่ไมไดรับลูกคาใน
รอบนี้กอน เปนตน
นอกจากนี้ ในหลายพื้นที่เริ่มเปดโอกาสใหแตละบานสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเอง เชน บาน
เชียง บานทาขันทอง โดยแตละบานมีการใหเบอรติดตอ หรือนามบัตรที่เปนของสวนตัวใหกับลูกคา ซึ่งจะ
เปนอีกหนึ่งชองทางที่จะทําใหแตละบานจะสามารถหาลูกคาเอง นอกเหนือจากที่กลุมกระจายมาให
ตารางที่ 4.6 วิธีการกระจายลูกคาของกลุมโฮมสเตย
การกระจายลูกคา
1. ตามลําดับคิว

2. กระจายเทาๆ กัน

3. ลูกคาเลือกเอง

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานนาออ จ.เลย
อุโมงค จ.ลําพูน
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
เชียงคาน จ.เลย

พื้นที่
เกาะยาวนอย จ.พังงา
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเดียม จ.อุดรธานี
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
ประแส จ.ระยอง (ฝงทุงโปรงทอง)
ประแส จ.ระยอง (ฝงริมน้ํา)

ที่มา: จากการสํารวจ

สวนกรณีของบริการการทองเที่ยว เชน กลุมเรือของบานเดียม ก็ไดใชระบบคิวในการกระจาย
ลูกคาใหสมาชิก โดยเรือแตละลําจะมีการติดเบอรและจัดเรียงคิวเดินเรือตามลําดับ หากเจาของเรือไม
สามารถมาใหบริการตามคิวเรือของตนไดตามคิวที่กําหนด เมื่อมาทีหลังก็จะตองไปตอเปนคิวสุดทาย
ดังนั้น สมาชิกลุมเรือตองทําการตรวจสอบลําดับของตนเองอยูเรื่อยๆ วาใกลถึงคิวตนเองแลวหรือยัง สวน
กลุมผูใหบริการรถนําเที่ยวชุมชนบานรองกลา ภายในกลุมมีการจัดเรียงคิวอยางเทาเทียมกัน แตเมื่อคนใด
ไมวางหรือไมพรอมที่จะใหบริการ จะมีการยกคิวใหคนถัดไปโดยไมมีการหักคาใหคิว และมีการชวยกัน
กระจายนักทองเที่ยวใหแกกันภายในกลุม หรือกลุมรถขึ้นภูทอก ที่มีการรวมกลุมของชาวบานที่มีรถนํามา
ใหบริการรับสงนักทองเที่ยวขึ้นไปดูทะเลหมอกที่ภูทอก โดยคิวรถจะไปขึ้นไปสงนักทองเที่ยวที่มาถึงทันที
โดยไมรอใหเต็มลําแลวถึงออกรถ และคาบริการที่ไดก็จะนําแบงกันภายในกลุมสมาชิก
นอกจากการจัดสรรผลประโยชนที่เปนรายไดจากผลการดําเนินงานแลว ในบางชุมชนยังมี
การหักเงินรายไดบางสวนเพื่อใชเปนเงินกองกลางสําหรับจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกใน
กลุม เชน กลุมเรือบานเดียม ไดเก็บเงินสะสมกองทุนสวนหนึ่งจะจัดสรรใหกับสมาชิกที่ตองการซื้อเรือ
เปนของตนเอง แตไมมีเงินทุนกูเงินมาลงทุน จะไดรับสิทธิกูยืมเงินจากกลุมในอัตราดอกเบี้ยเงินกู คือ
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

อัตรารอยละ 1 ตอเดือน กูไดคนละไมเกิน 20,000 หรือกลุมศิลาโฮมสเตยและกลุมอุโมงคโฮมสเตยก็จะมี
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเกิดการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต หรือกลุมทอผาบานดง ก็มีเงินสํารองใหสมาชิกได
กูยืมเพื่อใชยามฉุกเฉิน
2) การจั ด สรรผลประโยชน เ พื่ อ สั ง คม หลายชุ ม ชนให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกระจาย
ผลประโยชน ซึ่งไมเพียงแตการกระจายรายไดใหกับสมาชิกในกลุมเทานั้น แตไดมีการกระจายไปยัง
สมาชิกในชุมชนและสังคมสวนรวม เชน ชุมชนบานเชียง มีสวนเงินกองกลางที่มีการจัดสวัสดิการใหคนใน
หมูบานกรณีเจ็บปวย หรือบานบัว ที่มีการจัดสรรผลประโยชนที่ไดใหกับครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนที่ไมไดทํา
การทองเที่ยว โดยหักเงินรายไดบางสวนเขากองกลาง เมื่อครบปจึงนําเงินกอนนี้มาเฉลี่ยใหครัวเรือนใน
หมูบานที่ไมไดมีสวนรวมในการทองเที่ยวดวย หรือในบางพื้นที่มีการเก็บเงินในลักษณะของเงินทองทุน
สําหรับทํากิจกรรมสาธารณประโยชนและพัฒนาพื้นที่ เชน บานแมกําปอง มีการเก็บเงินรายไดรอยละ 20
เขาสูกองทุนพัฒนาของหมูบาน บานแมกลางหลวงหักรายได 10 บาทตอหัวนักทองเที่ยว เพื่อเก็บเงินไว
ใชสําหรับกิจกรรมที่เปนสวนรวมของชุมชน หรือกลุมเรือบานเดียมไดแบงรายไดบางสวนสําหรับใชเงิน
บํารุงวัดและชุมชน รวมถึงจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหเด็กในชุมชน หรือตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ก็มี
การหักเงินรายไดรานละ 100 บาท เพื่อบํารุงวัด (คาน้ําคาไฟ) ซึ่งเปนสถานที่จัดตลาด หรือกลุมรถนํา
เที่ยวชุมชนรองกลามีการหักเงินเขากลุมเที่ยวรถละ 100 บาท เพื่อนําเงินไปใชในการพัฒนาถนน ตัดหญา
และพัฒนาหมูบาน เปนตน
จะพบวา หลายชุมชนใหความสําคัญกับการจัดเก็บเงินกองกลาง ซึ่งเปนเงินที่หักจากรายไดของ
สมาชิกมาสูกองกลางนั้นและจัดสรรประโยชนไปสูกลุมหรือบุคคลตางๆ ทั้งที่เปนสมาชิกกลุมและไมใช
สมาชิกกลุม ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะทําใหการจัดการทองเที่ยวมีแนวโนมเกิดผลที่ยั่งยืน เนื่องจาก
การกระจายผลประโยชนไปสูบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของหรือสาธารณะ เสมือนเปนการชดเชยหรือชวย
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจ เชน การทองเที่ยวทําให
คนตางถิ่นเขามาเดินไปมาหรือทํากิจกรรมในชุมชน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกตามวิถีเดิมกับคน
อื่นๆ หรื อ อาจถึ งขั้ นส ง ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดลอ ม เช น ขยะมากขึ้ น ซึ่ ง การจัด สรรผลประโยชน เ พื่ อ
สาธารณะถือวาเปนอีกหนึ่งทางที่ไดรวมบรรเทาผลกระทบ และเปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคม
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ตารางที่ 4.7 วิธีการจัดสรรผลประโยชน
การจัดสรรผลประโยชน
ที่

พื้นที่ศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี

14

บานเดียม

บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.
อุดรธานี
16
ประแส จ.ระยอง
17
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
18
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
19
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
20
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
21
อุโมงค จ.ลําพูน
ที่มา: จากการสํารวจ
15

ภายในกลุม
สวัสดิการ
กิจกรรมกลุม
สมาชิก


สวัสดิการ
ชุมชน

เพื่อสังคม
ทุนเพื่อ
การศึกษา

สาธารณะ
ประโยชน
























 สิทธิในการกู
เงินจากกลุมเรือ
 (คาใชจาย
ยามฉุกเฉิน)
























4.3 ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว
การวิเคราะหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจนี้ จะแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหความคุมคา
ทางการเงิน เพื่อพิจารณาวาผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 10 ป มีขนาดผลตอบแทนสุทธิอยางไร จะ
สามารถคืนทุนใหผูลงทุนไดชาหรือเร็ว โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
และระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PB) และ 2) การวิเคราะหความคุมคาทางบัญชี เปนการคํานวณ
โดยมีการกระจายตนทุนของการลงทุนในสินทรัพยในรูปคาเสื่อมราคา เพื่อพิจารณาผลกําไรขาดทุนของ
การดําเนินงานในรอบป
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

4.3.1 ความคุมคาทางการเงิน
การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน เปนการวิเคราะหกระแสเงินสดรับและตนทุนที่จายไป
ในระยะเวลา 10 ป เพื่อพิจารณาการลงทุนของครัวเรือนวา ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
ตางๆ จะสามารถสรางผลตอบแทนชดเชยตนทุนการลงทุน และใหผลสุทธิเปนบวกไดหรือไมในระยะเวลา
10 ป
กลุมโฮมสเตย เปนหนึ่งในหวงโซบริการการทองเที่ยวชุมชนที่ชาวบานใชทุนทรัพยสวนตัว
ในการลงทุนเพื่อเตรียมความพรอมของบานและจัดเตรียมบริการตางๆ ในบาน ซึ่งสภาพบานของแตละคน
ก็จะมีความพรอมที่ไมเทากัน ทําใหระดับการลงทุนมีความแตกตางกัน จากการศึกษานี้ สามารถแบง
โมเดลการลงทุนในโฮมสเตยออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) ใชบานเดิมไมมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 2) ปรับปรุง/
ตอเติมบานเดิม และ 3) บานสรางใหม ในภาพรวม พบวา รูปแบบการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาในชวง
10 ป คือ บานโฮมสเตยที่บานเดิมในการรับรองแขก มีระยะเวลาคืนทุนตั้งแต ตั้งแต 2 เดือน ถึงประมาณ
7 ป ขึ้นอยูกับการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เชน เตียง ที่นอน ของใชแขก เปนตน แตตนทุนที่ลงทุนกับบาน
ไมแตกตางกัน ในขณะที่รูปแบบบานที่เริ่มมีการลงทุนตอเติม เชน ทําหองน้ําเพิ่ม กั้นหองเพิ่ม เปนตน
หรือบานสรางใหมทั้งหลัง ก็จะมีตนทุนการลงทุนที่สูงขึ้น ทําใหในบางชุมชนที่มีครัวเรือนลงทุนตอเติมบาน
หรือสรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 10 ป
ในขณะที่บางชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวนิยม เชน ประแส (ฝงริมน้ํา) และเชียงคาน พบวา ทุก
รูปแบบการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคา และสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 10 ป โดยเฉพาะที่
เชี ย งคาน ซึ่ ง จะพบว า มี ข นาดของมู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ ค อ นข า งใหญ ก ว า ชุ ม ชนโฮมสเตย ทั่ ว ไปโดย
เปรียบเทียบ คือ 4,174,752 - 14,872,867 บาท (ชุมชนโฮมสเตยอื่นๆ ไมรวมประแส และเชียงคาน มี
ขนาดผลไดใ หญ สุ ด 420,686 - 501,295 บาท) และมี ร ะยะเวลาคื นทุ นคอ นข า งสั้ น โดยเปรี ย บเทีย บ
โดยเฉพาะบานสรางใหมที่หลายชุมชนโฮมสเตยสวนใหญจะขาดทุน แตผูลงทุนที่เชียงคานสามารถคืนทุน
ไดในระยะเวลา 4 ป
ตารางที่ 4.8 มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) กิจการที่พักของชุมชนโฮมเตย
ลักษณะการลงทุน
พื้นที่ศึกษา

ชุมชนโฮมสเตย

บานปรับปรุงนอย/ บานเดิม
NPV (บาท)
PB
4,601 420,686

ตั้งแต 2 เดือน
ถึง 6 ป 8 เดือน

บานปรับปรุงมาก/ตอเติมบาน
NPV (บาท)
PB
(448,223) 577,498

ตั้งแต 10 เดือน
ถึงมากกวา 10 ป

แมกลางหลวง
(เกสตเฮาส)
ประแส จ.ระยอง
28,386
4 ป 7 เดือน
1,692,125
7 ป 4 เดือน
เชียงคาน จ.เลย
4,174,752
2 ป 1 เดือน
14,872,867
1 ป 11 เดือน
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห
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บานสรางใหม
NPV (บาท)
PB
ตั้งแต 5 ป 3
(724,728) เดือน ถึง
501,295
มากกวา 20 ป
1,363,235

9 ป 3 เดือน

4,680,465
13,062,211

5 ป 2 เดือน
4 ป 5 เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ

ในสวนของกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชนอื่นๆ ประกอบดวย กิจกรรมทองเที่ยว บริการ
ขนสง บริการอาหาร รวมถึงบริการอื่นๆ สวนใหญใหผลตอบแทนที่คุมคา และใชเวลาไมเกิน 3 ป ก็
สามารถคืนทุนไดแลว โดยเฉพาะบริการอาหาร ที่มีขนาดผลตอบแทนที่คอนขางใหญ (NPV = 369,475 10,564,605 บาท) ซึ่งใหญกวาขนาดผลตอบแทนที่ไดจากโฮมสเตยของชุมชนทั่วไป และมีระยะเวลาคืน
ทุนเร็ว ในขณะที่บางกิจกรรมก็สามารถคืนทุนไดทันที เชน รถอีตอก ฐานการเรียนรู และไกด ซึ่งเปนกลุม
กิจกรรมที่มีตนทุนสวนเพิ่มต่ํามาก เนื่องจากใชทุนเดิมที่มีอยูแลวมาใชตอยอดในกิจกรรม สามารถแสดง
ขนาดผลไดและระยะเวลาคืนทุนของแตละกิจกรรมดังตารางที่ 4.9 ถึง ตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.9 มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
ชุมชน
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (บาท)
บริการ
ลองเรือลําน้ําเข็ก
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
140,497
ลองเรือชมทะเลบัวบัวแดง
บานเดียม จ.อุดรธานี
192,108 – 269,407
ลองเรือนําเที่ยวทุงโปรงทอง
ประแส จ.ระยอง
952,501
ลองเรือนําเที่ยวฝงเกาะ
ประแส จ.ระยอง
(273,161)
เรือนําเที่ยว
เกาะยาวนอย จ.พังงา
1,732,749
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห

ระยะเวลาคืนทุน
2 ป
1 ป 2 เดือน - 1 ป 6 เดือน
1 เดือน
ยังไมคืนทุนภายใน 10 ป
1 ป 10 เดือน

ตารางที่ 4.10 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของกิจกรรมขนสง
ชุมชน
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (บาท)
ประแส จ.ระยอง
866,165
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
(143,001)
นาตนจั่น จ.สุโขทัย
261,940
ประแส จ.ระยอง
4,537,164
ลานจอดรถ
ทาขันทอง จ.เชียงราย
577,697
รถอีตอก
เกาะยาวนอย จ.พังงา
306,175
รถยนตรับสงนําเที่ยว
แมกําปอง จ.เชียงราย
2,408
รถรับสงทองเที่ยว
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห
บริการ
รถสามลอ
รถราง
รถอีตอก

ระยะเวลาคืนทุน
2 เดือน
ยังไมคืนทุนภายใน 10 ป
1 ป 8 เดือน
1 ป 6 เดือน
คืนทุนทันที
5 ป 2 เดือน
2 ป 11 เดือน

ตารางที่ 4.11 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของบริการอาหาร
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (บาท)
พื้นที่ศึกษา
แมกําปอง จ. เชียงใหม
10,564,605
นาตนจั่น จ.สุโขทัย
1,891,588
ประแส จ.ระยอง
1,234,351
ทาขันทอง จ.เชียงราย
369,475
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห
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ระยะเวลาคืนทุน
7 เดือน
2 เดือน
7 เดือน
1 ป 7 เดือน

โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ตารางที่ 4.12 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของบริการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอื่นๆ
พื้นที่ศึกษา
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (บาท)
บริการ
การแสดง
ทาขันทอง จ.เชียงราย
146,191
ฐานการเรียนรู
ทาขันทอง จ.เชียงราย
45,298- 497,910
นวดไทย
เกาะยาวนอย จ.พังงา
3,799,031
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห

ระยะเวลาคืนทุน
1 ป 3 เดือน
คืนทุนทันที ถึง 2 ป 10 เดือน
11 เดือน

ตารางที่ 4.13 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของผลิตภัณฑชุมชน
พื้นที่ศึกษา
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (บาท)
ผลิตภัณฑ
เชียงคาน จ.เลย
มะพราวแกว
4,045,183 - 22,122,704
ผาหมักโคลน
นาตนจั่น จ.สุโขทัย
27,200,959
ผายอมคราม
บานดง (พิบูลยลักษณ) จ.อุดรธานี
122,227 - 536,232
ผาบาติค
เกาะยาวนอย จ.พังงา
691,707
หมายเหตุ: ( ) คือ มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ
อัตราคิดลดรอยละ 7 อัตราเงินเฟอรอยละ 2 ระยะเวลาประเมิน 10 ป
ที่มา: จากการวิเคราะห

ระยะเวลาคืนทุน
11 เดือน ถึง 1 ป 10 เดือน
1 เดือน
7 เดือน ถึง 1 ป 5 เดือน
2 ป 2 เดือน

4.3.2 ความคุมคาทางบัญชี
ความคุมคาทางบัญชี เปนการคํานวณโดยมีการกระจายตนทุนของการลงทุนในสินทรัพยใน
รูปคาเสื่อมราคา เพื่อพิจารณาผลกําไรขาดทุนของการดําเนินงานในรอบป
แตละชุมชนมีการจัดเตรียมกิจกรรมและบริการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว โดยเฉพาะโฮมส
เตย นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เชน อาหาร ไกด การขนสง ของที่ระลึก ฐานการเรียนรู เรือ เปนตน ซึ่ง
ความครบครันตามหวงโซอุปทานขึ้นอยูกับบริบทชุมชน บริการตางๆ เหลานี้ เกิดจากการลงทุนของคนใน
ชุมชน การวิเคราะหนี้ จะแสดงใหเห็นผลตอบแทนสุทธิ หรือผลกําไรที่ไดจากการลงทุน โดยเปนการ
เปรียบเทียบสัดสวนของกําไรตอรายไดรวม วาทุกๆ รายได 100 บาท เมื่อหักตนทุนออกแลว จะเหลือเปน
กําไรกี่บาท
ขอพึงตระหนักในการพิจารณาคาในตารางที่ 4.14 คือ แตละชุมชนมีบริบทของชุมชนที่
แตกตางกัน ลักษณะตลาดที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลกระทบตอระดับรายได และกําไรสุทธิที่แตกตางกัน แมวา
จะมีลักษณะการลงทุนและระดับการลงทุนจะมีขนาดที่ใกลเคียงกัน โดยมีขอสังเกตจากการศึกษา พบวา
รูปแบบการลงทุนที่ใชบานเดิมหรือปรับปรุงเพียงเล็กนอย เปนโมเดลการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาใน
ทุกชุมชน มีผลตอบแทนสุทธิอยูระหวาง 5.05 – 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท
อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีระดับการลงทุนที่สูงขึ้นทั้งการปรับปรุงตอเติมบานหรือลงทุนสราง
บานใหมทั้งหลัง จะพบวา มีบางชุมชนที่ผลตอบแทนสุทธิเปนลบ ซึ่งเปนชุมชนทองเที่ยวเกิดใหม เชน
บานศิลา จ.ขอนแกน หรือเปนชุมชนศึกษาดูงานเทานั้น เชน ต.อุโมงค จ.ลําพูน ที่มีจํานวนผูเขาพักยังไม
สูงมาก หรือมีระดับราคาไมสูงมากพอที่จะสรางรายไดใหสามารถชดเชยตนทุนการลงทุนที่สูง
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แมวาการลงทุนในที่พักจะใหผลตอบแทนที่คุมคา แตก็พบวายังมีความแตกตางของผลกําไร
ทั้งในชุมชนเดียวกันและระหวางชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมพื้นฐานของแตละบานที่ทําโฮมสเตยซึ่ง
ไมเหมือนกัน ทําใหขนาดการลงทุนแตกตางกัน นอกจากนี้ เกี่ยวของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอโอกาส
ในการสร า งรายได โดยชุ ม ชนที่ เ ป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วและมี ชื่ อ เสี ย งอาจตั้ ง ราคาได สู ง หรื อ มี จํ า นวน
นักทองเที่ยวเขามามาก ทําใหสามารถสรางรายไดที่ชดเชยตนทุนการลงทุนได และไดกําไรสุทธิเปนบวก
แมวาจะมีการลงทุนสูงมากโดยการสรางบานใหมทั้งหลัง เชน เชียงคาน จ.เลย บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานแมกลางหลวง จ.เชียใหม
ตารางที่ 4.14 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของบริการที่พัก
หนวย: บาท

โฮมสเตย
พื้นที่

บานปรับปรุงนอย/
ใชบานเดิม

บานปรับปรุงมาก/
ตอเติมบาน

บานสรางใหม

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.
เชียงใหม
6. บานบัว จ.พะเยา
7. เกาะยาวนอย จ.พังงา
8. เชียงคาน จ.เลย
9. บานนาออ จ.เลย
10. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
11. บานเชียง จ.อุดรธานี
12. บานเดียม จ.อุดรธานี
13. ประแส จ.ระยอง
14. เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
15. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
16. บานทาขันทอง จ.เชียงราย
17. อุโมงค จ.ลําพูน

50.81

36.94

34.03

1.
2.
3.
4.
5.

เกสตเฮาส

41.5 - 60.38
14.42
5.05

(-70.15)
20.81

45.23
29.00 – 39.00
13.00
18.00

32.09
45.50
31.72
11.76 - 17.31

44.33
18.13
(ของวิสาหกิจชุมชน)

21.87
38.00 – 61.00
5.00
(-11.00)
37.00
36.00 - 47.00
59.72
73.22
37.30
26.52
(-7.92) - (-51.33)

4.53
51.00 – 57.00
(-169.00)
(-237.00)
25.00 - 44.00

15.31

36.20
50.99
46.40
(-21.94)

ที่มา: จากการวิเคราะห

สําหรับกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน พบวา สามารถสรางกําไรสุทธิได
คอนขางสูง โดยเฉพาะบริการไกดทองถิ่น ที่มีอัตรากําไรสูงถึง 90.00-99.83 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท
เนื่องจากมีตนทุนเพียงคาเสียโอกาสแรงงานของตัวไกดเองเทานั้น สวนบริการที่คอนขางใหผลตอบแทน
คอนขางสู งเชนกั น สว นใหญ จ ะเปนกลุมบริการที่ มีอยูแล ว ในชุมชนเป นทุ นเดิ ม เพียงแต มีการลงทุน
เพิ่มเติมเพียงเล็กนอย เชน ฐานการดูงานเกษตรมีการปรับปรุงพื้นที่ใหมีความสวยงามเพื่อใหนักทองเทีย่ ว
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

มาเยี่ยมชม หรือการแสดงอาจจะมีการลงทุนตัดชุดใหม ก็พบวา มีอัตรากําไรที่คอนขางสูง และยังสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ เชน ที่ชุมชนบานทาขันทอง มีสวนเสาวรสซึ่งชาวบานทําเปนอาชีพหลัก
อยูแลว แตเมื่อพื้นที่สวนถูกผนวกเปนพื้นที่หนึ่งในโปรแกรมการทองเที่ยว ก็จะไดรับผลตอบแทนจากการ
เปดพื้นที่ครั้งละ 300 บาท และยังสามารถขายผลเสาวรสสดจากเดิมขายใหโครงการหลวงทั้งหมด กิโลละ
9 บาทกิโลกรัม เมื่อมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่สวนสามารถขายไดในราคาที่สูงขึ้นเปน 20 บาทตอกิโลกรัม
และยังมีการตอยอดทําน้ําเสาวรสขายใหนักทองเที่ยวอีกดวย
สําหรับบริการอื่นๆ ไดแก อาหาร นวด ลองแกง บริการที่จอดรถ ก็มีการลงทุนที่แตกตางกันไป
ตามกิจกรรม แตก็พบวายังมีความคุมคาในการลงทุน
ตารางที่ 4.15 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยว
หนวย: บาท
พื้นที่

อาหาร

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ. เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา

26.29

นวด

การแสดง

ฐานเรียนรู /
ศูนยเรียนรู

ลองแกง

ลานจอดรถ

23.33-42.00
43.22
51.88
29.24

เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
ประแส จ.ระยอง
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
ที่มา: จากการวิเคราะห

ไกด

99.83
90.00

61.39

44.06
62.00

25.00

9.26
62.41
(ฟารมกุง)
49.00
64.00

25.14

72.80

24.01

75.00

49.00
53.48-96.11

สวนบริการขนสง ถือวาเปนอีกหนึ่งบริการในหวงโซการทองเที่ยวที่มีหลายรูปแบบบริการทั้ง
ขนสงทางบกและทางน้ํา มีทั้งบริการที่นักทองเที่ยวเลือกจะใชบริการหรือไมก็ได เชน นั่งรถอีตอก รถยนต
เปนตน และบริการขนสงที่เปนองคประกอบในกิจกรรมการทองเที่ยวหลัก ซึ่งนักทองเที่ยวตองใชบริการ
เพื่อทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน นั่งเรือไปชมบัวแดง นั่งรถจักรยานยนต 3 ลอเขาไปชมทุงโปรงทอง เปน
ตน ผลการวิเคราะหพบวา บริการขนสงก็เปนอีกกิจกรรมที่สามารถสรางผลกําไรที่สูง โดยเฉพาะรถขนสง
การทองเที่ยวภายในชุมชนประเภทรถอีตอก ซึ่งสวนใหญเปนรถที่ชาวบานมีอยูแลวและใชในการเกษตร
โดยนํามาประยุกตใชในการทองเที่ยว ทําใหตนทุนสวนเพิ่มของบริการรถกลุมนี้คอนขางต่ํา ตรงกันขาม
กับกลุมบริการขนสงที่ใชรถยนตหรือรถจักรยานยนต ซึ่งมีการลงทุนซื้อรถใหม ทําใหมีตนทุนสวนเพิ่มที่สูง
กวา อัตรากําไรจึงต่ํากวา
นอกจากนี้ กลุมขนสงที่เปนองคประกอบในการทองเที่ยว เชน เรือที่ทะเลบัวแดง รถสามลอเขาทุง
โปรงทอง มีแนวโนมจะไดไดรับรายไดสูง เพราะนักทองเที่ยวจําเปนตองใชบริการ
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ตารางที่ 4.16 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของบริการขนสง/ การเดินทางทองเทีย่ ว
หนวย: บาท

พื้นที่

รถอีตอกอีแตน

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
16.91 - 61.31
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานเดียม จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
40.00
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
66.67

รถยนต

รถจักรยานยนต
3 ลอ

รถราง

เรือ

20.00 - 52.00
5.61
25.48

40.25
31.00
7.14 - 75.33

74.48
-60.45

ที่มา: จากการวิเคราะห

ตารางที่ 4.17 กําไรสุทธิตอรายไดทุกๆ 100 บาท ของผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึก
หนวย: บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตภัณฑ
ผาทอหมักโคลน
หมอนใบชา
สบูขาว
ผาบาติก
มะพราวแกว
ผายอมคราม

พื้นที่
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
บานดง จ.อุดรธานี

กําไรสุทธิ
22.00
15.79
16.66
58.73
19.00-26.00
28.00

ที่มา: จากการวิเคราะห

4.4 พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
4.4.1 กลุมชุมชนโฮมสเตย
1) พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วชุมชน
เมื่อพิจารณาตามจุดประสงคของการเดินทางของนักทองเที่ยวในแตละชุมชนโฮมส
เตย จะสามารถแบงชุมชนทองเที่ยวไดเปน 2 กลุม คือ 1) ชุมชนทองเที่ยวที่ลูกคาสวนใหญมาเที่ยว
พักผอน และ 2) ชุมชนทองเที่ยวที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน โดยรายชื่อชุมชนแยกตามกลุมแสดงดัง
ตารางที่ 4.17 มีขอสังเกตวา ในชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาเที่ยวแบบพักผอน มีลักษณะการเดินทางที่มีผู
ที่รวมเดินทางมาดวยสวนใหญจะเปนกลุมครอบครัวและกลุมเพื่อน และสวนใหญ มีชองทางการรับ
ขอมูลชุมชนผานทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook ที่หลายพื้นที่ใชเปนชองทางหลัก
ในการสื่อสารกับลูกคา และสวนใหญจะใชยานพาหนะที่ใชเดินทางมาชุมชนเปนรถยนตสวนตัว ในขณะ
ที่ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญมาศึกษาดูงาน พบวา ผูรวมเดินทางก็คือคณะที่เดินทางมาดวยกัน และสวนใหญ
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ไดรับขอมูลชุมชนมาจากการแนะนําของหนวยงาน เชน หนวยงานภาครัฐ หรือ อปท. ที่จัดใหมีการศึกษา
ดูงาน หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการบอกตอหรือแนะนําโดยเพื่อนหรือญาติ และสวนใหญเดินทางมา
เปนหมูคณะดวยรถตูหรือรถทัวร
ในภาพรวม นักทองเที่ยวสวนใหญ เดินทางมาเยือนชุมชนกรณีศึกษาเปนครั้งแรก
ยกเวน เชียงคาน และบานนาออ ที่สวนใหญเคยเดินทางมาเยือนชุมชนแหงนี้มากกวา 1 ครั้ง โดยสวน
ใหญจะพักคางคืนที่ชุมชนเปนเวลา 1 คืน ยกเวน เกาะยาวนอย ที่มีระยะเวลาพัก 2 คืน ซึ่งอาจจะเปน
การเที่ยวตามโปรแกรมทองเที่ยว ลูกคาสวนใหญเลือกที่จะพักโฮมสเตยของชุมชน ซึ่งมีทั้งที่พักแบบ
ภายใตชายคาเดียวกันกับเจาของบาน และแยกบานกับเจาของบาน สวนชุมชนลับแล และชุมชนคลองหัว
ชาง ลูกคาสวนใหญยังคงเปนกลุมมาทํากิจกรรมทองเที่ยววันเดียว คือ เชาไปเย็นกลับ โดยเฉพาะที่ลับแล
ที่ลูกคาสวนใหญจะเดินทางมาเที่ยวที่อําเภอลับแล และแวะซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่มีหลากหลาย เชน ขาว
แคบ ทุเรียนกวน กลวยกวน เปนตน แตไมไดพักคางคืนในชุมชน ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสวนใหญมาตั้งใจมา
เที่ยวชุมชนและเปนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง โดยมีคาใชจายภายในชุมชนโดยเฉลี่ยตั้งแต
471 – 2,359 บาทตอคน
ตารางที่ 4.18 ลักษณะพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสวนใหญในชุมชนโฮมสเตย
จุดประสงการ
เดินทาง

ทองเที่ยวพักผอน

ศึกษาดูงาน

พื้นที่ศึกษา

ผูรว มเดินทาง

การรับรูขอมูลของชุมชน

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
เชียงคาน จ.เลย
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานเดียม จ.อุดรธานี
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงค จ.ลําพูน

มากับกลุมเพื่อน
มากับครอบครัว
มากับกลุมเพื่อน/ คณะดูงาน
มากับครอบครัว/ กลุมเพื่อน
มากับครอบครัว
มากับกลุมเพื่อน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน
มากับคณะดูงาน

โซเซียลมีเดีย
โซเซียลมีเดีย
เว็บไซต/ เพื่อน/ญาติ
เว็บไซต/ โซเซียล
โซเชียลมีเดีย
เพื่อน/ ญาติ
โซเชียลมีเดีย
อื่นๆ เชน มหาวิทยาลัย อปท.
เพื่อน/ญาติ
เพื่อน/ญาติ
ผูนําชุมชน/ หนวยงานรัฐ
เพื่อน/ญาติ
เพื่อน/ญาติ
โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดีย / หนวยงาน
หนวยงานรัฐ

ที่มา: จากการสํารวจ
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2) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ผลการศึ ก ษานี้ เป น การประเมิ น ผลในมุ ม มองของผู ใ ช บ ริ ก าร โดยเป น การประเมิ น
องคประกอบตางๆ ของการทองเที่ยวทั้งหมด 11 ดาน เชน ที่พัก (โฮมสเตย) อาหาร โดยเปรียบเทียบ
ระหวางจํานวนผูใชบริการที่เห็นวาองคประกอบตางๆ สําคัญ กับจํานวนผูใชบริการที่ไดรับความพึงพอใจ
จากการไดรับบริการจริงดานตางๆ ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา ชุมชนบานนาตนจั่น ซึ่งเปนเพียง
ชุมชนเดียวที่มีจํานวนผูใชบริการที่พึงพอใจในองคประกอบทุกดานไมต่ํากวาจํานวนผูที่ใหความสําคัญกับ
องคประกอบการทองเที่ยว สะทอนใหเห็นวา ชุมชนบานนาตนจั่นสามารถจัดเตรียมชุมชนและบริการ
ตางๆ ไดไมต่ํากวาความคาดหมายของนักทองเที่ยว ในขณะที่เกาะยาวนอย เชียงคาน ซึ่งเปนแหลง
ทองเที่ยวยอดนิยม และศิลาโฮมสเตย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเกิดใหม พบวา มีจํานวนผูที่ใหความสําคัญ
หรือมีความคาดหวังกับองคประกอบการทองเที่ยวตางๆ จํานวนมาก แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถ
สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการไดมากกวาจํานวนผูที่คาดหมาย (ใหความสําคัญ)
อยางไรก็ตาม แตละชุมชนก็สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดเหนือความคาดหมาย
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.15) เชน
- ดานอาหาร ไดแก นาตนจั่น ลับแล แมกําปอง นาออ และประแส
- สภาพแวดลอมในชุมชน ไดแก นาตนจั่น ลับแล นาออ เกาะเกิด และคลองหัวชาง
- ความหลากหลายของกิจกรรม ไดแก นาตนจั่น ลับแล แมกําปอง ประแส และทาขัน
ทอง
- วิถีและอัตลักษณชุมชน ไดแก ประแส และคลองหัวชาง
องคประกอบของการทองเที่ยวที่ชุมชนสวนใหญสามารถสรางความพึงพอใจไดไมต่ํากวา
ความคาดหมายในสิ่งที่นักทองเที่ยวเห็นวาสําคัญ คือ ดานสภาพแวดลอม (10 ชุมชน) และบรรยากาศการ
ทองเที่ยวของชุมชน (9 ชุมชน) ซึ่งปจจัยเหลานี้ถือวาเปนสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทองเที่ยวของ
ชุมชนนับวาเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเมื่อมาถึงและใช
ชีวิตอยูในชุมชน แตก็พบวาชุมชนสวนใหญสามารถจัดการและเตรียมชุมชนไดคอนขางดี รองลงมา คือ
ดานบริการสนับสนุนการทองเที่ยว ไดแก ที่พัก และอาหาร ในขณะที่ดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชนและ
ดานชองทางการติดตอ/เขาถึงขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอย (5 ชุมชน) เทานั้นที่สามารถ
ดําเนินงานดานนี้ไดเกินความคาดหมายของนักทองเที่ยว
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ตารางที่ 4.19 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการทองเที่ยวชุมชน
หนวย: รอยละ

ที่
1

รายการ

ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน
อาหารของโฮมสเตย และรานอาหารของ
2
ชุมชน
3 ความปลอดภัยในยามค่ําคืน
4 สภาพแวดลอมภายในชุมชน
บรรยากาศ ความรื่นรมย และความสงบของ
5
ชุมชน
ความนาสนใจของกิจกรรมทองเทีย่ วของ
6
ชุมชน
ความหลากหลายของกิจกรรมทองเที่ยวของ
7
ชุมชน
8 วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน
9 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน
10 ผลิตภัณฑชุมชนและของทีร่ ะลึก
ชองทางการติดตอและการเขาถึงขอมูลบริการ
11
ของชุมชน

91 **

เกาะยาว
นอย
86

80

81

96

65

86 **

92 **
86

84
88

92
94 *

93
84

75
82

46
91 **

94

95 **

92

89

91

81

91 *

65 **

84

80

78

87

86

63

77

98 **

74 **

80

73 **

74

78

82

64

68

100 *
94 *
96 **

71
70 **
76 **

86
84
74

85
77 **
80 **

90
83
71 **

89
84
84

87
78
69

77
62
75

86
86 **
91 **

100 **

63 **

92

76

78

89

77

74

77

92

บาน
แมกําปอง
90 *

บานแม
กลางหลวง
84

75 **

88

87 **

100 *
100 **

58 **
56 **

92
98

100 *

67 **

98 *

บาน
นาตนจั่น
100 *

บานลับแล

บานรองกลา

75 **

100 **

บานบัว

เชียงคาน

บานนาออ

77

50

หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด
* และ ** คือ คารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) เทากับ และ สูงกวา คารอยละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ
ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางที่ 4.9 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอการทองเทีย่ วชุมชน (ตอ)
หนวย: รอยละ
ที่
1

รายการ

ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน
อาหารของโฮมสเตย และ
2
รานอาหารของชุมชน
3 ความปลอดภัยในยามค่ําคืน
4 สภาพแวดลอมภายในชุมชน
บรรยากาศ ความรื่นรมย และ
5
ความสงบของชุมชน
ความนาสนใจของกิจกรรม
6
ทองเที่ยวของชุมชน
ความหลากหลายของกิจกรรม
7
ทองเที่ยวของชุมชน
8 วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
9
ชุมชน (หองน้ําสาธารณะ)
10 ผลิตภัณฑชุมชนและของทีร่ ะลึก
ชองทางการติดตอและการเขาถึง
11
ขอมูลบริการของชุมชน

74

บาน
คลองหัวชาง
20

บาน
ทาขันทอง
97 *

84 **

86

100 *

92

79

78 **
70 **

80
86 *

78
96 **

20
100 **

100 **
100

91 *
84

83 **

82 **

98 **

94 **

98

100 **

73

72

87 **

70 **

88 **

86

100 *

100 **

77

74

70

52

84 **

82

100 *

92 **

74

78

81 **

66 **

94 **

96

100 **

92

65

78

91 **

70 **

72

80

98 *

86

56

72

90 **

40

52

76

100 **

81

74

74

87

76 **

72

76

100 **

94 **

72

ศิลา
โฮมสเตย
86

บานเชียง

บานเดียม

ประแส

เกาะเกิด

78 **

90 **

82 **

86

82 **

74 **

86
68

79 **
68 *

80

อุโมงค
81

หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด
* และ ** คือ คารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) เทากับ และ สูงกวา คารอยละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ
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สําหรับความพึงพอใจในภาพรวม จะพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งของทุกพื้นที่ไดรับความพึง
พอใจจากการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเกาะเกิด ชุมชนคลองหัวชาง และชุมชนบานทาขันทอง
ที่กลุมตัวอยางทุกคนพึงพอใจ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ชุมชนทั้ง 3 แหง เปนการทองเที่ยวเชิงเรียนรู
หรือเปนแหลงศึกษาดูงาน และกลุมลูกคาสวนใหญก็เปนกลุมศึกษาดูงาน ที่อาจจะไมไดคาดหวังในบริการ
การทองเที่ยวสูงมาก และชุมชนสามารถจัดเตรียมบริการไดในระดับที่ลูกคาพึงพอใจ ในขณะที่ชุมชนอื่นๆ
ที่เปนชุนทองเที่ยวหลัก เชน นาตนจั่น ประแส ก็ไดรับความพึงพอใจในระดับที่สูงเชนกัน
ในแงของความคุมคา ซึ่งพิจารณาความคุมคาใน 3 ดาน คือ ดานเวลา ดานเงินที่เสียไป และดาน
ประสบการณที่ไดรับ จะพบวา ผูใชบริการสวนใหญของทุกพื้นที่ก็เห็นวามีความคุมคาในทุกๆ ดาน โดย
เฉพาะที่ชุมชนบานนาตนจั่น ที่กลุมตัวอยางทุกคนเห็นวาการมาเที่ยวในชุมชนแหงนี้ คุมคาทั้งเวลา เงินที่
เสียไป และประสบการณทองเที่ยวที่ไดรับ และพรอมจะบอกตอไปยังผูอื่นใหมาเที่ยว
ตารางที่ 4.20 ความพึงพอใจ ความคุมคา และความประทับใจตอชุมชน
หนวย: รอยละ

พื้นที่ศึกษา
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานเดียม จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงค จ.ลําพูน

เวลา

ความคุมคา
ความประทับใจตอชุมชน
เงิน
ประสบการณ กลับมาอีก บอกตอ

ความ
พึงพอใจรวม

100
65

100
71

100
71

89
83

100
90

82
74

90

88

96

76

88

96

90
83
84

89
86
79

92
86
87

78
96
92

99
96
100

90
58
95

90

84

84

92

100

89

75
73
74

71
68
72

74
68
80

72
68
72

96
91
92

80
86
82

66

60

68

58

98

87

78
76
72
68
82
82
88
88
98
100
98
72
80
100
100
48
97
97
97
86
70
67
69
84
หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด
เฉดสีตัวหนา คือ คาคะแนนสูงสุด และ เฉดสีตัวบาง คือ คะแนนต่ําสุด
ที่มา: จากการวิเคราะห

84
98
96
100
94
98

88
92
100
100
100
81
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4.4.2 กลุมทองเที่ยววันเดียว
สําหรับความพึงพอใจของกลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว พบวา ในภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด
ตางๆ สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดดี แตเมื่อพิจารณารายกิจกรรมของแตละพื้นที่มีความโดด
เดนตามความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ดังนี้
1) กิจกรรมลองเรือชมทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี พิจารณาเฉพาะทาเรือบานเดียม พบวา
ปจจัย 3 ลําดับแรก ที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) ความสวยงามของบัวแดง 2)
ระยะเวลาในการรอขึ้นเรือ และ 3) ความปลอดภัยของการเดินเรือ ตามลําดับ จะพบวา ความสวยงามของ
ทะเลบั ว แดง สามารถสร า งความพอใจให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง เป น จุ ด หมายหลั ก ของ
นักทองเที่ยวที่ตัดสินใจมาทํากิจกรรมลองเรือนี้ รวมถึงการจัดการการใหบริการการลองเรือก็ยังสรางความ
พอใจใหกับนักทองเที่ยวดวยเชนกัน สะทอนวามีจํานวนเรือใหบริการมากเพียงพอรองรับนักทองเที่ยว ทํา
ใหใชเวลารอขึ้นเรือไมนานเกินไป และยังมีการรักษาความปลอดภัยในการลองเรือเปนที่นาพอใจดวย สวน
3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 1) การใหบริการของคนขับเรือ 2) การจัดการพื้นที่บริเวณขาย
อาหารและของที่ ร ะลึ ก 3) การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มาของพื้ น ที่ ตามลํ า ดั บ โดยการ
ใหบริการของคนขับเรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับการใหความรู ซึ่งคนขับเรืออาจจะยังไมมีบทบาทอื่นๆ มากพอ
นอกจากขับเรือ เชน ยังไมมีการใหขอมูลใดๆ เพิ่มเติมกับนักทองเที่ยว ในขณะที่การจัดการพื้นที่ขาย
อาหารและของที่ระลึกที่เปนอยูในปจจุบัน อาจจะจัดการไดยังไมดีพอ
2) กิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก สิ่งที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการได
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การใหบริการของฝพายและความชํานาญ 2) มาตรการรักษาความปลอดภัย
(ประกันชีวิต อุปกรณรักษาความปลอดภัย: เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค) และ 3) การใหคําแนะนําและวิธีการ
ปฏิบัติกอนการลงลองแกง ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาสิ่งเหลานี้เปนปจจัยดานความปลอดภัยทั้งสิ้น เนื่องจาก
กิจกรรมลองแกงเปนกิจกรรมเชิงผจญภัยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหากไมมีการเตรียมการที่ดีพอ
แตผูประกอบการลองเรือลําน้ําเข็ก ก็สามารถจัดเตรียมบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเปนที่พอใจ
สําหรับนักทองเที่ยว ทั้งตัวบุคลากร อุปกรณที่ใช และการใหขอมูลดานความปลอดภัย ในขณะที่ดานที่
สรางความพึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) บริการอาหารวาง ผาเช็ดตัว และหองอาบน้ําหลังลอง
แกง 2) สิ่งอํานวยความสะดวก (ทาขึ้น-ลง หองน้ํา ที่จอดรถ ปายบอกทาง ศูนยบริการขอมูล) และ 3)
ระดับน้ําในลําน้ําและความทาทายของแกง ตามลําดับ โดยจะพบวามีอยู 2 ปจจัย ที่นักทองเที่ยวยังพอใจ
นอยโดยเปรียบเทียบ คือ 1) บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งกอน ระหวาง และหลังทํากิจกรรม ซึ่ง
ถือวาเปนปจจัยที่ผูประกอบการควบคุมได และยังสามารถยกระดับบริการไดสวนนี้ใหเปนที่พอใจแก
นักทองเที่ยวไดอีก แตปริมาณน้ํา ซึ่งเปนองคประกอบหลักสําหรับกิจกรรมลองแกง และเปนปจจัยตาม
ธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไมได ปริมาณน้ําที่นอยลงอาจมีผลทําใหกิจกรรมลองแกงทําไดอยางจํากัด
เนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับทํากิจกรรม
3) ตลาดไทยย อ นยุ ค บ า นระจั น จ.สิ ง ห บุ รี พบว า 3 ด า นที่ ส ร า งความพึ ง พอใจให กั บ
ผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) บรรยากาศ ความรื่นรมย 2) ความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชน และ 3) ความ
หลากหลายของอาหาร ตามลํ าดั บ สะทอนใหเ ห็นวา อัต ลัก ษณของตลาดที่ เ ปนปจจั ย เชิงสรางสรรค
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดคอนขางสูง ซึ่งมาจากการจําลองบรรยากาศแบบยอนยุค
ที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการนําแสดงออกถึงความเปนกันเองของชาวตลาด การตอนรับขับสู และการมีฏิ
สัมพันธกับนักทองเที่ยว ก็สรางความพอใจไดมากเชนกัน นอกจากนี้ สินคาที่สวนใหญเปนอาหารก็มี
ความหลากหลาย และสามารถสรางความพอใจใหลูกคาไดดี ในขณะที่ 3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอย
ที่สุด คือ 1) ที่จอดรถ 2) ปายบอกทาง และ 3) ความเพียงพอของที่นั่ง ตามลําดับ ซึ่งจะพบวาเปนปจจัย
ดานการรองรับทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นวาความสามารถในการรองรับลูกคาอาจจะยังไมเพียงพอ
โดยสรุป จะพบวา สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว สิ่งที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยวไดสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจหลักและเอกลักษณของกิจกรรมนั้น เชน ความสวยงาม บรรยากาศ
แวดล อ ม ความรื่ น รมย ซึ่ ง เป น องค ป ระกอบหลั ก ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง พั ก ผ อ น รวมถึ ง ระบบความ
ปลอดภั ยในบางกิ จกรรม เชน ล องเรือ ล องแกง ก็ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนั กทองเที่ยวได
คอนขางสูงเชนกัน ในขณะที่การรองรับอื่นๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุน เชน ที่จอดรถ ที่นั่ง ปายบอกทาง
บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวางทํากิจกรรมในพื้นที่ พบวา ยังสรางความพึงพอใจไดในระดับที่ยัง
ไมสูงมากเมื่อเทียบกับความพึงพอใจดานอื่นๆ ซึ่งเปนประเด็นที่ชุมชนอาจจะตองพิจารณาใหความสําคัญ
มากขึ้น
4.5 บทบาทของภาครั ฐ ส ว นกลางและท อ งถิ่ น และบทบาทของกลุ ม ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วต อ การ
ทองเที่ยวชุมชน
แมวาการเริ่มตนการทองเที่ยวชุมชนสวนใหญจะเกิดขึ้นจากพลังภายในชุมชน แตก็พบวาการ
ขับเคลื่อนที่ตอเนื่องยังไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ ที่ไดเขา
มาเปนผูมีสวนเกี่ยวของและอํานวยความสะดวก (Entity involved/ facilitator) โดยในสวนนี้ จะเปนการ
วิเคราะหบทบาทของหนวยงานภาครัฐสวนกลาง รัฐทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรมหาชนตางๆ ที่
เปนกําลังเสริมในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.5.1 บทบาทของภาครัฐบาลและสวนกลาง
ที่ผานมามีหลายหนวยงานของภาครัฐที่มีสวนสนับสนุนการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะ
องคกรหลักดานการทองเที่ยวของรัฐ คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) อยางไรก็ตาม พบวา หลายพื้นที่เริ่มตนจากการไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับในการพัฒนาทุน
เฉพาะดาน เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งไมไดเขามา
สนับสนุนดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะ แตเปนการสงเสริมตามวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยเฉพาะการ
สงเสริมอาชีพใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มและมีความหลากหลาย ยกตัวอยางเชน ชุมชน
เกาะเกิ ด ซึ่ ง มี จุ ด เด น ด า นภู มิ ป ญ ญาการผลิ ต ยาเม็ ด ลู ก กลอนสมุ น ไพร โดยได รั บ งบประมาณ เช น
กระทรวงอุตสาหกรรม สหกรณเกษตรบางปะอิน สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เปนตน ในการ
สนับสนุนการผลิตภัณฑยาลูกกลอนสมุนไพร หรือการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและเปดโลกทัศนใหคนใน
ชุมชนทองถิ่น ยกตัวอยางเชน ชุนบานนาตนจั่น ที่เริ่มตนจากการไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ใหงบประมาณแกกลุมทอผาบานนาตนจั่น เพื่อสงเสริมอาชีพทอผา จนกลุม
ทอผาเริ่มมีชื่อเสียง จึงสนับสนุนใหสงประกวดโครงการ “หมูบานอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการทองเที่ยว”
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ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมรวมกับธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for
International Cooperation : JBIC) โดยชุมชนบานนาตนจั่น ติด 1 ใน 5 ของโครงการ “หมูบาน
อุตสาหกรรมชนบทเพื่อการทองเที่ยว” และไดสงตัวแทนของกลุม คือ ปาเสงี่ยม แสวงลาภ ไปศึกษาดูงาน
พัฒนาผลิตภัณฑหมูบานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชนที่ประเทศญี่ปุน เมื่อกลับมายังชุมชน ปา
เสงี่ยมจึงเริ่มทําโฮมสเตยที่บานตนเองเปนโฮมสเตยแหงแรกในชุมชนบานนาตนจั่น และขยายเครือขาย
เรื่อยมาจนปจจุบันมีโฮมสเตยทั้งหมด 23 หลัง รวมถึงสมาชิกกลุมทอผาจากเริ่มแรก 52 คน เปน 308 คน
ในปจจุบัน จะพบวา โครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐกอนที่ชุมชนจะจัดการทองเที่ยว มีสวนอยางยิ่งใน
การพัฒนาทุนในชุมชนและองคความรูของบุคคลที่สะสมมาเรื่อยๆ จนทุนเหลานั้นเริ่มมีความโดดเดน และ
ไดถูกนํามาใชเปนฐานในการจัดการทองเที่ยว อยางไรก็ตาม การจัดการทองเที่ยวชุมชนก็เปนการเปด
โอกาสใหชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกชุมชนไดมากขึ้น
ตอมาเมื่อการทองเที่ยวชุมชนเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น ก็มีการสงเสริมจากภาครัฐทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (การประชาสัมพันธและตลาด) มีรายละเอียด ดังนี้
1) ด า นนโยบาย ในส ว นของภาครั ฐ ส ว นกลาง ได มี ก ารจั ด ทํ า “แผนยุ ท ธศาสตร ก าร
ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563” เปนฉบับแรก โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
รวมกับสํานักทองเที่ยวโดยชุมชน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(อพท.) เพื่อมุงแกไขปญหาการทองเที่ยวโดยชุมชนของไทยในปจจุบัน ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริงและนําไปสู ความยั่งยืนอยางเป น
รูปธรรมได ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่เปนแนวทางในการพัฒนาเชิงโครงสรางของการทองเที่ยวชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การเพิ่มมูลคา
ทรัพยากรทองถิ่น 3) การสรางสมดุลตลาดการทองเที่ยว 4) การขับเคลื่อนเครือขายภาคประชาชน และ 5)
การประเมินความสุขของชุมชนและนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยังไดจัดทํา “โครงการ
ชุมชนทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี” ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมชองทางการสรางรายไดจากการขายสินคา
OTOP ที่ดึงลูกคาเขามาในชุมชนที่ผนวกกับการทองเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับ
ชุมชนใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนและใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง
กระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 2) เพื่อเชื่อมโยงเสนทางในการทองเที่ยว
(กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ใหมีความโดดเดน มีความพรอมบนอัตลักษณของชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และ 3) เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของในชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ใหมีขีดความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค และนํามาตอยอดการบริหารจัดการชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
ในโครงการนี้มีเปาหมายในการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน
กับเสนทางการทองเที่ยวหลัก เมืองรอง และแองทองเที่ยว เกิดรายไดที่กระจายไปสูผูประกอบการ กลุม
ตางๆ ในชุมชน และประชาชน เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้น งบประมาณ 9,328.12 ลานบาท
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โครงการย
โ
อย 1 พฤติกรรมนักท
ก องเที่ยวและะผลประโยชนททางเศรษฐกิจและสั
แ งคมของการทองเที่ยวเพืพื่อชุมชน

ที่มา: กรมพัฒนนาชุมชน กระททรวงมหาดไทยย (2561)

รูปที่ 4.4 ผังกการดําเนินงานโครงการ
ง
รชุมชนทองเที่ยวโอท็อปนวั
ป ตวิ ิถี
22) ดานตลาาดและการรประชาสัมพพันธ มีการสสนับสนุนทางดานการตลลาด โดยการชวย
ผลั
ผ กดันใหเกิดกระแสการรทองเที่ยวในนชุมชน ในปป พ.ศ. 2561 มีแคมเปปญของ ทททท. ภายใตแนวคิ
น ด
Amazing
A
Thaailand Go Local
L โดยไดดมีการประชาาสัมพันธการรทองเที่ยวชุมชน
ม สงนักท องเที่ยวรุนใหหมไป
เที่ยวและกลับบมารีวิว นอกกจากนี้ ยังมีการจู
ก งใจการรทองเที่ยวโดดยการใชมาตตรการทางภาาษีในการลดหหยอน
ภาษี
ภ ใหกับกาารทองเที่ยวในนเมืองรอง
นนอกจากนี้ ยัังมีแคมเปญกระตุนการททองเที่ยวชุมชนผ
ม านสื่อออนไลน
อ
โดยย ททท. ไดจัจัดทีม
อส.
อ SOCIALL หรืออาสสาโซเชียล เพื
พื่อใหชาวโซซเชียลจิตอาสสา เชน กลุมบล็อกเกอร ไไปประชาสัมพั
ม นธ
ชุชมชนผานสื่ออออนไลนทุกแพลตฟอร
ก
รม เริ่มตนที่ 14 ชุมชน เพื่อสรางสรรรคคอนเทนตตของชุมชนบบนสื่อ
ออนไลน
อ
และสืสื่อโซเชียลตางๆ ใหเขาถึงกลุมคนรุนนใหมที่เปนเปปาหมายของโโครงการ แลละสรางแรงบัันดาล
ใจให
ใ คนรุนใหหมใหไปเที่ยวชุ
ว มชน โดยใใหทีมงาน อสส. SOCIAL เปนกําลังสําคั
า ญในการชชวยยกระดับชุชมชน
ในการใช
ใ
งานนสื่อโซเชียล เพื่อประชาสััมพันธการทองเที่ยวของชุมชน (www
w.1NightStayywithLocals.com)
โดยมี
โ ชุมชนบบานทาขันทออง ซึ่งเปนกรณ
ณีศึกษาในโคครงการนี้ เปน 1 ใน 14 ชมชนในแคม
ชุ
เปญนี้
น อกจากปจจััยภายในชุมชนที่เปนพื้นนฐานแลว ยัังมีปจจัยภายนอกที่หนุนนเสริมใหเกิดการ
พัพฒนาและเปปนที่รูจักมากกขึ้น โดยเฉพ
พาะการไดรับบการสนับสนนุนจากหนวยงานและองค
ย
คกรตางๆ รวมถึง
การได
ก รับการรประชาสัมพันธ โดยเฉพ
พาะชุมชนเชียยงคาน จ.เลยย ที่มีพื้นฐานนชุมชนเปนเมมืองที่เงียบสสงบ มี
ความโดดเด
ค
นนดานวัฒนธรรรม วิถีชีวิต และมีสถาปปตยกรรมเรือนโบราณที
อ
ตั่ต้งอยูเลียบแ มน้ําโขง ซึ่งเปนที่
รู จั ก มากขึ้ น เกิ ด จากการรแนะนํ า แล ะการบอกตต อ ของนั ก ท องเที่ ย วผ านสื่ อ สั ง คมอออนไลน ทํ าให
า มี
นันกทองเที่ยวเเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับกรณีบานนาตนจั่น ที่สื่อประชาสั
ป
มพันธ
น มีบทบาทสํสําคัญ กลาวคืคือ ใน
ป พ.ศ. 2551 กองประกวดดนางสาวไทยมาทํากิจกรรรมที่จังหวัดสุโขทัย และไไดใหผูเขาปรระกวดสวมชุดจาก
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ผาทอหมักโคลน และมาทํากิจกรรมที่ชุมชนบานนาตนจั่น หรือที่ชุมชนเกาะเกิด มีการถายทํารายการภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ย าลู ก กลอนสมุ น ไพรอายุ วั ฒ นะให แ ก ชุ ม ชน ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) สงผลทําใหผลิตภัณฑของทั้ง 2 ชุมชนเปนที่รูจักอยางรวดเร็วในวง
กวาง
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีสวนสนับสนุน แตอาจเปนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่
เปนองคประกอบของการท องเที่ยว เชน บานนาตนจั่น มีผลิต ภัณฑที่ มีชื่อเสียง คือ ผาหมักโคลน มี
หนวยงานมีสนับสนุนการทําผาหมักโคลน คือ กรมพัฒนาชุมชน ที่ไดเขามาสงเสริมอาชีพทอผา และกรม
ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น งบประมาณสร า งศู น ย ฯ 2 ล า นบาท หรื อ บ า นท า ขั น ทองที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานทา
ขันทอง เปนตน หรือการฝกทักษะเฉพาะดานของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน กลุมเรือบานเดียม ไดเขารับ
การอบรมการขั บ เรื อ และระเบี ย บการเดิ น เรื อ กรมเจ า ท า ส ว นกลุ ม เรื อ ลํ า น้ํ า เข็ ก ก็ ไ ด รั บ สนั บ สนุ น
งบประมาณจาก ททท. ในการจัดฝกอบรม Best Practice ใหกับนายหัวเรือ นายทายเรือ และชาวบานใน
พื้นที่ที่สนใจเขารับการฝกอบรม
4.5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อีกหนึ่งหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาท
สําคัญทั้งในดานการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนทั้งทางตรงและทางออม เชน ประแส ที่เทศบาลปากน้ํา
ประแสเปนผูริเริ่มและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเปนทางเลือกในการสรางรายไดแกชุมชนแทนการ
ประมงซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของชุมชนที่ซบเซาลง โดยทางเทศบาลตําบลปากน้ําประแสทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการของบประมาณจากจังหวัดระยอง เพื่อนํามาพัฒนาอนุสรณเรือรบหลวงประแส และคอยๆ
พัฒนาจนกลายเปนแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมใหมีการทําโฮมสเตยในชุมชนและถนนคน
เดินขึ้น เพื่อรองรับการทองเที่ยวและสรางรายไดใหแกคนในชุมชน หรือเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอ
ลับแล ที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานกับหนวยงานภาครัฐตางๆ เพื่อของบในการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ของชุมชน และเปนคนกลางที่ประสานงานกับชาวบานและหนวยงานของภาครัฐ
นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังมีการรวมมือกันระหวาง อปท. และสถาบันการศึกษา เพื่อรวมกัน
สงเสริมการจัดการทองเที่ยวชุมชน เชน ชุมชนศิลา ที่ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง (ทม.) ศิลาและ
สํานักบริการวิชาการ ม.ขอนแกน โดยหนวยงานทั้ง 2 แหง ไดทํางานรวมกันและมีโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชนที่สอดคลองกันและบรรจุอยูในแผนปฏิบัติงานของทั้ง 2 หนวยงาน นอกจากนี้ ทม.ศิลา ยัง
ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเริ่มแรกในการปรับปรุงศาลากลางหมูบานเดิม และสรางหองน้ํา
ใหมจํานวน 6 หอง ใหเปนจุดรวมพล (Meeting Point) เพื่อเปนจุดรองรับนักทองเที่ยว
ในพื้นที่มีการกิจกรรมที่เปนเอกลักษณประจําพื้นที่ ก็มักจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
อปท. ในการจัดงานหรือกิจกรรม เชน เทศบาลตําบลบานเชียง สนับสนุนการจัดงานฉลองมรดกโลกบาน
เชียง อบจ.อุดรธานี จัดงานทองเที่ยวทะเลบัวแดง หรือเทศบาลตําบลอุโมงค จัดงานสืบสานวัฒนธรรมปง
หาง ไสอั่ว ลําพูน เปนตน ซึ่งการจัดงานเหลานี้เปนชองทางหนึ่งในการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และ
ยังเปนการประชาสัมพันธเอกลักษณของชุมชนที่จะชวยดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น
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มี บ างพื้ น ที่ ที่ อปท. มี ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งต อ เนื่ อ ง แม จ ะไม ไ ด เ ป น การพั ฒ นาด า นการ
ทองเที่ยวโดยตรง เนื่องจากในพื้นที่ยังไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่ดึงดูดใจเทาที่ควร แต อปท. เนนการ
พัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่ตนแบบ และสงเขาประกวดเพื่อขอรับรางวัล ทําใหชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้นใน
ฐานะแหลงศึกษาดูงาน ไดแก เทศบาลตําบลอุโมงค และเทศบาลตําบลนาออ ดังนั้น กลุมเปาหมาย จึง
เป นกลุ มศึ กษาดูงานที่เขามาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นพื้นที่ และเกิดการตอยอดกิจกรรมการ
ใหบริการตางๆ เชน อาหาร การแสดง และที่พักในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน
นอกจากนี้ แมวา อปท. สวนใหญจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการทองเที่ยวชุมชน แตผล
จากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอื้อใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชนสะดวกมากขึ้น เชน การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน เชน องคการบริหารสวน
ตําบลเนินเพิ่ม อ.ลับแล ซึ่งไดสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา และน้ําประปาใหกับชุมชน
สําหรับชุมชนที่การทองเที่ยวเริ่มกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสงสัญญาณในเชิงลบ ทําให
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารควบคุ ม เทศบาลตํ า บลเชี ย งคาน เป น อี ก หนึ่ ง ตั ว อย า งที่ ใ ช อํ า นาจในการออก
ขอบัญญัติเพื่อจัดระเบียบเมือง โดยไดออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเชียงคาน ป พ.ศ. 2553 เพื่อควบคุม
การกอสรางบานเรือน ดูแลการพัฒนาพื้นที่ และการอนุรักษบานไมเกา เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น ทําใหบานเรือนและรานคาตางๆ ถูกปรุงแตงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวมากขึ้น
จนทําใหเอกลักษณความเปนเชียงคานเริ่มเลือนหายไป ดังนั้น เทศบาลตําบลเชียงคานจึงไดออกเทศ
บัญญัติดังกลาวมา เพื่อเปนขอตกลงในการถือปฏิบัติรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทองเที่ยวของ
เชียงคาน
4.5.3 สถาบันการศึกษา
หลายพื้นที่ไดรับการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนพื้นที่วิจัยชุมชน เชน
ชุมชนแมกําปอง ที่เริ่มตนพรอมกับการสนับสนุนวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
ชุมชนนาออ และชุมชนบานศิลา ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดฝกอบรมดานการเตรียมความพรอมดาน
การทองเที่ยว และเปนการจุดประกายใหชุมชนเห็นโอกาสของชุมชนและริเริ่มการจัดการทองเที่ยวชุมชน
และไดจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมพรอมดานทักษะพื้นฐาน เชน การอบรมยุวมัคคุเทศก การพัฒนาศักยภาพที่
พัก และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย เปนตน หรือชุมชนบานทาขันทองได
เริ่มตนดวยตนเองมาระยะหนึ่ง และก็ไ ดรับการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพบริการโดยคณะวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพบวา ในการขับเคลื่อนงานทองเที่ยวชุมชน สถาบันการศึกษาเปนอีก
หนึ่งองคกรที่บทบาทสําคัญในฐานะการเปนคูคิดใหชุมชน
4.5.4 บทบาทของภาคเอกชน
หลายหนวยงานมีบทบาทสําคัญ แมจะไมไดเปนผูสนับสนุนดานการทองเที่ยวโดยตรง แตผล
จากการสนับสนุนและสงเสริมชุมชนนั้น ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความโดดเดนจนเปนตนแบบ
และทําใหมีผูสนใจเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนจํานวนมาก และสามารถตอยอดเปนการทองเที่ยวใน
ชุมชนได เชน
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บานคลองหัวชาง ซึ่งบริษัท (ปตท.) คอนขางมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวชุมชนทั้งในดานการสนับสนุนดานงบประมาณและการชวยประชาสัมพันธชุมชนใหเปนที่รูจัก
ผานโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อชุมชนเปนที่
รูจักไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข และไดรับรางวัลเขียวขจี
ดี เ ด น รวมทั้ ง สามารถตั้ ง ศู นย ก ารเรี ย นรูชุ ม ชนจนพัฒ นากลายเป น แหลง ทอ งเที่ย วที่น อมนํ าปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพลิกฟนวิกฤติของชุมชน จึงกลายเปนชุมชนทองเที่ยวของจังหวัด
ทําใหมีโอกาสไดรับงบประมาณจากหนวยงานตางๆ
บ า นท า ขั น ทอง ซึ่ ง บริ ษั ท บอร น ดิ ส ติ ง ชั่ น จํ า กั ด ร ว มกั บ ททท. ได ร ว มกั น จั ด โครงการ
Village to the World โดยมีเปาหมายเพื่อสรางโมเดลรายไดจากการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสม
กับชุมชนขนาดเล็กที่ไมมีทุนทรัพยากรการทองเที่ยว และชวยสรางตลาดนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ สราง
โอกาสใหชุมชน โดยในป พ.ศ. 2560 เลือกบานทาขันทอง เปน 1 ใน 7 ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวชุมชน
สําหรับเด็กและเยาวชน (School & Family outing) ที่เนนการเรียนรูนอกหองเรียน ทําใหมีนักเรียนจาก
โรงเรียนตางๆ เขามาเรียนรูในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งเมื่อโครงการนี้เขามา ทําใหชุมชนมีการคิดคนนวัตกรรม
การทองเที่ยวใหมที่เหมาะสมกับกลุมเด็ก ประกอบดวย 1) ทํานา 2) สไลดเดอรโคลน 3) โรงสีขาวกลอง
แบบดั้งเดิม 4) ตามลาหา (ถั่ว) ดาวอินคา 5) ตกปลาเก็บไขเปนไขไก 6) ทําอาหารครัวคุณหนู และ 7) ทํา
ขนมเทียน ทําใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมทั้งเหนือและอีสานไปพรอมๆ กัน ถือเปนการเปด
ประสบการณใหมใหนักเรียนอีกดวย
หจก.อยุธยาโบทแอนดทราเวล ไดนํากลุมนักทองเที่ยวตางชาติ (ออสเตรเลีย ไอรแลนด
อินเดียและนอรเวย) มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเปนอยูและธรรมชาติริมน้ําในชุมชนเปนครั้งคราว และมีการ
ทําขอตกลงรวมกับหางหุนสวนจํากัดอยุธยาโบทแอนดทราเวล เพื่อจัดสงนักทองเที่ยวชาวตางชาติมา
เที่ยวชุมชนทุกเดือนภายใตโปรแกรมทัวร Homestay Explorer and Royal Agricultural Project
จะพบวา การสงเสริมและพัฒนาของรัฐในอดีตกอนมีการจัดการทองเที่ยวมีความสําคัญที่ชวย
เพิ่มศักยภาพทุนของชุมชนใหมีความโดดเดน โดยเฉพาะการสรางผูนํา ที่ภายหลังไดขึ้นมามีบทบาท
สําคัญในการรวบรวมทุนและเครือขายการจัดการทองเที่ยวชุมชน
นอกจากนี้ แมวา อปท. สวนใหญจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการทองเที่ยวชุมชน แต
ผลจากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอื้อใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชนสะดวกมากขึ้น เชน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
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ตารางที่ 4.21 องคกรที่มีสวนสนับสนุนการทองเทีย่ วโดยชุมชน
หนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (ออมสิน/ ธกส.)
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
องคกรเอกชน

ชุมชน
บานบัว บานเดียม ประแส คลองหัวชาง บานศิลา เชียงคาน
บานรองกลา บานแมกําปอง บานแมกลางหลวง บานศิลา ประแส บาน
ทาขันทอง
เกาะยาวนอย บานเชียง บานทาขันทอง
บานนาตนจั่น บานบัว ประแส เกาะเกิด คลองหัวชาง
เกาะเกิด บานทาขันทอง
บานนาตนจั่น ประแส เกาะเกิด คลองหัวชาง บานทาขันทอง บานเชียง
บานนาตนจั่น เกาะยาวนอย บานศิลา บานเดียม ประแส เกาะเกิด บาน
ทาขันทอง บานเชียง
บานรองกลา
บานนาตนจั่น ประแส บานเชียง
บานรองกลา บานแมกําปอง ตําบลอุโมงค
บานเกาะเกิด บานคลองหัวชาง บานทาขันทอง

ที่มา: จากการสํารวจ

กลองที่ 4.1 ทองเที่ยวชุมชนบนโลกออนไลน
โลเคิล อไลค (Local Alike) เปนอีกหนึ่งเว็บไซตทองเที่ยวชุมชนยอดนิยม กอตั้งโดยคุณสมศักดิ์ บุญคํา ปจจุบันมี
เครือขายกวา 102 ชุมชน มีเสนทางทัวรชุมชนเสนอขายบนแพลตฟอรมออนไลนมากกวา 163 เสนทาง นําเสนอสินคา
และบริการผานเรื่องราว การออกแบบที่สวยงาม และแพ็กเกจที่นาดึงดูดใจ โดยมีเปาหมายเพิ่มรายไดอีกรอยละ 5-10
ของรายไดทั้งหมดในชวงเริ่มตน เสริมจากรายไดหลักที่รอยละ 90-95 มาจากการขายแพ็กเกจทัวร
ลูกคาของ Local alike มาจากชองทาง B2B และ B2C โครงสรางหลักของนักทองเที่ยวรอยละ 70 มาจากเอเยนต
และรอยละ 30 มาจากการจองผานเว็บไซต โดย Local alike มีเปาหมายเพิ่มสัดสวนรายไดจากเอเยนตและเว็บไซตใน
อัตรารอยละ 50 เทากัน
Local alike ดําเนินการมาแลว 6 ป แตเริ่มไดรับกําไรเปนปแรกเมื่อป พ.ศ. 2560 จากรายได 29 ลานบาท และใน
ป พ.ศ. 2561 รายไดเติบโตถึง 65 ลานบาท และมีกําไรเพิ่มขึ้น 5 เทา ในป พ.ศ. 2562 นี้ตั้งเปาหมายรายไดเพิ่มเปน 80
ลานบาท มีกําไรเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของป พ.ศ. 2561 แนวโนมในป พ.ศ. 2563 จะสามารถเพิ่มรายไดถึง 100 ลานบาท
Local alike กําลังระดมทุนเพื่อนํามาลงทุนเพิ่มเติม คาดวาจะระดมไดทั้งหมด 45 ลานบาท เพื่อนํามาพัฒนา
แพลตฟอรม 10-15 ลานบาท รวมถึงทําการตลาดใหดียิ่งขึ้น
พรไพลิน จุลพันธ
โลเคิล อไลค เปลี่ยนเพื่อยั่งยืน เฟนของดีชุมชนเสริมทัพทัวร
กรุงเทพธุรกิจ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
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4.6 แนวทางกาารปฏิบัติที่โดดเด
ด น
แนวทางปปฏิบัติที่โดดเดนในที่นี้ คื อ แนวทางปปฏิบัติที่พบในกรณีศึกษาาซึ่งอาจจะเปนตนแบบขออง
หลักกการที่จะนําไปปประยุกตใชในองคกรอื่นนซึ่งเปนระบบบบริหารจัดกาาร อยางไรก็ ดี พึงตระหนันักวา แนวทาาง
ที่ดีในนพื้นที่หนึ่ง อาจจะไม
อ
เหมาะสมกับอีกพื้นที่หนึ่งที่มบริ
ี บทแตกตางกัน
4.6.1 ดานการตลาด:
น
ตลาดไทยยยอนยุคบานรระจัน จังหวััดสิงหบุรี
ตลาดดไทยยอนยุคบ
ค านระจัน จังหวัดสิงหบรีุรี นับเปนแหลงทองเที่ยวชชุมชนซึ่งมีกลยุทธโดดเดน
ที่สุดดานการตลาาด ตลาดไทยยยอนยุคนี้ตั้ง อยูในเขตวััดโพธิ์เกาตน ตําบลบางรระจัน อําเภอคายบางระจััน
ต
อนนยุคบานระจัจันเปนตลาดที่
จังหวัวัดสิงหบุรี มีทําเลที่ตั้งอยูยูตรงขามอนุสสาวรียวีรชนบานระจัน ตลาดไทยย
เนนขขายอาหารแลละผลิตภัณฑทองถิ่น ซึ่งเเปดใหบริการรทุกวันเสาร วันอาทิตย วั นหยุดนักขัตฤกษ
ต
ตกแตตง
ใหเกิดบรรยากาศศยอนยุคในสมัยศึกบางระะจันหรือชวงสสุดทายของกกรุงศรีอยุธยาา ตลาดบานระจั
น นตั้งอยูใน
วัดโพพธิ์เกาตน ตําบลบางระจั
า
น ที่เชื่อกันวาาเปนที่จําพรรรษาของหลวงงพอธรรมโชติติ ในตํานานบานบางระจััน
และชชาวบานบางระจันก็ยังเชือว
่ าตนเองนันั้ นเปนเชื้อสาายจากบรรพบบุรุษผูเปนวีรรบุรุษสงครามสมัยเสียกรุรุง
ตลาดดนี้เปนผลพววงมาจากความคิดของทาานเจาอาวาสส คือ พระครูวิชิตวุฒ
ฒิิ คุณ เจาคณ
ณะอําเภอคาย
บางรระจัน จ.สิงหบุบรี
ตลาดดไทยยอนยุคบานระจันจึ งเปนสินคาท
า องเที่ยวประเพณีประดดิษฐที่สรางขึขึ้นโดยใชการ
า
ทําซ้ําาแบบเดิม ซึ่งเปนแบบทีสร
่ างขึ้นมาใใหมเพื่อตอบบสนองความตตองการการโโหยหาอดีตของผู
ข มาเยือน
โดยใใชประวัติศาสสตรเปนการรสรางความชชอบธรรมและเชื่อมสัมพันธ
น ระหวางชุ มชนกับผูมาเยื
า อน รวมถึถึง
การเชชื่อมโยงของคนภายในชุมชนที
ม ่มีชุดคววามเชื่อในภูมิมหิ ลังทางปรระวัติศาสตรเดี ยวกัน
ษฎีการตลาดสสมัยใหม ตั้งแตกลยุทธ
ท
การดดําเนินงานของตลาดยอนนยุคนี้สอดคลลองกับทฤษ
การตตลาดที่เลือกกกลุมเปาหมาายเปนกลุมมววลชน (Masss) เมื่อหลวงพอไดใหชาาวบานมาตั้งรรานขายสินคา
นั้นภายในวัดนี้ ในตอนแรกนั
ใ
นั้นมิไดมีเปาหหมายเปนกลุลุมทองเที่ยว แตเปดโอกาาสใหชาวบานมี
น ชองทางทํทํา
ี
ฒนาเรืรื่อยมาจนมีผูผมู าเยือนจากกหลายๆ จังหหวัด รอบๆ สิงหบุรีรวมทัทั้ง
มาหาากินเพิ่มขึ้น จากนั้นก็มการพั
ที่มาจจากกรุงเทพมหานคร จนนกระทั่งในปจจจุบัน มีนักททองเที่ยวมาททองเที่ยวปรระมาณ 10,0000 คนตอวััน
โดยใใชเวลาเพียง 4 ป ตั้งแตในป
น แรกที่มีราานคาเพียงไมมกี่รานมาเปน 230 รานในนปจจุบัน
ค านระจันอาาศัยมรดกทาางประวัติศาสสตรเปนสิ่งดึงงดูดใจ สรางคความแตกตาง
า
ตลาดดไทยยอนยุคบ
ที่โดดดเดนโดยที่คูแขงไมสามารถทําได (Distinctive difference)) เพราะสามาารถอางไดวาพ
า อคาแมขาย
ตางเปนลูกหลานบบรรพบุรุษบานบางระจั
า
นตตามตํานาน

รูปที่ 4.5 ตลาดไทยยอนยุคบบานระจัน จจ.สิงหบุรี
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

นอกจากนี้ การจัดการตลาดยังมีสวนประสมทางการตลาดตามทฤษฎี 7P’s อยางครบถวน ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ (Product) สินคาที่ขายในตลาดสวนใหญเปนอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น
หลวงพอกําหนดใหสินคาที่ขายตองเปนอาหารหรือสินคาที่ชาวบานทําเอง ไมใชซื้อหรือเหมามาจาก
โรงงาน เปนอาหารโบราณหรืออาหารพื้นบาน เชน ผัดไทย ขนมโบราณ ยาสมุนไพร เปนตน
2) ราคา (Price) หลวงพอกําหนดใหอาหารที่ขายไมเกินจานละ 40 บาท ซึ่งเปนราคา
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งไมใชกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง เมื่อราคาไมสูง จานไมใหญนัก นักทองเที่ยวก็
สามารถบริโภคซื้อขายกัน มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
3) สถานที่ (Place) ชองทางการจัดจําหนาย ในระยะแรกๆ ตลาดไทยยอนยุคบานระจันได
ลูกคาจากชาวบานในบริเวณใกลเคียง โดยรับรูขาวสารผานปากตอปาก ตอมาไดมี Facebook ของตลาด
เขามาเพิ่มเติม ชื่อ “ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน” ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผูกด
ถูกใจ (Like) และกดติดตาม (Follower) จํานวน 23,609 คน และ 24,571 คน ตามลําดับ และยังไดรับการ
ประชาสัมพันธงาน “สดุดีวีรชนคายบางระจัน” ที่ลูกหลานจะรวมตัวกันจัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษทุกป
อีกดวย
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการสรางความสนใจเมื่อเปดตลาดครั้งแรกนั้น
หลวงพอไดเลือกวันลอยกระทง เพื่อสรางจุดสนใจในการเปดตลาด หลังจากนั้นก็จะมีงานใหญทุกปในวันที่
24 กุมภาพันธ ซึ่งเปนวันสดุดีวีรชนคายบางระจัน เพื่อรําลึกถึงวันที่คายบางระจันแตก ซึ่งในวันนี้ลูกหลาน
ชาวบานบางระจันไมวาอยูที่ใด จะตองกลับมาในพื้นที่นี้ หลังจากนั้นก็จะมีการเผยแพรเรื่องของตลาด
บางระจันไปยังที่ตางๆ จนกระทั่งในปจจุบันตลาดนี้มีคนมาเยี่ยมชมมากมายและไดออกสื่อมวลชน จนเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย
5) บุคลากร (People) ตลาดบางระจันไดอาศัยลูกหลานมีจิตอาสากลับมาชวยบริหารจัดการ
ตางๆ เชน การจัดการใหมีเงินบํารุงวัด เพราะหลวงพอไมเก็บคาเชา ดังนั้น จึงตองรวบรวมเงินเปนคาน้ํา
คาไฟใหหลวงพอเดือนละ 100 บาทตอแผง มีการชวยกันดูแลรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ซึ่งใน
การศึกษานี้ทีมงานก็ไดขอใหกลุมผูวิจัยทําการวิเคราะหรายได เพื่อปรับปรุงการทํางานตอไป สวนพอคา
แมคาทุกทานในตลาดก็ดาํ เนินการตามกติกาที่ไดตกลงกันไว เชน แตงกายยอนยุค พูดดวยภาษาดั้งเดิมที่
ออนหวาน และใหบริการที่สุภาพรวดเร็ว มีมิตรจิตมิตรภาพ
6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันนี้ ตกแตงใหมี
คายหอประตูรบ เพื่อสื่อสารใหลูกคามองเห็นภาพอดีตใหชัดเจน มีความเฉพาะตัว สรางบรรยากาศทั่วไป
ใหเหมือนยุคกอนเสียกรุง มีการตีเกราะเคาะไมตอนรับผูมาเยือน ใหพอคาแมขายทุกคนแตงตัวยอนยุคไป
ในสมัยนั้น เชน ผูชายจะนุงผาเตี่ยว เสื้อกั๊กสั้น ไวหนวดเหมือนนายจันทรหนวดเขี้ยว หวีผมแสกกลาง
สวนผูหญิงก็จะแตงตัวคาดผาแถบหรือตะแบงมาน หลวงพอกําหนดวาไมควรที่จะใชเสื้อผาสไบที่เปนดอก
เปนดวงยกดิ้น หรือเปนผาแพรมันๆ เพราะอยูในชวงศึกสงคราม ลูกคาสามารถขอถายรูปกับพอคาแมคา
ที่เดินผานไปผานมาได โดยไมมีคาใชจาย ยกเวนอยากจะบริจาคใหวัด ดังนั้น ตลาดบานระจันจึงมีการ
สรางความแตกตางทั้งในดานผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งผูใหบริการซึ่งทุกคนมีความสุภาพ เปนมิตร
พูดจาดวยภาษาโบราณลงทายคําดวยขอรับ เจาคะ เจาขา และมีความเต็มใจที่จะใหการดูแลและชวยเหลือ
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ลูกคาทุกคนดวยความภูมิใจในอัตลักษณของตน มีบรรยากาศยอนยุคอยางครบถวนเกินความคาดหมาย
ของลูกคา รวมไปถึงปายบอกทาง แพไมไผริมน้ํา สอดคลองกับซุมอาหารซึ่งเปนซุมไมไผมุงจาก และดู
เปนระเบียบเรียบรอย ปายรานอาหารซึ่งมีลักษณะเดียวกันหมดและใชตัวอักษรแบบเดียวกันหมด ให
สอดคลองกับบรรยากาศยอนยุค อาหารรองรับดวยภาชนะดินเผา ใบตอง กระบอกไมไผ เคยมีรานขาย
กวยเตี๋ยว ซึ่งเคยใชชามตราไกของลําปาง แตหลวงพอก็ขอรองใหเปลี่ยนเสีย เพราะชามตาไกนั้น เกิดขึ้น
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา และใชสีโทนธรรมชาติเหมือนกัน ตกแตงดวยรสนิยมเรียบงายเปนธรรมชาติสม
กับ ยุค ที่ย อ นกลั บ ไปหมด อาจกล า วได วาเป น การนํา เสนอบริก ารและบรรยากาศย อ นยุค แต มี ค วาม
สะดวกสบายทันสมัยและสะอาดตามยุค และสะอาดมากกวาวัดทั่วไปอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่จอดรถกวางขวาง และมีหองน้ําสะอาดมาก
7) กระบวนการ (Process) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันพยายามมีการปรับปรุงกระบวนการ
นําเสนอสินคาและบริการใหถูกใจลูกคามากขึ้น เชน หลวงพอมีความคิดวาควรจะมีกิจกรรมที่ใหชาวบานมี
สวนรวม ผูมาเยือนมีสวนรวม เชน การสีขาวซอมมือ แลวลูกคาสามารถนําขาวกลับไปได มีความตองการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูวิจัยเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงกิจกรรม
ตลาดไทยย อ นยุ ค บ า นระจั น มี ส ว นประสมทางการตลาดครบถ ว นในการตอบสนองความ
ตองการใหแกลูกคาเปาหมายไดอยางสมบูรณ ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูง ดังปรากฏในการที่คําตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งมีผูตอบวามีความพึงพอใจสูงที่สุด
4.6.2 ดานการจัดการสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริการ: บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ชุมชนบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย เปนตัวอยางของชุมชนที่นําเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) โดยเฉพาะการใช Facebook มาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุมลูกคาโดยการแบงปนรูป
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน และให ข อ มู ล การท อ งเที่ ย ว เช น โปรแกรมท อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวพิเศษเฉพาะชวง อัตราคาบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองเตรียม ชองทางการชําระเงิน การจอง
การเลื่อน และการยกเลิกบริการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตอสอบถามไดทางเฟสบุก และไลน ซึ่ง
เปนชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกเหนือไปจากการติดตอผานโทรศัพท เปนการสรางชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
นอกจากนี้ Facebook ของบ า นนาต น จั่ น ยั ง มี ก ารนํ า เสนอรู ป ภาพที่ ส วยงาม สะท อ น
บรรยากาศของชุมชน วิถีชีวิตที่เรียบงาย พึ่งพิงวัสดุธรรมชาติ รวมถึงมีการตกแตงบานพักและชุมชน
โดยรวมไดอยางสวยงาม มีรสนิยม ที่อยูภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ เนนความเปนธรรมชาติ เชน เปน
บานพักเปนบานไม บริเวณบานปลูกดอกไมและตนไมสีเขียว จุดถายรูปทําจากไม เชน ใชบานประตู บาน
หนาตางเกามาตกแตง เปนตน อาหารใสในจานที่ทําจากกะลาหรือไมไผ ดื่มกาแฟจากกระบอกไมไผ เปน
ตน ทําใหบรรยากาศของทั้งชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน จุดสําคัญก็คือ เมื่อนักทองเที่ยวมาเยือน
ชุมชนบานนาตนจั่น จะพบวา ภาพที่ถายทอดในสื่อนั้นเปนจริง เพราะสมาชิกชุมชนทองเที่ยวสามารถคง
บรรยากาศวิถีไทยไวในชีวิตจริง โดยที่นักทองเที่ยวไมรูสึกวาเปนฉากตกแตงหรือการแสดง
ทั้งนี้ Facebook ของบานนาตนจั่นมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง มีทั้งการนําเสนอภาพ
บานพักของสมาชิกแตละคนที่มีจุดขายแตกตางกันไป ภาพกิจกรรมของกลุม ภาพแหลงทองเที่ยวและ
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โครงการย
โ
อย 1 พฤติกรรมนักท
ก องเที่ยวและะผลประโยชนททางเศรษฐกิจและสั
แ งคมของการทองเที่ยวเพืพื่อชุมชน

ผลิ
ผ ตภัณฑกาารทองเที่ยวขของชุมชน สภาพอากาศ
ส
ศของพื้นที่ ซึ่งดําเนินการโดยอาศัยกกลุมคนรุนใหหมที่มี
ความคิ
ค
ดสรางงสรรคและมีแนวทางการน
แ
นําเสนอที่มีคความนาสนใจจ โดย ณ วันที
น ่ 13 พฤศจิจิกายน พ.ศ. 2561
มีผูกดถูกใจ ((Like) และกดดติดตาม (Foollower) จํานนวน 32,748 คน และ 33,5553 ตามลําดั บ
ผผลจากการสํารวจความคิ
า
ดเห็นของนักกทองเที่ยว พบว
พ า มีการรรับรูขอมูลกาารทองเที่ยวชชุมชน
คือ โซเซียลมีมีเดีย และเว็บไซต
บ คิดเปนร
น อยละ 45.99 และ 22.9 ตามลําดับ ซึ่งชองทางโซซเซียลมีเดียที่นิยม
ก็คือ Faceboook คิดเปนรอยละ
อ 84.6

ที่มา: Faceboook โฮมสเตยบานนาต
า
นจั่น จังหวั
ง ดสุโขทัย

รูปที่ 4.6 เฟสสบุกประชาสัสัมพันธขอมูลการทองเเที่ยวของชุมชนบ
ม านนาต
ตนจั่น
ตารางที
ต
่ 4.222 จํานวนผูถูถกู ใจและติดตามเฟสบุ
ด
กกของชุมชน
นทองเที่ยว
พื้นที่ศศึึกษา
บานนาตนจั่น จจ.สุโขทัย

ชื่อเฟฟสบุก
โฮมสเตยบบานนาตนจั่น จจังหวัดสุโขทัย

Likes
32,748

Followeer
33,553

ตลาดไทยย
ต
อนยยุคบานระจัน

23,609

24,571

2,439

2,480

ศิลาโฮมสเตย จจ.ขอนแกน

ตลาดไทยยอนยุคบานระะจัน
โฮมสเตยบบานทาขันทอง การทองเที่ยวโดยชุ
ว
มชน
ต.บานแซวว
sila homeestay - ศิลาโฮมมสเตยจังหวัดขอนแก
ข
น

1,715

1,778

บานเชียง จ.อุดดรธานี

ไกดบุคบานเชียง

1,908

1,936

อุโมงค จ.ลําพูน

umong อุโมงค
โ โฮมสเตยย ลําพูน

1,015

1,015

230

241

บานทาขันทอง จ.เชียงราย

เกกาะเกิด จ.พระะนครศรีอยุธยาา บานเกาะเกิด อยุธยา Baan Kohkerd Ayutthaya
หมายเหตุ
ห
: ขอมูล ณ วันที่ 133 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ที่มา: Faceboook ของกลุมชุมชนทองเที่ยว (2561)
(
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กลองที่ 4.2 ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวของชุมชนบานนาตนจั่นผาน Facebook
สมาชิกโฮมสเตยบานนาตนจั่นมีจาํ นวน 26 หลัง ยินดีตอนรับผูมาเยือนและนักทองเที่ยวทุกๆ ทานคะ
14 ปกับการใหบริการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน มีโปรแกรมที่นาสนใจหลากหลายรูปแบบ สนใจติดตอไดที่ 088-4957738 id
line mymam2 หรือสงขอความทางเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น #ยินดีตอนรับคะ
ทริป 2 วัน 1 คืน
15.00 น. รับนักทองเที่ยวเขาที่พกั
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 ชมผลิตภัณฑจากผาหมักโคลน
11.30 น. ชมและทดลองการทําขาวเปบอาหารถิ่น
อัตราคาบริการ
คิดทานละ 600 บาท/คน เด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบคิด 250 บาท ชาวตางชาติ 700 บาท /คน + อาหารเย็น/เชา/นอนพักหนึ่งคืน +
กิจกรรมชมเที่ยวในหมูบานเจาของบานพาชมเที่ยว
หมายเหตุ หากลูกคาทานใดสนใจขึ้นจุดชมวิวชมทะเลหมอกพระอาทิตยขึ้น**เวลา 04.30 น. ไกดจะมารับยังที่พัก คาบริการ 450
บาท/หลัง ระยะทางนั่งรถ 3.5 กม. ตอดวยเดินเทาอีก 850 เมตร จิบกาแฟในกระบอกไมไผ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม
* เตรียมรองเทาที่เหมาะสมในการเดินปา
* หากมีโรคประจําตัวควรสังเกตอาการกอน
การจอง
จองและวางมัดจํา 1,000 บาท ชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 4310472073 พรอมเพย 0884957738 ชื่อ
เกตุทิพย วุฒิสาร โทร 088-4957738
สงหลักฐานการโอนมายังขอความของเพจโฮมสเตยบานนาตนจั่น !!(ถาคุยกันชวงทางไหนใหสงสลิปมาชองทางนั้น)!!
หลังจากนั้นจะแจงชื่อเจาของบานพรอมเบอรติดตอเจาของบานภายหลังการชําระเงินคะ!!"
ขอบคุณคะ...มีจกั รยานใหเชาคันละ 30 บาท หากตองการใชรถบริการรถอีแตกคันละ 450 บาท กอนโอนมัดจํากรุณา
แจงทาง inbox ของเพจนี้ กอนคะ เราขอสงวนสิทธิ์ใหแกลูกคาที่โอนเงินมัดจํามากอนคะ !!"
ลักษณะบาน
ลักษณะบานทีเ่ จาของบานแบงหองใหลูกคาอยูดวย เจาของบานพาชมพาเที่ยวเรียนรูวิถี *บานมี 26 หลัง เวียนตามคิว
*เตรียมของใชสวนตัวสบู ยาสีฟน แชมพู
!!! *หมายเหตุ งดใชเสียงหลัง 3 ทุม!!!
* หากยกเลิก การเขาพักคามัดจําจะถือเปนสิทธิ์ของเจาของบานที่จะไมคืนมัดจํา
* หากเลื่อน การจองระยะเวลาจะสิน้ สุดเมือ่ ครบ 3 เดือน ยังใชสิทธิ์การจองนี้ได
* สนใจขึ้นจุดชมวิวแจงเจาของบานไดตอนเขาพัก และเตรียมรองเทา ที่เหมาะสมในการเดินขึน้ เขา 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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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

4.6.3 ดานการควบคุมคุณภาพบริการ: ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย
เปนชุมชนที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานบริการ การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ถือเปน
การประเมินมาตรฐานตามความเห็นของบุคคลภายนอกที่เขามาประเมินชุมชน ชุมชนทาขันทอง นอกจาก
จะมีการสงประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานโฮมสเตยไทยแลว ซึ่งเปนการประเมินทุกๆ 3 ป ยังมีการ
ประเมินกันเองภายใน โดยมีการตั้งกฎของกลุมเพื่อควบคุมมาตรฐานการใหบริการ โดยการออกกฎ 26
ขอ ใหถือปฏิบัติรวมกัน โดยจะมีการสุมตรวจบานทุกครั้งกอนที่จะมีแขกเขาพัก หากไมมีความพรอม จะ
ไมไดรับโอกาสในการรับลูกคา จนกวาจะผานการตรวจสอบตามมาตรฐานของกลุม
ตารางที่ 4.23 กฎการควบคุมมาตรฐานโฮมสเตยบานทาขันทอง
เรื่อง
หองนอน
(4 ขอ)

หองน้ํา
(4 ขอ)

หองครัว
(3 ขอ)
ภายในบาน
(8 ขอ)

บริเวณบาน
(2 ขอ)
อาหารเชา
(4 ขอ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายการมาตรฐานโฮมสเตย
ผาปูที่นอน เรียบตึง สีขาวหรือสีพื้น
มีผาเช็ดตัวครบและพับสวยงาม มีสบู แชมพู ครบ
มีราวตากผาและไมแขวนเสื้อ
มีถังขยะ ปดฝามิดชิด
ตองไมมีสิ่งของอื่น นอกจากที่กําหนด
มีกระดาษทิชชู
มีถังขยะ ปดฝามิดชิด
มีขันอาบน้ํา แยกจาก ขันสวม
ที่รองสบูสะอาดไมมีคราบ
สะอาดไมมีคราบสกปรก
ถวย จาน ชอน สอม มีด ฯลฯ วางเปนระเบียบ
ชอน สอม จัดวางเอาดานจับขึ้นขางบน
สะอาดไมมีคราบ ไมมีฝุน
มีความเปนระเบียบเรียบรอย
มีน้ําดื่มสะอาดและแกวน้ําครบ
มีกาแฟ โอวัลติน/ไมโล (สําหรับเด็ก)
มีถวยกาแฟ วางชอนกาแฟใหดามจับขึ้นบน
มีกระดาษทิชชู แบบกลอง (แบบมวนในหองน้ํา)
มีสมุดเซ็นเยี่ยม
ตูยา แยกยาที่ใชภายใน ยาที่ใชภายนอก ยาไมหมดอายุ
มีการปลูกผักสวนครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มีถัง/ถุง แยกขยะ อยางนอย 4 ถัง/ถุง พรอมปาย
มีขันน้ําลางมือ ขันรองน้ําลางมือ ผาเช็ดมือพับสวย
มีถวยแบง ชอน สอม ชอนกลาง ครบคน
มีผลไม
เจาของบานนั่งรับประทานอาหารรวมกัน

ที่มา: กลุมโฮมสเตยบานทาขันทอง
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ณ

นอกจาากนี้ กลุมยังมีสมุดเยี่ยมใใหลูกคาแสดดงความคิดเหห็นยอนกลับ และเจาของงบานยังมีการ
า
อ
กค
ก าวาตองกการใหมีการเพ
พิ่มเติมหรือปรั
ป บปรุงบริกการหรือไมอยยางไร และทุก
สอบถถามความตองการของลู
ครั้งหหลังจากรับลูกค
ก า จะมีการรประชุมสรุปปงานเพื่อหาแแนวทางในพั
พัฒนาการดํา เนินงานตอไป
ไ การบริหาร
า
จัดกาารเหลานี้ทําให
ใ มาตรฐานทีที่พักของโฮมมสเตยบานทาขั
า นทองสูงกวากรณีศึกษษาที่อื่นอยางเห็นไดชัด

รูปที่ 4.7 การจัดเตรียมบริการโฮมสเตย
า
ยตามขอตกลงของกลุมโฮมสเตย
โ
บา นทาขันทออง
44.6.4 ดานกการจัดสรรผผลประโยชนน: กลุมเรือบานเดียม จ.ออุดรธานี บาานบัว จ.พะเเยา
การจัจัดสรรผลประะโยชนเปนเคครื่องมือสําคัญในการสร
ญ
างแรงจูงใจ รักกษาการมีสวนร
ว วม และลด
ความมขัดแยงภายยในชุมชน เนืนื่องจากมีนักกทองเที่ยวเขขามาในชุมชนนมากขึ้น แลละอาจกอใหเกิ
เ ดผลกระทบ
ทางลลบต อ สมาชิชิ ก คนอื่ น ๆ ในชุ
ใ ม ชนที่ ไไม ไ ด รั บ ประ โยชน จ ากกการท อ งเที่ ย ว ดั ง นั้ น หลลายชุ ม ชนใ ห
ความมสําคัญกับการกระจายผ
ก
ผลประโยชนน ซึ่งไมเพียงแต
ง การกระจจายผลประโโยชนใหกับสมาชิ
ส กในกลุม
เทานั้น แตไดมีการกระจายไปปยังสมาชิกใในชุมชน ยกตัวอยางเชน กลุมเรือบ านเดียม มีการหั
ก กรายไได
จากคคาบริการเรือเข
อ ากลุมในออัตรารอยละ 20 ของคาบริ
บ การ โดยรายไดสวนนี้จจะถูกแบงอออกเปน 4 สวน
คือ 1) เงินสําหรับการบริ
บ
หารจจัดการ (รอยยละ 30) 2) คคาบํารุงวัดแลละชุมชน (รออยละ 30) 3) ทุนการศึกษา
ษ
นักเรีรียน (รอยละ 30) และ 4) รองรับหนว ยงานที่มาศึกษาดู
ก งาน (รรอยละ 10) โโดยจะพบวา เงินกองกลาาง
รอยลละ 60 (บํารุงวัดชุมชนและะทุนการศึกษษา) ไดถูกกระะจายไปเปนประโยชน
ป
ของงสังคม
ส
างงรายไดสําคัญที
ญ ่ใชขับเคลือนกลุ
่
มทองเเที่ยวบานเดียม
ย นอกจากนี้
ลูกคาจากกกลุมเรือฯ สามารถสร
เงินสสะสมกองทุนส
น วนหนึ่งจะจจัดสรรใหกับ สมาชิกที่ตองการซื้อเรือ เปนของตนนเองแตไมมีเงินทุนกูเงินมา
ม
ลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงิงินกู คือ อัต รารอยละ 1 ตอเดือน (คนที่จะกูเงิ นในกลุมเรือรายได
อ
ไดตอง
อ
เปนสสมาชิกและมีหุนในกลุมเรืรือถึงจะกูไดแและกูไดคนละไมเกิน 20,0000 บาท อัตตราดอกเบี้ยรรอยละ 1 บาท
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

ตอเดือน ตองมีคนค้ําประกันโดยคนค้ําประกันคนที่ค้ําตองเปนสมาชิกกลุมเรือและมีหุนอยูในกลุมเรือจึงจะ
สามารถกูเงินได)
คาบริหารจัดการ 30%
คาบริการเดินเรือ
หักเขากลุม 20%

คาบํารุงวัดและชุมชน 30%
ทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30%
คารับรองหนวยงานที่มาดูงาน 10%

รูปที่ 4.8 การกระจายผลประโยชนของกลุมเรือบานเดียม
บานบัว จ.พะเยา เปนอีกพื้นที่ที่มีการการจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับจากการทองเที่ยวใหกับ
ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนที่ไมไดทําการทองเที่ยว โดยกลุมอาหารหักกําไรรอยละ 5 เขาศูนย และหักเขา
หมูบานครั้งละ 200 บาท และกลุมดูงานก็หักเขาศูนย 200 บาทตอครั้ง เมื่อครบปจึงนําเงินกอนนี้มาเฉลี่ย
ใหครัวเรือนในหมูบานที่ไมไดมีสวนรวมในการทองเที่ยวดวย
4.6.5 ดานการจัดการแหลงเรียนรู: ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน
ตําบลอุโมงค ถือวาเปนอีกหนึ่งชุมชนที่พัฒนาตนเองขึ้นมาเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จนกลายเปนแหลงดูงานสําคัญระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ดวยกัน จุดเดนของตําบลอุโมงค คือ การรวบรวมทุนและองคความรูในชุมชน และสราง
ขึ้นใหเปนรูปธรรม เพื่อนํามาใชในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง ผลที่ไดจากการพัฒนา คือ แหลงเรียนรูที่มีองค
ความรูที่มีการถอดเปนบทเรียน มีวิทยากร และสื่อประกอบการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 10 ระบบที่เปน
องคประกอบในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ประกอบดวย 1) ระบบสุขภาพชุมชน 2) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน 3) ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง 4) ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 5) ระบบการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 6) ระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 7) ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 8) ระบบการบริหารจัดการองคกร 9) ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน และ 10) ระบบ
สวัสดิการ นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและมีความพรอมสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดแก ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยลดโลกรอน ธนาคารขยะบานปาเสา ศูนยเรียนรูไบโอดีเซล
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน
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ณ

เทศบบาลตําบลอุโมงคสามารถถพัฒนาองคความรู
ค และนนวัตกรรมในชชุมชนไดอยางต
า อเนื่อง จน
สสส.. ไดเขามาสนันับสนุนและยยกระดับการแแลกเปลี่ยนเรีรียนรูที่เปนรูปธรรมมากขึ
ป
ขึ้ นเปนมหาวิชชาลัยอุโมงค
อ
ทยาาลัยทองถิ่น โดยมี
โ หลักสูตรการเรี
ต
ยนรูด านการสรางพลเมื
ง
อง
สรางงพลเมือง หรือเปรียบเสมือนมหาวิ
ผลจาากการดําเนินงานอยางตตอเนื่อง ทําในป
ใ ลาสุด (22561) ใหตําบบลอุโมงคไดรับรางวัลจาก
สถาบบันพระปกเกกลา “รางววัลพระปกเกกลาทองคํา” ดดาน อปท. ที่มีความเปนนเลิศในดานกการเสริมสราง
า
เครืออขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม หรืรือเกียรติภูมิทองถิ่น (KPPI Award s) ซึ่งเปนราางวัลที่สถาบััน
พระปปกเกลามอบบให อปท. ที่เคยไดรับราางวัลพระปกกเกลาในระดัดับเปนเลิศม าแลวอยางนนอย 2 ครั้งใน
ระยะะเวลา 5 ป ซึ่งเทศบาลตํตําบลอุโมงค เคยไดรับรางวัลพระปกกเกลาดานกการเสริมสรางเครื
า อขายรัรัฐ
เอกชชน และประชชาสังคมมาแลลว 2 ครั้ง ในนป พ.ศ. 25556 และป พ.ศศ. 2560 โดยยกิจกรรมทีมี่มคี วามเปนเลิศ
ดานเเครือขาย รัฐ เอกชน ประชาสังคมของงเทศบาลตําบลอุ
บ โมงค ไดดแก เครือขายยมหาวิชชาลัลัยอุโมงคสราง
า
พลเมืมือง เครือขายอาสาป
ย
นสุข เครือขายกอองทุนสวัสดิการชุ
ก มชนเทศศบาลตําบลอุอุโมงค
กลองงที่ 4.3 กิจกรรรมอาสาปนสุข:
ข นวัตกรรมชชุมชน ตนแบบชุมชนพึ่งพาาตนเอง
กิจกรรมอาสาาปนสุข เปนกิจกรรมที
จ
่เตรียมมความพรอมในการเขาสูสังคมผู
ค สูงอายุอยาางมีคุณภาพ เพื่อลดปญหา
และพัพัฒนาคุณภาพคความเปนอยูของคนในชุมชนนใหดีขึ้น โดยออาศัยการรวมมืมือกันของคนในนชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนากลุมอาสาสมัมัครจิตอาสา หรือกลุม อาสาปปนสุข (อปส.) ใหมีทักษะเบืองต
้ นในการดู แลผูปวย และออกไปเยี่ยม
เยือนและดูแลใหกําลัลงใจเพื่อนประชาชนในชุมชนน เปนการชวยดูแลสุขภาพใจจ เปนการทํางาานในเชิงรุกเสริริมการทํางาน
ของโรรงพยาบาลเสริริมสุขภาพตําบล
บ โดยเฉพาะะกลุมผูสูงอายุกลุ
ก มติดบานแลละติดเตียง มุงงหวังใหเกิดผลลลัพธกับกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ แลละผูดอยโอกาสสใหเกิดกําลังใใจในการดํารงชีชีวิตและอยูรวมกั
ม บชุมชนอยาางมีความสุข โดยอาศั
โ
ยการ
รับบริริจาคจากคนในนชุมชน โดยกาารตั้งกลองรับบบริจาคในรานคคา รานอาหารร รวมถึงขอรับ บริจาคจากหนนวยงาน หาง
รานตางๆ และจัดกิจกรรม
จ
1 Bathh 1 Meeting ((1BOM) โดยทุทุกครั้งที่มีการปประชุมชนใหสนนับสนุนรวมสนนับสนุนคนละ
1 บาทท เพื่อสนับสนุนการดํ
น
าเนินงาาน

ที่มา: Facebook สํานั
า กงานเทศบาาลตําบลอุโมงคค (2560)
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โครงการย
โ
อย 1 พฤติกรรมนักท
ก องเที่ยวและะผลประโยชนททางเศรษฐกิจและสั
แ งคมของการทองเที่ยวเพืพื่อชุมชน

ที่มา: Faceboook สํานักงานเททศบาลตําบลอุโมงค
โ

รูปที่ 4.9 รางงวัลพระปกเเกลาทองคํา (KPI Awward) พ.ศ. 2561 ดานการเสริ
น
มสสรางเครือขายรั
า ฐ
เอกกชน และปรระชาสังคม
4.6.6 ดดานการพัฒนาการท
ฒ
องเที่ยวโดย ออปท.: ประแสส จ.ระยอง
ใในบรรดากรณ
ณีศึกษา 21 แหงนี้ ปรากกฏวาองคกรปกครองสวนท
น องถิ่น (อปปท.) มีบทบาทไม
มากนั
ม ก แตมมีี อปท. ที่โดดดเดน ไดแก เทศบาลตํา บลปากน้ําประแส
ป
ซึ่งผูนํนาํ มีวิสัยทัศน ที่ชัดเจนแลละเห็น
ความสํ
ค
าคัญขของการนํากาารทองเที่ยวววามาเปนตัว ชวยใหมในกการสรางเสริมเศรษฐกิ
ม
จในนชุมชน เนืองจาก
่อ
เห็นวากลุมอาชีพประมง ซึ่งเคยเปนกลุ
ก มเศรษฐกิ จหลักของชุมชนไดประสสบปญหากา รทํามาหากินด
น าน
การประมง
ก
ซึ่งเปนผลกระะทบจากกฎรระเบียบใหมมตางๆ ทําใหหการประมงนนั้นมีการถดถถอยอยางตอเนื
อ ่อง
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลปากน้
า
ําประแสจึ
ป
งเริ่มมมีกิจกรรมออยางครบวงจจรตั้งแตทางกกายภาพไปจจนถึง
ดานตลาด เพืพื่อสนับสนุนให
ใ ตําบลปากน้ําประแสมีคความสามารถถในการดึงดูดใจนั
ด กทองเทที่ยวไดมากขึขึ้น สิ่ง
ที่เทศบาลไดดดําเนินการ ได
ไ แก
11) ดานกายยภาพ มีการปปรับปรุงสิ่งอํ านวยความสสะดวกในสถานที่ทองเที่ยยว เชน ในบริเวณ
ทุทงโปรงทอง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวภภายในชุมชนนมีการสรางหหองน้ํา การดูดูแลรักษาคว ามสะอาด จััดเก็บ
ขยะในชุ
ข
มชน รวมทั้งปรับปรุงถนนหนททาง และการรจัดทําปายแนนะนําสถานทีที่ทองเที่ยว
22) ด า นบุ ค ลากร เทศบบาลให ง บปรระมาณประ ธานชุ ม ชนไไปดู ง านที่ ตํ าาบลบางน้ํ าผึ้ ง จ.
สมุ
ส ทรปราการ และไดไปอบรมที่กระททรวงทองเทีที่ ยวและกีฬาเพื่อมาชักชววนใหชาวบาานจัดทําโฮมสเตย
โดยแรกเริ
โ
่มมีเพียง 5 หลั
ห งแรก ในที
ใ ่สุดก็มีโฮฮมสเตยริมน้ํา 10 หลัง การดู
ก งานนี้ก็มมีี มาอยางตอเนื
อ ่อง
นอกจากนี
น
้ เททศบาลยังมีการจั
า ดอบรมใหหความรูดานนการทองเทียวทุ
่ย กป ปละ 1 ครั้ง โดยใชชอบรมเวลาอบรม
ประมาณ
ป
2 วัน
33) ดานตลาาด
3.1) เทศศบาลตําบลปปากน้ําประแสทําการประะชาสัมพันธดานการทองเทที่ยวอยางเขมแข็ง
ทีมประชาสัมพันธประสานนงานกับ ททท. ชวยทําแผผนพับ ซึ่งสนันับสนุนกิจกรรรมถนนสายววัฒนธรรม โดดยจัด
งานทุ
ง กวันศุกกรเสารอาทิตย
ต เริ่มจัดมาตั้งแตป พ.ศศ. 2556 จนใในที่สุดชุมชนนสามารถดูแลลจัดงานกันเองได
เ
โดยไม
โ
มีงบประมาณสนับสนุน จากนันนายกเทศม
มนตรียังมีควาามฉับไวในกการสรางโอกาาสใหม เชน อาสา
้น
รับรองแขกซึ่งงเปนผูเขาปรระกวด Miss Tourism Q ueen Internaational 20188 ที่มาเยี่ยมรระยอง ทําใหตําบล
ปากน้
ป ําประแสสเปนที่รูจักของ
ข ประชาชนนมากขึ้นเนื่อองจากไดมีการออกข
า
าวไปปยังสื่อตางๆ
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3.2) เทศบาลหาลูกคาใหโฮมสเตย เนื่องจากตัวเทศบาลเองนั้นเปนเทศบาลที่มีผูมาดู
งานมากเนื่องจากผลงานของการอนุรักษปาชายเลน
เมื่อมีกลุมมาดูงานเทศบาลฯ ก็จะกระจาย
นักทองเที่ยวไปในชุมชนโฮมสเตยที่โดยกระจายใหแตละบานในกลุมเทาๆ กัน
4) ดานการจัดการองคกร ความโดดเดนอยูที่การจัดกลุมสามลอนําเที่ยวที่ตําบลปากน้ํา
ประแสในปจจุบัน ผูซึ่งแตเดิมมีอาชีพประมงพื้นบานมากอนและมีรถที่ใชขนสงปลาตอนเชา เทศบาลจึงได
พยายามนํากลุมเหลานี้มารวมกลุมกัน กําหนดราคาคาโดยสาร มาตรฐานความสะอาด สถานที่จอดรถและ
ควบคุมจํานวนไมใหเกิน 100 คัน เพื่อไมใหมีการแยงรายไดกัน มีการจดทะเบียนถูกตอง ทําใหในปจจุบัน
กลุมสามลอทองเที่ยวเปนกลุมที่มีรายไดดีขึ้นกวาเดิมมาก
แมวาเทศบาลจะมีบทบาทสําคัญในหลายเรื่อง แตที่สําคัญก็คือ เทศบาลไดดึงใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนหุนสวนในการคิด ทํา และรับผลประโยชน แลวในที่สุดแลวบางกิจกรรม
นั้นบางกลุมก็สามารถพัฒนาระดับการมีสวนรวมไปถึงขั้นการดําเนินงานเองโดยชุมชนไดเอง ตามหลัก
วิชาการแลว ชุมชนปากน้ําประแสไดมีสวนรวมที่พัฒนาไปถึงขั้นที่ 7 และ 8 ของระดับการมีสวนรวม คือ
การมอบหมายใหกลุมสมาชิกดําเนินการเองตัดสินใจเอง เชน ในกลุมโฮมสเตยริมน้ําและการจัดงานถนน
วัฒนธรรม นอกจากนั้น ในบางกลุมซึ่งมีบริการเรือนํา
เที่ยวเกาะและอาหารเย็นนั้น ก็อยูในขั้นที่ 8 คือ ประชาชนดูแลและบริหารเอง ซึ่งเปนขั้นสูงสุดของ
ระดับการมีสวนรวม (Arnstein, 1969) นอกจากนี้ ชุมชนยังไดรวมกันดูแลบานเรือนและพื้นที่สาธารณะ
บริเวณใกลเคียงใหสะอาดและชวยปกปองดูแลพื้นปาชายเลนที่ไดรวมกันอนุรักษ เทศบาลตําบลปากน้ํา
ประแสทํางานเปนทีมกับประชาชนอยางเขมแข็งในการบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนและพลเมือง
4.6.7 ดานธรรมาภิบาล: เกาะยาวนอย จ.พังงา
ชุมชนเกาะยาวนอย เปนตัวอยางของชุมชนที่มีการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล โดยการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังตอไปนี้
1) การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ (Decentralization management) ที่ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ การกระจายบทบาทหรือ
การแบงงานการทํา ชุมชนมีการกระจายบทบาทการทํางาน (Division of roles) ออกตามความถนัดของ
สมาชิกที่เปนผูรับผิดชอบ และสอดคลองกับกิจกรรมที่หลากหลายของการทองเที่ยว จึงทําใหการบริหาร
จัดการมีความคลองตัวและสมาชิกสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ ใน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) ชมรมการทองเที่ยวฯ ไดแบงโครงสรางการทํางานออกเปน 7 ฝ า ย ได แ ก ฝ า ย
ติดตอประสานงานที่แยกออกเปนฝายติดตอประสานงานตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ฝายจัด
บาน ฝายจัดรถ ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝายตอนรับ ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรม
อยางเปนทางการ เนื่องจากไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียง
คนเดียว แตเปนระบบของ “อัศวินโตะกลม” มากกวา
แมวาการดําเนินงานในภาพรวมของชมรมการทองเที่ยวฯ จะเปนการดําเนินงานผานการ
ประชุมรวมกันของสมาชิก แตอยูภายใตการทํางานที่ทุกฝายมีความเทาเทียมกันในการเสนอความคิดเห็น
และสามารถตัดสินใจสั่งการงานที่เกี่ยวของกับฝายของตนเองในบางเรื่องไดโดยไมตองผานที่ประชุม หรือ
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนได แตถาหากการดําเนินงาน
บางอยางตองเกี่ยวของหรืออาจสรางผลกระทบใหกับฝายอื่นๆ หรือสมาชิกโดยสวนใหญ หรือเปนปญหาที่
เกินกําลังที่จะแกไขและตัดสินใจได แตละฝายก็สามารถนําเรื่องดังกลาวเขาสูทปี่ ระชุม 9 ค่ําซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ
2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 ครั้ง ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ เนื่องจาก
ไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว ซึ่งเปนลักษณะ
ของการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจ (Centralized management)
2) การมีสวนรวม (Participation) ของคนในชุมชนทั้งในรูปแบบของการเปนสมาชิกของ
ชมรมการทองเที่ยวฯ หรือการสมาชิกของกลุมและ/เครือขายอื่นๆ ภายในชุมชน โดยไมมีการกีดกันการ
เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในปจจุ บัน (พ.ศ. 2561) ชุมชนมี สวนรวมในการกระจาย
ผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยว และมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของสมาชิกในชมรมการทองเที่ยวฯ รวมถึงการกําหนดกติกาทางสังคมรวมกันในการใหบริการ
กิจกรรมการทองเที่ยว (เชน การควบคุมการขยายตัวของโฮมสเตย การวางแนวทางปฏิบัติของนักทองเที่ยวที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ เปนตน) เปนหนึ่งในแนวทางการรักษาและปองกันการสึกกรอนของทุนสังคม
ของชมรมการทองเที่ยวฯ
ทั้งนี้ หากพิ จารณาระดั บการมีส ว นรวมตามแบบจํ าลองการมีสวนร ว มของชุมชนในการ
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เสนอโดย Okazaki (2008) พบวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวนอย
ที่ดําเนินการโดยชมรมการทองเที่ยวฯ มีการมีสวนรวมของชุมชนในระดับการควบคุมโดยชุมชน (Citizen
control) โดยชุมชนเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเพื่อใหบริการการทองเที่ยวดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแต
การวางแผนจนถึงการตัดสินใจรวมกันผานมติที่ประชุมของชมรม
3) ชมรมมีระบบการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency and accountability)
โดยชมรมการทองเที่ยวฯ มีฝายการเงินเปนผูบันทึกรายรับ-รายจายของชมรม กอนยื่นบันทึกทั้งหมดให
ฝายบัญชีเปนผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของชมรม ซึ่งเปนบัญชีที่สามารถเขาใจงาย และสามารถขอดู
และตรวจสอบไดตลอดเวลาทั้งจากสมาชิกภายในชมรม หรือบุคคลและ/หนวยงานภายนอก อยางไรก็ตาม
ฝายบัญชีจะรายงานรายรับ-รายจายใหกับสมาชิกรับทราบอยูเสมอเมื่อมีการประชุมรวมกัน สวนการใช
จายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมจะตองขอมติจากที่ประชุมของชมรมกอนที่จะมีการจัดสรรเงินดังกลาวไปทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชนภายในชุมชน
4) การมีกติกากลุม (Community law) ชมรมการทองเที่ยวฯ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 300
คน และเฉพาะกลุมสมาชิกที่ใหบริการโฮมสเตย ซึ่งมีประมาณ 30 ราย 1 รายจะมีขอตกลงที่สําคัญรวมกัน
วา “เจาของบานจะตองมีอาชีพประมงพื้นบานและไมใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ตองสามารถเลา
เรื่องราวประวัติความเปนมาของกลุมและกิจกรรมการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรชายฝง” และ
จะตองมา (หรือสงตัวแทน) มารวมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ ชมรมยังเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมี สวน
รวมในการใหบริการแกนักทองเที่ยวดวยรูปแบบที่แตกตางและตามความถนัดของตนเอง
1

เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “กลุมแชรน้ําอวนปู” เนื่องจากสมาชิกในกลุมไดมีการระดมเงินในลักษณะของแชรเปนมูลคากวา 14,000 บาท ซึ่งมีการ
เปยแชรกันทุกครั้งที่ประชุม ยกเวน หากมีสมาชิกทานใดมีความจําเปนตองใชเงิน เชน เจ็บปวย ซอมแซมเครื่องมือทําประมง เปนตน ก็จะให
สมาชิกคนดังกลาวไดรับเงินกอนนี้ไปโดยไมตองยื่นเปยแชร
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ชมรมฯ มี ม าตรการในการควบคุ ม และป อ งกั น ผลกระทบด า นสั ง คม วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดลอม (Measures to control and prevent natural and cultural impacts) ที่อาจเกิดจากการ
ทองเที่ยว โดยชมรมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะยาวนอยไวอยาง
ชัดเจนและจะสื่อสารใหนักทองเที่ยวทราบทุกครั้งที่มาทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย เชน การหามแตงตัว
ลอแหลมในชุมชน การหามเสพหรือดื่มของมึนเมา การหามเลนการพนัน หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง
การหามทิ้งขยะตามแหลงทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้แมวาประชาชนสวนใหญของเกาะยาวนอยจะนับถือ
ศาสนาอิสลาม และเครงครัดตอขอหามและกฎของชาวมุสลิม แตวัฒนธรรมดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอ
การทองเที่ยว เนื่องจากคนในชุมชนมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับนักทองเที่ยวถึงขอปฏิบัติขณะที่มา
ทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว
อยางเชนในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีใหบริการนักทองเที่ยวเฉพาะที่โรงแรม รีสอรท หรือสถานที่
พักแรมบางแหง หรือรานอาหารบางรานเทานั้น (ไมใชรานของมุสลิม) แตไมมีการวางจําหนายตามราน
สะดวกซื้อทั้งที่เปนรานขายของชําทั่วไป รานมินิมารท หรือรานสะดวกซื้ออยาง 7/11
นอกจากแนวทางปฏิ บั ติ ตั ว ของนั ก ท อ งเที่ ย วแล ว เพื่ อ เป น ลดขยะพลาสติ ก สมาชิ ก ที่
ใหบริการโฮมสเตยสวนใหญจะใชถุงยามผาในการไปจับจายซื้อของในตลาด และมีขอตกลงรวมกันวาจะ
ไมใชถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารที่จะไปใหบริการแกนักทองเที่ยวในขณะที่ไปทองเที่ยวทะเลและเกาะ
ตางๆ และทุกครั้งจะตองเก็บขยะที่เกิดขึ้นขณะที่ไปทองเที่ยวกลับมาดวย
5) หลักของความเสมอภาค (Equity) แกนนําของชมรมไมไดเปนผูที่ดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือการปกครองของทองถิ่น สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหสมาชิกรูสึก
ถึงความเทาเทียมกันและกลาแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในเชิงนโยบายรวมทั้งการแนะนําแนวทางการ
ทํางานของชมรมโดยมีเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรตางๆ คอยใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน แตมิไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการตัดสินใจ
สมาชิ ก ทุ ก คนในชมรมการท อ งเที่ ย วฯ มี สิ ท ธิ อ ย า งเท า เที ย มกั น หากมี อ งค ก รและ/
หนวยงานเชิญใหชมรมการทองเที่ยวฯ สงตัวแทนเขารวมประชุม หรืออบรมเพิ่มเติมความรู (มิใชสง
เฉพาะแกนนําไปรวมประชุ ม) โดยการจั ดเรียงลําดั บไปศักยภาพและความพรอมของแตละคนที่เ ปน
ตัวแทนของครัวเรือน (ใหแตละครัวเรือนสงตัวแทน 1 คนตอครัวเรือน) กอนที่นําเสนอ (หรือ แจง) ใหที่
ประชุมทราบ (นําเสนอในการประชุม 9 ค่ํา) เพื่อมีมติ (หรือ รับรู) และตัดสินใจรวมกันในการคัดเลือก
ตัว แทนไปประชุม หรื อ อบรม ทั้ งนี้ ทุก ครั้ง ที่ตั ว แทนไปร ว มประชุม กับ หน ว ยงานหรื อองคก รภายนอก
หลังจากกลับมาจะตองรายงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและบทเรียนที่ไดมาใหกับสมาชิกใน
ชมรมการทองเที่ยวฯ และมีโอกาสนําเสนอในการประชุมใหญวัน 9 ค่ํา ของทุกเดือน
6) หลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เกิดการแบงงานกันทําแลว สมาชิกของกลุมโฮมสเตยยัง
มีการสื่อสารกันภายในกลุมผานการประชุมรวมกันเดือนละ 2 ครั้ง โดยประชุมทุก 9 ค่ํา ในเวลาประมาณ
สามทุม ณ ศูนยบริการทองเที่ยวของชมรม และทุกครั้งกอนรับนักทองเที่ยวก็จะมีการประชุมวางแผนการ
ตอนรับและจัดคิวโฮมสเตย การพบปะพูดคุยระหวางสมาชิกอยางสม่ําเสมอเปนหนึ่งในกลไกที่จะชวยให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก และชวยในการประเมิน ปรับปรุง และแกไขปญหาการทํางาน ทําให
การทํางานของชมรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถวัดไดจากรายไดและกําไรสุทธิ
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7) หลักฉันทามติ (Consensus-oriented) ในการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกจะมีกฎ
กติกาอยางชัดเจนที่เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงและรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน เชน ไมพูดดวย
อารมณ ไมแยงกันพูด การนั่งในวงประชุมไมลุกไปมา การหามแบงกลุมยอยสนทนา เปนตน รวมทั้งการ
อภิปราย การถกเถียงกันดวยเหตุผล และการหันหาพูดคุยเพื่อหาทางออกรวมกันเมื่อเผชิญกับปญหาหรือ
ความขัดแยงตางๆ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ ในขณะเดียว
ในการประชุมดังกลาวยังเวทีในการถายทอด แลกเปลี่ยน และจัดการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกอีกดวย
4.7 สรุป
ความแตกตางของบริบทพื้นที่และทรัพยากรพื้นฐานในชุมชนที่ ทําใหแตละพื้นที่มีความโดด
เดนและไดเปรียบแตกตางกันไปในแตละชุมชน โดยพื้นที่ที่มีความโดดเดนของธรรมชาติ มักจะไดเปรียบ
และมีแนวโนมจะเปนพื้นที่เพื่อการพักผอน เชน ทะเลบัวแดง แมกําปอง ประแส เปนตน ลูกคาสวนใหญก็
จะเป นกลุมนักท องเที่ ยวดว ย ในขณะที่บางพื้นที่โดดเดนดานภู มิปญญาและเปนพื้นที่ตนแบบ ก็จะมี
แนวโนมจะเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน เชน บานคลองหัวชาง บานทาขันทอง บานนาออ เปนตน ลูกคาสวน
ใหญก็จะเปนกลุมดูงาน หรือบางพื้นที่ที่มีความหลากหลายของทุน ก็จะไดเปรียบในการจัดการทองเที่ยว
เชน เชียงคาน บานนาตนจั่น ที่มีความหลากหลายของทุนทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปญญา ทําให
สามารถดึงดูดใจจากลูกคาหลากหลายกลุม สงผลถึงโอกาสในการสรางบริการในหวงโซการทองเที่ยว และ
การสรางรายไดที่แตกตางกันของแตละชุมชน
ปจจัยพื้นฐานตางๆ เหลานี้ นํามาสูการจัดการทองเที่ยว เกิดการลงทุนในกลุมบริการตางๆ
ในหวงโซการทองเที่ยว เชน ที่พัก อาหาร การขนสง ของฝาก เปนตน เพื่อรองรับผูใชบริการ ซึ่งจาก
การศึ ก ษา พบว า กิ จ กรรม/บริ ก ารสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วต า งๆ ค อ นข า งให ผ ลตอบแทนที่ คุ ม ค า
โดยเฉพาะบริการมัคคุเทศก การแสดง ฐานเรียนรู ที่มีตนทุนต่ํามาก หรืออาหาร ซึ่งเปนบริการที่สราง
ขนาดผลตอบแทนไดสูงและคืนทุนเร็ว ในขณะที่โฮมสเตย ซึ่งรายไดขึ้นอยูกับลูกคา โดยชุมชนที่ลูกคา
สวนใหญเปนนักทองเที่ยว การลงทุนในที่พักจะมีความคุมคาในทุกรูปแบบการลงทุน ในขณะที่บางที่
ชุมชนที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมดูงาน ที่มีอาจขอจํากัดดานกําลังจายที่สงผลตอรายไดโฮมสเตย ทําให
ระดับการลงทุนที่สูงยังไมสามารถคืนทุนไดในระยะ 10 ป และในภาพรวมบริการโฮมสเตยยังคืนทุนไดชา
กว า กิ จ กรรม/บริ ก ารสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ยกเว น บางพื้ น ที่ ที่ มี จํ า นวนลู ก ค า สู ง และเป น กลุ ม
นักทองเที่ยวที่มีกําลังจายสูง เชน เชียงคาน และประแส
นอกจากนี้ ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวสามารถสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการ
ทองเที่ยว/ดูงานไดเปนที่พอใจแกลูกคาในพื้นที่ของตน แตสิ่งที่ลูกคายังคงคาดหวังที่จะไดรับจากชุมชน
เพิ่มขึ้น คือ วิถีหรืออัตลักษณที่สะทอนจุดเดนของชุมชนที่แตกตางไปจากวิถีปกติของตัวนักทองเที่ยวเอง
เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญก็เปนคนในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงชองทางการเขาถึงขอมูลบริการตางๆ
ของชุมชน ที่อาจจะตองเพิ่มชองทางที่สะดวกและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ดี การพัฒนาการทองเที่ยวของแตละชุมชนยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยพบวา
แตละพื้นที่สามารถสรางจุดเดน หรือนวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีได ซึ่ง
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แนวทางเหลานี้ สามารถเปนตัวแบบใหกับชุมชนอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใหเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพการจัดการทองเที่ยวของชุมชนตนเองได
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
กระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ตองการใหเกิดการกระจายการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหลัก
ไปสูแหลงทองเที่ยวรอง โดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน ทําใหสวนราชการตางๆ มีการสนับสนุนและ
สงเสริมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวชุมชนไดในประเทศไทยไดมีการเริ่มตนมาตั้งแตปลาย
ทศวรรษที่ 2530 และมีพัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งบางพื้นที่ไดดําเนินการมานานและประสบ
ความสํ า เร็ จ เกิ ด ผลกระทบชั ดเจน โดยเฉพาะผลในเชิง เศรษฐกิ จ ในบทนี้จึ งต อ งการสรุป ให เ ห็ นถึ ง
วิวัฒนาการของการทองเที่ยวชุมชนจากกรณีศึกษา 21 แหง ประกอบดวยชุมชนโฮมสเตย ชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน และชุมชนกิจกรรมวันเดียว การศึกษานี้ โดยสามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 สวน
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1) วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
2) วิธีการจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
3) ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจที่ชุมชนไดจากการทองเที่ยว
4) พฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
5) บทบาทของภาครัฐสวนกลางและทองถิ่น และบทบาทของกลุมธุรกิจทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยวชุมชน โดยแตละสวนสามารถสรุปได ดังนี้
5.1 วิวัฒนาการและการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยว
จากการศึกษา พบวา จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวชุมชนของพื้นที่กรณีศึกษาโดยเฉพาะชุมชน
โฮมสเตย บางพื้นที่เปนชุมชนที่มีวิกฤติในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญเกิดจากเศรษฐกิจหลักในชุมชนไดซบเซาลง
เชน การคาชายแดนของเชียงคาน การประมงที่ประแส การทําเมียงใบชาของแมกําปอง เปนตน หรือบาง
ที่มีไดรับการคุกคาม เชน เกาะยาวนอยถูกคุกคามจากประมงพาณิชย หรือมีภาพลักษณชุมชนในเชิงลบ
เชน บานสันติชล บานรองกลา และตองการใชการทองเที่ยวในการสรางโอกาสใหมใหแกพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีชุมชนอีกส วนหนึ่ งที่สนใจการทองเที่ยว เนื่องจากเห็นโอกาสจากการพัฒนา
ผลงานในพื้นที่มาอยางตอเนื่องจนเปนชุมชนตนแบบดานตางๆ เชน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
สมุนไพร ชุมชนโอท็อป เปนตน และตองการนําทุนเหลานี้มาพัฒนาตอยอดเปนการทองเที่ยว
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญพื้นฐานในการจัดการทองเที่ยว คือ ความสมบูรณของทุนประเดิม ซึ่ง
เปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและบริบทของชุมชน โดยชุมชนทองเที่ยวสวน
ใหญจะอาศัยความโดดเดนของทุนธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจ เชน มีภูเขา ปา แมน้ํา เปนตน ซึ่งเปนตัว
เสริมทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย เหมาะแกการทองเที่ยวเชิงพักผอน ซึ่งหากชุมชนมีทุนทางธรรมชาติ
ที่โดดเดนมาก เชน ทะเลที่เกาะยาวนอย จ.พังงา ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี หรือลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
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ชุมชนสามารถใชทรัพยากรเหลานี้จัดกิจกรรมการทองเที่ยวไดทันที แตหากชุมชนอื่นที่ทุนทางธรรมชาติ
ไมไดโดดเดน อาจเสริมดวยทุนทางวัฒนธรรมที่มักแสดงออกมาจากคนในพื้นที่ เชน อาหาร การแตงกาย
ภาษา วิถีชีวิต เปนตน
หรือบางพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดนมาก เชน ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ก็ไดนําเอา
เรื่องราวของวีรชนคายบางระจันมานําเสนอโดยการสรางบรรยากาศจําลองชวงกอนเสียกรุง หรือบางทุน
ภูมิปญญาที่เปนองคความรูเฉพาะในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน เชน การทอผา (บานนาตนจั่น บาน
ดง บานเชียง) การปรุงสมุนไพร (เกาะเกิด) หรือพื้นที่ที่มีภูมิปญญาดานเกษตร เชน การผลิตขาวอินทรีย
(บานดอกบัว) ซึ่งก็มักจะไดรับความสนใจจากลูกคากลุมเรียนรูหรือคณะดูงาน
อยางไรก็ตาม แตละพื้นที่ก็จะมีความโดดเดนของทุนประเดิมแตละอยางแตกตางกัน ซึ่งแตละ
ชุมชนก็พยายามที่จะคนหาทุนประเดิมหลายๆ ประเภท เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมทองเที่ยว โดย
ชุมชนที่มีทุนประเดิมที่โดดเดนหลายดาน ยอมมีความไดเปรียบที่จะพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย
และนาสนใจ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหใชเวลาทํากิจกรรมอยูในพื้นที่ไดนาน เกิดกิจรรมสืบเนื่อง
ตางๆ ในหวงโซการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย เกิดการใชจายของนักทองเที่ยว และสรางรายไดใหกับ
ชุมชนไดเปนจํานวนมาก เชน เชียงคาน ที่มีทั้งทุนธรรมชาติ (แมน้ําโขง ภูทอก แกงคุดคู) ทุนวัฒนธรรม
(ย า นบ า นเก า ตั ก บาตรข า วเหนี ย ว) และทุ น ภู มิ ป ญ ญา (มะพร า วแก ว ) โดยมี นัก ท อ งเที่ ย วประมาณ
500,000 คนตอป และมีรายไดมากกวา 1 พันลานบาทตอป
นอกจากจากปจจัยดานกายภาพที่เปนขอไดเปรียบพื้นฐานของชุมชนแลว การทองเที่ยวชุมชน
สามารถขับเคลื่อนขึ้นไดนั้น มักเริ่มตนมาจากความสนใจของกลุมคนเล็กๆ ในชุมชนที่มีความสัมพันธกัน
และมีความตองการที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงในชุ มชนโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ เชน กลุม
แมบานเกษตรบานนาตนจั่นที่รวมตัวกันไปเกี่ยวขาวและจัดงานขันโตกเพื่อหาเงินมาพัฒนาชุมชน หรือ
ชมรมประมงพื้นบานเกาะยาวนอย ที่รวมกันขับไลกลุมประมงพาณิชยอวนลากอวนรุน หรือชุมชนทาขัน
ทองที่อพยพหนีภาวะภัยแลงจากภาคอีสานมีอยูที่ จ.เชียงราย จะพบวา กลุมเหลานี้เปนกลุมที่เคยตอสูมา
ด ว ยกั น ซึ่ ง เป น ทุ น ทางสั ง คมที่ เ ป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การความร ว มมื อ ร ว มใจและร ว มกั น
ขับเคลื่อนเองในชวงแรกเริ่มที่ยังไมมีบุคคลภายนอกมาสนับสนุน
นอกจากนี้ ในกลุมจะมีผูนํากลุม ซึ่งผูนําในแตละพื้นที่จะมีลักษณะรวมที่สําคัญ คือ มีบทบาทเปน
ผูนําของชุมชน องคกร หรือกลุมในชุมชนอยูแลว เชน เปนผูใหญบาน เปนผูบริหาร อปท. เปนประธาน
กลุมแมบาน เปนผูอํานวยการโรงเรียน เปนตน ซึ่งบทบาทเหลานี้เปนขอไดเปรียบ เนื่องจากบุคคลเหลานี้
เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงเปนผูที่กวางขวางใน
สังคม มีเครือขายทั้งภายในภายนอกชุมชน ทําใหสามารถติดตอประสานงาน เจรจาตอรอง หรือการรอง
ขอความรวมมือทําไดงาย สามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวและจัดบริการที่อยูในหวงโซอุปทานการ
ทองเที่ยวได รวมถึงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง แตชุมชนสวนใหญใชเวลานานพอสมควรกวา
ชุมชนจะสามารถตั้งตัวไดจากการทองเที่ยว โดยบางชุมชนสามารถเริ่มตนเปนชุมชนทองเที่ยวไดเร็วจาก
ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ เชน เกาะยาวนอย หรือบางชุมชนใชเวลากวา 10 ป โดยเริ่มจาก
การเปนชุมชนดูงานกอน แลวจึงพัฒนามาเปนชุมชนทองเที่ยว เชน บานทาขันทอง บานนาตนจั่น บาน
คลองหัวชาง บานดอกบัว เปนตน
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5.2 การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม เปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหกลุมสามารถรักษาสถานะของ
กลุมใหคงอยูและเกิดความรวมมือกันดําเนินการอยางตอเนื่อง เนื่องจากการทองเที่ยวชุมชนเปนการ
รวมกันทํางานเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) โดยเฉพาะบริการโฮมสเตยที่ตอง
อาศัยการรวมบานของสมาชิกหลายๆ คนในชุมชน จากการศึกษา พบวา ชุมชนกรณีศึกษามีรูปแบบการ
จัดสรรผลประโยชนที่แตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตย ซึ่งมีการกระจาย
ผลประโยชนใหสมาชิกทั้งแบบเรียงลําดับคิวสําหรับชุมชนที่มีกลุมลูกคาตอครั้งจํานวนนอย หรือการ
กระจายใหสมาชิกทุกคนเทาๆ กัน สําหรับชุมชนดูงานที่ลูกคามาครั้งละจํานวนมาก หรือใชทั้ง 2 รูปแบบ
รวมกัน เพื่อจัดสรรใหสมาชิกทุกคนไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรมตามแตโอกาส หรือ
กลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว เชน กลุมเรือทะเลบัวแดง และกลุมรถนําเที่ยวบานรองกลา ก็มีการจัดแบง
ลูกค า ตามลํ า ดั บ คิ ว นอกจากนี้ บางพื้ น ที่ยั งมี ก ารหั ก เงิน บางส ว นเป น เงิน กองกลางของกลุ ม เพื่ อใช
ประโยชนรวมกันภายในกลุม เชน เปนเงินทํากิจกรรมของกลุม เงินสวัสดิการยามเจ็บปวยใหสมาชิกกลุม
เงินสําหรับกูยืมใชยามฉุกเฉิน เปนตน บางพื้นที่ยังมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนไปสูบุคคลในชุมชนที่
ไมไดเปนสมาชิกกลุมและสาธารณะประโยชน สะทอนใหเห็นวา ชุมชนทองเที่ยวตองการมีสวนรวมพัฒนา
และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมที่อาจจะไดสรางผลกระทบขึ้นจากการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะทํา
ใหการจัดการทองเที่ยวมีแนวโนมจะเกิดความยั่งยืน อยางไรก็ตาม พบวา มีบางพื้นที่ ยังไมมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะบริหารจัดการเงินกองกลาง จึงไมไดมีการจัดเก็บเงินกองกลาง
5.3 ผลประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจ
ผลจากดําเนินงานดานการทองเที่ยวชุมชนที่เปนรูปธรรม สะทอนจากขนาดรายไดที่เกิดขึ้นในแต
ละชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาดึงดูดใจของพื้นที่ที่สงผลตอจํานวนลูกคาและประเภทของกลุมลูกคา
อยางไรก็ตาม การพิจารณาเฉพาะรายรับอาจจะไมเห็นผลไดที่แทจริง เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชนสวนใหญ เกิดจากการที่ชาวบานนําเงินสวนตัวมาลงทุน เมื่อพิจารณาการลงทุนของครัวเรือน จะ
พบวา โฮมสเตยเปนกิจกรรมที่มีตนทุนการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost) สูง สังเกตจาก
ระยะเวลาคืนทุนที่คอนขางชากวากิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งบางรูปแบบการลงทุน เชน ตอ
เติมบาน สรางใหมทั้งหลัง ยังไมสามารถคืนทุนไดภายใน 10 ป สําหรับบางพื้นที่ อยางไรก็ตาม ผลการ
ดําเนิ นงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เป นบวก โดยเฉพาะบ านที่มีการลงทุ น
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 เพราะถือวาเปนการลงทุนเพื่อประโยชนสวนตนดวย คือ เปนการสรางบานเรือนรอลูกรอ
หลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย เนื่องจาก
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เปนสินทรัพยที่ใชรวมกันระหวางเจาบานกับลูกคา ดังนั้น เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึงคอนขางที่จะ
พอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมวาจะมีขนาดคอนขางต่ําก็ตาม
นอกจากนี้ ยังพบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดผลตอบแทนโฮมสเตย คือ ขนาดตลาดและความถี่ที่
นั ก ท อ งเที่ ย วเข า พั ก ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ จํ า นวนลู ก ค า ที่ จ ะได รั บ ในแต ล ะป รวมถึ ง ลั ก ษณะของกลุ ม ลู ก ค า
กลาวคือ หากเนนตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ แนวโนมการลงทุนมักจะสูงตามไปดวย
(เชน ซื้อเตียง ที่นอนหนาๆ ผาหมสีขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาอาจจะไมได
คาดหวังในคุณภาพบริการสูงมาก ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใช
พัดลมตั้งโตะ) ซึ่งกลุมลูกคา ก็มีผลตอกําหนดราคาบริการดวยเชนกัน กลาวคือ ลูกคาที่เปนกลุมดูงาน
มักจะมีขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งอาจจะตั้งราคาไดจํากัด 200-300 บาทตอคนตอคืน และมักจะราคา
แบบตอหัว ในขณะที่เปนลูกคานักทองเที่ยว ซึ่งก็มีท้ังที่เปนนักทองเที่ยวสายออนและสายแข็ง การตั้ง
ราคาทําไดหลากหลายมากกกวา โดยกลุมนักทองเที่ยวสายแข็งอาจจะคิดราคาตอหัว แตนักทองเที่ยวที่
เปนสายออนตองการความสะดวกสบาย ความเปนสวนตัว ตองการบริการที่มากกวาโฮมสเตยทั่วไป และ
มีเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีความยินดีจายสูง ก็จะสามารถตั้งราคาไดสูงขึ้น และมักจะขายเปนหอง หองละ
600 – 1,800 บาทตอคืน ซึ่งบางแหงมีการจัดเตรียมบริการในระดับที่เทียบเทากับโรงแรมขนาดเล็ก จะ
พบวา ประเภทของกลุมลูกคามีความสัมพันธกับระดับการลงทุน
สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายบริการ พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะให
ผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมีอยู
แลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุกชุมชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว
จะพบวา กิจกรรมโฮมสเตยไมไดเปนกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุนเริ่มแรกสูง ซึ่งการลงทุนจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความพรอมพื้นฐานของบานโฮมส
เตยของแตละครัวเรือนวาตองปรับปรุง ตอเติม หรือสรางใหม รวมถึงตองลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เชน
เตียง เครื่องนอน เครื่องใชแขก เปนตน อยางไรก็ตาม แมวากลุมจะมีความในการกระจายรายใหสมาชิก
ทุกคนไดอยางเทาเทียมกัน แตวาชาวบานที่ลงทุนโฮมสเตยแตละคนมีตนทุนการลงทุนที่แตกตางกัน ทํา
ใหสมาชิกบางคนเริ่มหาตลาดเองเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะคนที่ลงทุนสูง เชน ใหเบอรโทร นามบัตร หรือ
Facebook สําหรับใหลูกคาติดตอผานบานโดยตรง หรือมีการนําบานไปขายในแฟลตฟอรมออนไลนตางๆ
เปนตน
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา ในพื้นที่ที่ลูกคาสวนใหญมีจุดประสงคการเดินเพื่อไปเที่ยวพักผอน จะ
พบวา ในพื้นที่เหลานั้น ไดแก เชียงคาน ประแส นาตนจั่น เกาะเกิด เปนพื้นที่ที่การลงทุนในบริการที่พัก
ทุกรูปแบบมีความคุมคาในการลงทุน ในขณะที่บางพื้นที่ที่ลูกคาสวนใหญเปนกลุมศึกษาดูงาน การลงทุน
เพียงแคตอเติมบาน ก็ยังไมใหผลตอบแทนที่คุมคาได สะทอนใหเห็นถึงกลุมลูกคาที่แตกตางกัน มีผลตอ
การขนาดรายได และขนาดการลงทุ น ดั ง นั้ น การลงทุ น ควรพิ จ ารณาลั ก ษณะตลาดและกลุ ม ลู ก ค า
เปาหมาย เพื่อใหมีการลงทุนนั้นสอดคลองกับรายรับที่จะไดมา
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5.4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ผลสะทอนกลับจากการดําเนินงานประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในการศึกษา
นี้ไดสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอบริการตางๆ ของชุมชนโฮมสเตยจํานวน 17 แหง จะพบวา
ในภาพรวม ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาทุกแหงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดเกินกวา
รอยละ 50 และเมื่อพิจารณารายดาน จะพบวา สิ่งที่นักทองเที่ยวเห็นวาสําคัญ และชุมชนทองเที่ยวสวน
ใหญสามารถสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยวไดมากกวาที่คาดหมาย คือ ดานสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศการทองเที่ยวของชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย สภาพ
อากาศ หรือความรื่นรมย ซึ่งปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยเสริมการทองเที่ยวที่สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยว
เกิดความรูสึกผอนคลายเมื่อมาถึงและใชชีวิตอยูใ นชุมชน สะทอนใหเห็นว า ชุมชนสวนใหญสามารถ
จัดการสภาพแวดลอมและบรรยากาศในชุมชนไดสอดคลองกับจุดประสงคการเดินทางของลูกคา (มา
ทองเที่ยว/ มาดูงาน) อยางไรก็ดี ในดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชน และดานชองทางการติดตอ/ เขาถึง
ขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอยเทานั้นที่สามารถดําเนินงานไดดีเกินความคาดหมายของ
นักทองเที่ยว สะทอนใหเห็นวา นักทองเที่ยวอาจจะไมไดรับประสบการณดานวิถีชีวิตและอัตลักษณของ
ชุมชนเทาที่ควร รวมถึงยังคงมีปญหาการเขาถึงขอมูลบริการ ที่พื้นบางแหงพบวาชองทางการติดตอไมมี
ความหลากหลาย หรือขอมูลที่ใหไวไมเปนปจจุบัน
สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว พบวา ปจจัยที่เปนสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว เชน ความ
สวยงาม บรรยากาศ ความรื่นรมย รวมถึงปจจัยสนับสนุนการทํากิจกรรม เชน ความปลอดภัยในการทํา
กิจกรรม สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดสูงมาก อยางไรก็ดี ในดานการจัดรองรับใน
ภาพรวมที่ไมเกี่ยวของกับการทํากิจกรรม เชน ความเพียงพอของพื้นที่จอดรอด ปาย การจัดการรานคา
ยังคงสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ
5.5 บทบาทของหนวยงาน/ อปท.
การทองเที่ยวชุมชนยังไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งทางตรง
และทางออม โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐที่มาอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและหลังการจัดการทองเที่ยวชุมชน
โดยการสงเสริมกอนที่ชุมชนจะจัดการทองเที่ยว สวนใหญเปนการสงเสริมตามวัตถุประสงคขององคกร
เชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย ซึ่งมุงสงเสริมกลุมอาชีพ และ
กลุ ม ภู มิ ป ญ ญาต า งๆ ในชุ ม ชนชนบท เช น กลุ ม ทอผ า กลุ ม สมุ น ไพร กลุ ม ข า วอิ น ทรี ย เป น ต น การ
สนับสนุนดังกลาวมีสวนชวยทําใหภูมิปญญาเหลานี้มีความโดดเดน และสงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน
จากการฝกอบรม และสามารถใชเปนทุนประเดิมในการจัดการทองเที่ยวชุมชนในเวลาตอมา ถือเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับชุมชนที่ไมไดมีทุนทองเที่ยวโดยตรงในการตอยอดมาสูการจัดการทองเที่ยว
ตอมาเมื่อชุมชนเริ่มตนจัดการทองเที่ยวและเปนกลุมรูปธรรมมากขึ้น ก็จะเริ่มมีหนวยงานเขามา
ใหความชวยเหลือ เชน สถาบันการศึกษา ที่เขามาสนับสนุนองคความรูเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชาวบาน พัฒนามาตรฐานการใหบริการทองเที่ยว และเปนที่ปรึกษาใหชุมชน โดยชุมชนที่เปนชุมชน
ท อ งเที่ ย ว มั ก จะให ค วามสนใจกั บ การประเมิ น มาตรฐานการท อ งเที่ ย วตามข อ กํ า หนดของกรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยชุมชนทองเที่ยวที่ผานการประเมิน จะมีโอกาสไดรับการ
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โครงการยอย 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน

สนับสนุนจากกรมฯ เชน สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับงบในการพัฒนา แหลงทองเที่ยว จัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว เปนตน ในภายหลัง ยังพบวามีหลายหนวยงานที่เขามาสนับสนุน
การทองเที่ยว เชน กระทรวงวัฒนธรรม (ชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) กระทรวงอุตสาหกรรม (หมูบาน
ทองเที่ยวอุตสาหกรรม) กระทรวงมหาดไทย (ชุมชนทองเที่ยวโอท็อป) เปนตน รวมถึงธนาคารของรัฐ เชน
ธนาคารออมสิน (GSB smart homestay) และ ธกส. เปนตน มีขอสังเกตวา ชุมชนทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
ยอมมีโอกาสคอนขางมากในการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สวนใหญ แมจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน แตผลจากหนาที่ในการพัฒนาพื้นที่ก็มีผลทางออมที่เอื้อใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชน
สะดวกมากขึ้น เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
5.6 แนวทางปฏิบัติที่ดีในชุมชนกรณีศึกษา
จากกรณีศึกษา จะพบวา มีหลายพื้นที่ทมี่ ีผลงานโดดเดนที่สามารถเปนตัวอยางในการดําเนินงาน
ใหกับชุมชนทองเที่ยวอื่นๆ ได ไดแก
1) ดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี เปนตัวอยางที่โดดเดนดาน
การสื่อสารแบรนด โดยการนําเอาเรื่องราวของวีรชนบานระจันมาเปนจุดขายและจําลองบรรยากาศใน
รูปแบบตลาด เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและมีอารมณรวมไปกับบรรยากาศของชาวคายในอดีต ซึ่งการ
ทําแบรนดเปนการกําหนดทิศทางอารมณ เพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมใหเปนไปในทิศทางเดียว ซึ่งชุมชน
ทองเที่ยวอื่นๆ ก็นาจะสามารถทําได โดยแตละชุมชนตองมีการตกลงรวมวาอัตลักษณที่ตองการสื่อของ
ชุมชนคืออะไร เชน ตองการเปนชุมชนเกาแกดั้งเดิม ตองการเปนชุมชนดอกไม เปนตน รวมถึงกําหนดสิ่ง
ใดที่ควรทําและไมควรทํา เพื่อเปนการควบคุมบรรยากาศในภาพรวมใหสื่ออารมณออกไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยไมมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่ไมเขาพวกปรากฏออกมาขัดบรรยากาศที่ตองการสื่อสาร
2) ด า นการจั ด การสารสนเทศหรื อ นวั ต กรรมการบริ ก าร บ า นนาต น จั่ น จ.สุ โ ขทั ย เป น
ตัวอยางที่โดดเดนดานการใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารกับลูกคา โดยเฉพาะ Facebook ซึ่ง
เปนเครือขายสังคมออนไลนที่มีผูใชเปนจํานวนมาก บานนาตนจั่นใช Facebook ในการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวของชุมชน แจงขอมูลบริการทองเที่ยว และเปดชองใหติดตอกับกลุมผาน Facebook ดวย โดยมี
ผูดูแล Facebook ที่เปนกลุมคนรุนใหมทําหนาที่ในการนําเสนอเนื้อหาที่นาดึงดูดใจ มีการตอบโตและ
ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา แนวทางปฏิบัตินี้ นาจะทําไดในทุกชุมชน แตอาจจะตองอาศัยกลุมคนรุนใหม
เพื่อพัฒนารูปแบบการนําเสนอที่นาติดตาม ซึ่งจะชวยใหเกิดการบอกตอในสื่อสังคมออนไลน รวมถึงมี
ความสะดวกในการสอบถามขอสงสัยและการตอบโตกันระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน
3) ดานการควบคุมคุณภาพบริการ ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย เปนตัวอยางที่โดดเดน
ดานการรักษามาตรฐานบริการ โดยการกําหนดขอตกลงรวมกันเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของแตละบาน
ไมใหแตกตางกันมากนัก และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยวไดไมวาไดพักในบานหลังใดก็ตาม
ซึ่งเปนแนวทางที่นาจะนําไปปรับใชได เพราะบางพื้นที่แตละบานมีมาตรฐานที่แตกตางกันมากๆ ในระดับ
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ราคาที่เทากัน ยอมทําใหเกิดการเปรียบเทียบ โดยบานที่มีมาตรฐานสูงกวาก็มักจะมีโอกาสมากกวา ซึ่ง
อาจทําใหการกระจายอยางเทาเทียมในเชิงปฏิบัติมาขอจํากัด เพราะตองทําตามความตองการของลูกคา
เปนหลัก
4) ดานการจัดสรรผลประโยชน กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี บานดอกบัว จ.พะเยา เปน
ตั ว อย า งที่ โ ดดเด น ของการจั ด สรรผลประโยชน ไ ปสู ส าธารณะ เนื่ อ งจากการจั ด การท อ งเที่ ย วมั ก จะ
ดําเนินการโดยกลุมทองเที่ยว ที่แมจะมีการขยายเครือขายผูไดรับผลประโยชนและสรางรายไดไปยังผู
ให บ ริ ก ารในห ว งโซ บ ริ ก าร เช น อาหาร การแสดง ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน เป น ต น แต ก็ ยั ง มี ผู ที่ อ าจได รั บ
ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวในชุมชนที่ไมใชคนในกลุมหรือเครือขายทองเที่ยว เนื่องจากกิจกรรม
ทองเที่ยวอาจจะอาศัยการใชพื้นที่สาธารณะในชุมชน เชน ถนน หรือลานกิจกรรมชุมชน ซึ่งอาจจะสราง
ผลกระทบเชิงลบ กอความรําคาญหรือความไมสะดวกใหกับคนอื่นๆ หรือกอใหเกิดปญหาขยะ เปนตน ซึ่ง
การแบงผลประโยชนจากการทองเที่ยวบางสวนมาใชเพื่อประโยชนสาธารณะ เปนเหมือนกันนําผลเชิง
บวกมาชดเชยผลเชิงลบ ซึ่งจะชวยทําใหการดําเนินงานมีแนวโนมเกิดความยั่งยืน อยางไรก็ดี การหักเงิน
บางสวนนี้ตองมีความชัดเจนและโปรงใสวานําไปใชเพื่อประโยชนอะไร และเปนความยินดีของสมาชิกทุก
คนในกลุม เพื่อลดขอสงสัยจากการเก็บเงินกองกลาง
5) ดานการจัดการแหลงเรียนรู ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลอุโมงคไดผานกระบวนการคนหาทุนและทําวิจัย
ชุมชนจนทราบปญหาและความตองการของชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการที่ถูกฝกฝนจากการเปนเครือขาย
ชุมชนสุขภาวะภายใตการสนับสนุนของ สสส. ทําใหมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอจากพื้นฐานทุนที่
มีความพรอม เพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาและบริการชุมชนแบบใหมๆ ทํา
ใหเปนที่สนใจของชุมชนอื่นๆ ที่ตองการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหตําบลอุโมงคยังคงเปนพื้นที่ยอดนิยม
ในการศึกษาดูงาน แนวทางปฏิบัตินี้ อาจจะอาศัยการเรียนรูกระบวนการสะสมทุน คนหา และรวบรวมทุน
ในชุมชนไวอยางเปนระบบ รวมถึงเขาใจวิธีการใชขอมูลชุมชนเพื่อวิเคราะหความตองการของคนในชุมชน
และตองการการพัฒนาบุคลากรพอสมควร เพื่อนําไปสูการคิดคนและออกแบบนวัตกรรมใหมๆ
6) ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลปากน้ําประแส
เล็งเห็นแลววา ชุมชนมีโอกาสในดานการทองเที่ยว เนื่องจากมีทุนทางการทองเที่ยวหลากหลาย และเปน
พื้นที่ทํากิจกรรมดานการอนุรักษปาชายเลน จึงไดมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และทําใหเกิดการตอยอดการทองเที่ยวในเวลาตอมา แนวทางปฏิบัตินี้ อาจมีขอจํากัด เนื่องจาก
แตละชุมชนจะมีความจําเปนเรงดวนในเรื่องที่จะพัฒนาไมเหมือนกัน ทําใหไมสามารถสงเสริมดานการ
ทองเที่ยวไดโดยตรง อยางไรก็ตาม โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน มักจะเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาของแตละชุมชนอยูแลว และอาจจะเอื้อประโยชนจากการจัดการทองเที่ยวดวย
7) ดานธรรมาภิบาล เกาะยาวนอย จ.พังงา เปนตัวอยางที่โดดเดนดานการบริหารจัดการที่
อาศัยหลักธรรมาภิบาล คือ มีการกระจายอํานาจหนาที่ใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบความความถนัด เปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวม กลุมมีรับการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได มีการกําหนดกฎกติกา
ของกลุม ใหสิทธิที่เทาเทียมกันแกสมาชิกทุกคน มีการแบงงานกันทํา และอาศัยหลักฉันทามติเมื่อตองมี
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การตัดสินใจรวมกัน แนวทางเหลานี้ มีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมากกวาจะทําใหการบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาลในแตละมิติ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา และปรับใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งนี้แตละ
ชุมชนอาจจะตองเริ่มตนพิจารณาเปนเรื่องๆ ที่สามารถดําเนินการไดกอน และควรจะเปนวิธีที่ทุกฝาย
เห็นชอบ
อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนหนึ่ง อาจจะไมไดสามารถประยุกตใชไดกับทุกชุมชน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทชุมชน ความพรอม หรือขอจํากัดของชุมชน
5.7 ขอเสนอแนะ
5.7.1 แนวทางสําหรับนักพัฒนา
สําหรับขอบเขตของนักพัฒนา จะหมายรวมถึงนักวิชาการ และขาราชการสวนภูมิภาคที่จะ
เขาไปพัฒนาและทํางานรวมกับชุมชนในแงมุมการทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาในภาคเอกชนที่มี
ความตั้งใจไปรวมกิจกรรมเชิงสังคมกับชุมชน โดยมีแนวทางที่จะเสนอแกกลุมนักพัฒนาเหลานี้ ดังนี้
 ผู พั ฒ นาควรมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐานของชุ ม ชนนั้ น ว า พื้ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับพัฒนาการทองเที่ยวหรือไม มีปจจัยพื้นฐานแหงความสําเร็จหรือไม โมเดลของชุมชนที่
ประสบความสําเร็จตองมีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียงเสนทางทองเที่ยวหลัก คือ หางจากถนนสายหลักไมเกิน 30
กิโลเมตร มีสิ่งดึงดูดใจที่เปนแมเหล็กอยูใกลเคียงชุมชนหรืออยูภายในตัวชุมชนนั้นเอง หรือมีฐานะเปน
จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว เชน มีอัตลักษณของชนเผา หรือมีอากาศหนาวเย็น เปนจุดดูทะเล
หมอก มีชายหาด เกาะแกง และทะเล ยิ่งไปกวานั้นปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุด คือ ทุนทางสังคม กลาวคือ
มีความรักความสามัคคีของกลุม มีความไวเนื้อเชื่อใจในผูบริหารกลุม ขอพึงระวังก็คือจะตองตระหนัก
วาไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปน ชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะพัฒนาโดยไม
ดูศักยภาพชุมชน อาจจะทําใหชุมชนตองลงทุนไปอยางเสียเปลา
 นักพัฒนาชุ มชนท องเที่ยวควรมี ความเข าใจเศรษฐกิ จท องเที่ยวของชุ มชน โดยเฉพาะ
ประเภทตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุน
ของชาวบานทั้งทางตรงและทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพื่อที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยาง
ถูกตอง
 การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วต อ งมี ก ารจั บ คู ต ลาดที่ ถู ก ต อ ง กล า วคื อ นั ก พั ฒ นาจะต อ ง
วิเคราะหวาชุมชนทองเที่ยวที่จะพัฒนานั้นควรมีเปาหมายเปนตลาดประเภทใด กลาวคือ เปนตลาดสําหรับ
กลุมศึกษาดูงาน เปนตลาดสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน หรือเปนตลาดแบบผสม เพื่อจะไดเปน
ทิศทางในการกําหนดการจัดเตรียมบริการ การทําการตลาด และพัฒนาระบบรองรับที่สอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายได
 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรู ทักษะในเรื่องการ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และทัศนคติดานการบริการมาตรฐานการใหบริการ ขีดความสามารถใน
การสื่อสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอกและนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย
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เพิ่มทักษะในการออกแบบพื้นที่และการจัดภูมิทัศน เชน การจัดพื้นที่สาธารณะ ริมหาด
ริมน้ําใหมีความสวยงาม ระวังการปลูกสราง เชน หองน้ํา และการติดปายตางๆ ที่รวบกวนสายตา หรือ
อาจบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม
 เพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย เนื่องจากเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึง รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน
แสงสวางสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน
 ชุมชนควรไดรับการสงเสริมในการหารูปแบบและกิจกรรมใหมๆ แมวาชุมชนจะมีกิจกรรม
ที่ดีเดนจากการสะสมภูมิปญญาหรือการบริหารจัดการ และนวัตกรรมตางๆ ที่ผานมา แตเมื่อเวลาผานไป
กิจกรรมเหลานี้ไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําให มีความนาสนใจลดลง เพราะการ
ทองเที่ยวชุมชนก็เหมือนกับกิจกรรมการทองเที่ยวอื่นๆ ตองสรางสินคาและบริการใหมอยูตลอดเวลา
ดังนั้น จึงควรจะตองหากิจกรรมใหมๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ก็ตองหากิจกรรม
ในเวลาค่ําคืนนอกเหนือไปจากการบายศรีสูขวัญ เชน การดูดาว การเลานิทานพื้นบานรอบกองไฟ หนัง
ตะลุงยุคใหม หรือนวดไทย เชน นวดเทา นวดตัว การทําสปาแบบกระโจมสมุนไพร การนวดหนา เปนตน
หรือกรณีของบานคลองหัวชาง จ.สระบุรี ซึ่งมีการปรับจากการดูงานเปนการทองเที่ยวแบบคายเยาวชน
การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน และผจญภัยใฝเรียนรู เปนตน
 สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมเปนที่มาของความขัดแยงและความลมสลายของชุมชนทองเที่ยว จึงมีความจําเปนที่ชุมชน
ทองเที่ยวตองศึกษาหาความรูถึงวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน รวมทั้งหา
วิ ธี ก ารที่ จ ะให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ที่ ใ ห ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ข องตนว า ได รั บ
ผลประโยชน ผลกระทบ และมีความพึงพอใจตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตนเอง
มากนอยเพียงใด
 การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ควรมี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย และพั ฒ นาด า นนวั ต กรรมบริ ก ารระดั บ
ชุมชนใหม เชน Spa by CBT ซึ่งตองเปนการออกแบบตลอดหวงโซอุปทานใหมใหมีความเปนพื้นถิ่น และ
ประหยัดทรัพยากร เชน อาจจะนํากระโจมมาประยุกตใช รวมถึงการนําแกนนําไปพบปะและแลกเปลี่ยน
ความรูกัน การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลกสารสนเทศและการตลาดได
งายขึ้น สวนการใหความรูและฝกอบรมโดยการใหมีการไปทองเที่ยวแลกเปลี่ยนความรูกันนั้นเปนเรื่องดี
แตถามากเกินไปก็จะกลายเปนการสรางอุปสงคเทียม ทําใหชุมชนเขาใจผิดถึงขนาดของผลรายไดที่จะ
ไดรับและมีการลงทุนที่ผิดพลาดตามไปดวย
5.7.2 แนวทางสําหรับภาครัฐ (สวนกลาง)
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงทองเที่ยวควรมีการใหความรู
ผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงในจังหวัดในพื้นที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ ยวกับ การจัดการดานท องเที่ ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความ สมดุล ระหวางอุปสงคกับ
อุ ป ทาน ความแตกต า งระหว า งศั ก ยภาพของแต ล ะพื้ น ที่ โดยใช ดั ช นี ก ายภาพด า นการท อ งเที่ ย ว
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ผลกระทบจากการทองเที่ยว ตลอดจนลักษณะของตลาดทั้งไทยและตางประเทศรวมทั้งความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับความรูสึกของคนไทยในแหลงทองเที่ยวดวย
1) ดานการประชาสัมพันธและการตลาด
 สํ านั ก นายกรั ฐมนตรี ควรจั ดประชุ มผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงต างๆ เพื่ อให
ผูบริหารระดับกระทรวงเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการการจัดการดานการทองเที่ยว โดยอาจ
จัดทําเปน workshop ที่ใหทําโจทยรวมกันจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ควรจัดใหความรูแกผูวา
ราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตลอดจนเทศบาลในเมือง
ทองเที่ยวหลักทั่วประเทศ เนื้อหาการใหความรูควรเนนการพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน
สืบเนื่องจากบริบทและรูปแบบของชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยว
แบบนโยบายสู ต รเดี ย วไมน าจะมี ป ระสิ ท ธิผล ยกเวน จะเป น การลงทุนด า นสาธารณูป โภคตามความ
ตองการของชุมชน ซึ่งจะทําใหทุกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริม
และพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีเวลาใหมากกวา มีความ
ละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพื้นที่มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัย
มักจะมีความเขาใจการตลาดและบริบทของตลาดไมเพียงพอ และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของ
ตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด
2) ดานการบริหารจัดการ
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะให
ชุมชนทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่รับนักทองเที่ยวรายวัน ซึ่ง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัด
ขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการจั ดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับขยะจากการ
บริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีศักยภาพจัดทําแผน
ทองเที่ยวระยะปานกลางและระยะยาว คือ 5-10 ปเพื่อทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการทองเที่ยวในระยะยาว
 ควรสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค จากการทบทวนวรรณกรรมของนัก
คิดตนตํารับเรื่องทุนทางสังคม ซึ่งเปนแกนหรือฐานของการทองเที่ยวชุมชนนั้น และจากประสบการณใน
การวิจัยครั้งนี้ พบวา มีความสอดคลองกันวา ทุนทางสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณของชุมชน
ดังนั้น นโยบายสาธารณะที่เขามาจากภายนอกจะทําไดคอนขางจํากัด การสนับสนุนชุมชนไมควรอุดหนุน
งบประมาณโดยตรง ควรอุดหนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการที่ชุมชนมีความตองการรวมกัน
โดยเฉพาะดานการเขาถึง เชน การจอดรถ เพราะจะใหผลประโยชนตอทุกคนในชุมชน ไมเพียงแตผูที่มี
กิจการในดานการทองเที่ยว สาธารณูปโภคนี้ก็จะลดผลกระทบที่เคยมีกับชุมชนอื่นๆ โดยรอบ เชน การลด
ฝุนของการเขาถึงในชุมชนกอนถึงและชุมชนทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความชวยเหลือก็ตอเมื่อชุมชนมีแผน
จัดการดูแลความสะอาดที่ชัดเจน สําหรับหองน้ําอาจจะพิจารณาสรางหองน้ําใหแกรานคาของชุมชน หรือ
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ศูนยการเรียนรู หรืออุดหนุนเอกชนใหมีผูทําความสะอาดเปนประจํา เชน บานพิมาน ที่ชุมชนบานเชียง จ.
อุดรธานี และตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ. สิงหบุรี
 การพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเนื่องจากบริบทและรูปแบบของ
ชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยวแบบนโยบายสูตรเดียวไมนาจะมี
ประสิทธิผล ยกเวนจะเปนการลงทุนดานสาธารณูปโภคตามความตองการของชุมชน ซึ่งจะทําใหทุกคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริมและพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีเวลาใหมากกวา มีความละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพื้นที่
มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัยมักจะมีความออนดอยดานการตลาดและ
เขาใจบริบทของตลาดนอย และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด
5.7.3 แนวทางสําหรับชุมชนทองถิ่น
1. การสรางแพ็กเกจกิจกรรม
จากผลการศึกษาภาคสนาม แสดงใหเห็นแนวโนมตรงกันวาการทองเที่ยวชุมชนจะมี
ลักษณะเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมากขึ้นในอนาคต และจะมาแทนที่การศึกษาดูงาน ซึ่งหาก
ชุมชนไมมีนวัตกรรมที่จะดึงดูดใหเกิดการศึกษาดูงานรอบใหม การทองเที่ยวในสวนนี้จะคอยๆ ลดบทบาท
ความสําคัญลง ในขณะที่ชุมชนก็ไดเตรียมการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา
ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาหาร กิจกรรม กาแฟ บรรยากาศ จึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
 อาหาร อาหารเปนจุดขายหลักของหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตยและ
อนุ รั ก ษ เ กาะยาวน อ ย ซึ่ ง เป น ชุ ม ชนที่ มี ผั ก สวนครั ว ในบ า น อาหารที่ ส ดปรุ ง ใหม แ ละเป น ปราศจาก
สารอินทรีย เชน การนําเสนอไขไกและผักสด ผักหวานและผักเหลียงจากสวนครัวหลังบาน ปลาและหอย
จากกระชังของชาวประมงเจาบาน เปนการสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน โดยเฉพาะผูที่มาจาก
เมืองใหญ นอกจากนี้ อาหารยังเปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนจํานวนมาก อยางไร
ก็ดี การสรางความหลากหลายใหกับเมนูอาหารเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากอาหารบางประเภทที่เปนอาหาร
ดั้งเดิมของทองถิ่น เชน น้ําพริก ขนมหรือวัตถุดิบที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งกลุมวัยรุนหรือเด็กๆ อาจจะไมคุนเคย
ดังนั้น อาจมีการสรางสรรคเมนูใหมๆ ที่เปนเมนูอาหารทั่วไป แตยังคงใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน ยําเมี่ยงใบ
ชา เปนตน หรือการนําเสนออาหารที่ชวยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธกันระหวางเจาบานกับผูมาเยือน เชน การ
กินหมูกระทะ แตหมักดวยสมุนไพรสูตรทองถิ่น เปนตน
 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถจะบรรจุไวในแพ็กเกจการทองเที่ยว
ชุมชนในรูปแบบของการพักผอน มีองคประกอบดังนี้
 กิจกรรมถายรูป เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวรุนหนุมสาวนิยมมากที่สุด ซึ่งชุมชน
อาจออกแบบพื้นที่ที่นักทองเที่ยวสามารถเช็คอินแลวสงรูปถายไปใหเพื่อนๆ หรืออาจจะเปนพื้นที่ที่มีพื้นที่
สรางตัวมาสคอต (Mascot) ของชุมชน เชน อาจจะใชตุกตาฟางรูปนกเงือก พุมไมดัดรูปชาง ทั้งนี้ พื้นที่ที่
จะพัฒนานี้ตองสามารถรับแสงไดเหมาะสําหรับการถายรูปทั้งในยามเชาและยามบาย
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กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําดวยตัวเอง (DIY) เชน ขุดหนอไมมาทํากับขาว ปนดิน
ทาสี รอยลูกปด พายเรือ ทํากับขาวและขนมทองถิ่นแบบงายๆ เปนตน
 กิจกรรมผอนคลาย เชน นวดไทย สปาไทย
 กิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตร รับพร รดน้ํามนต ทําบุญเสริมดวง ขาย
อาหารปลาในเขตอภัยทาน ถวายตุงใหพระธาตุ เปนตน
 กิ จ กรรมการมี ส ว นร ว ม เช น มี ส ว นร ว มในงานพิ ธี ห รื อ งานเทศกาลต า งๆ ของ
หมูบาน
 กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การบวชปา เปนตน
 กิจกรรมที่ตองมีปราชญผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เชน ดูนก เปนตน
1) กาแฟ รานกาแฟเปนอีกองคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวชุมชนในยุคปจจุบัน
เพราะเปนที่พบปะของนักทองเที่ยวที่อาจจะกระจายอยูตางบานกัน นอกจากนั้น การดื่มกาแฟยังเปน
แนวโนมการใชเวลาและใชจายสําหรับคนรุนใหม รวมทั้งนักทองเที่ยวจีนดวย หากรานกาแฟสามารถมี
หองน้ําสะอาด ก็จะชวยทําใหการพักผอนในชนบทไทยมีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ในหมูบาน
ที่มีการปลูกกาแฟหรือชา และมีการคั่วบดกาแฟเอง ควรมีการแสดงเปนตัวอยางและมีกาแฟหรือชาให
นักทองเที่ยวชิมดวย
2) บรรยากาศ บรรยากาศเปนจุดขายสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวรุนใหม ซึ่งอันที่จริงแลว
มาจากการทํากิจกรรมที่ตนเองทําอยูเสมอเปนกิจวัตร แตอยูในบรรยากาศที่แตกตางออกไป เชน การทํา
ไกอบฟาง การสุมไฟและฟงนิทานของดวงดาว การขุดหาหนอไมและนํามาปรุงอาหารพื้นถิ่น การปงยาง
ไกหมักสมุนไพร การเก็บหอยที่ชายหาด และการรับประทานอาหารที่ชายหาดหรือที่ชายทุงเมื่ออาทิตย
กําลังลับเหลี่ยมเขา โดยพบวาหลายชุมชนมีพื้นที่ที่มีบรรยากาศดี เชน อยูริมแมน้ํา แตยังใชพื้นที่นอยไป
เชน ที่ชุมชนบานแซว พื้นที่เชิงเขาที่สามารถมองเห็นทุงนาสุดลูกหูลูกตา ซึ่งมีอยูหลายแหงมาก หรือ
ชายหาด ซึ่งชุมชนสามารถทํากิจกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีบรรยากาศนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ
มากกวาไปทํากิจกรรมในหอง เชน นวดที่ชายหาดหรือริมน้ํา รับประทานอาหารเย็นใตแสงดาวหรือแสง
เดือน ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้สามารถเปนขอเสนอทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตาง
กันไป
2. การกํ าหนดขอตกลงด านการควบคุ มจํ านวนและพฤติกรรมนั กท องเที่ย วอย าง
พอเพียง ชุมชนที่เริ่มมีชื่อเสียงแลว มักจะมีผูมาเยี่ยมชมหรือมาพักเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมาคางคืน ซึ่งหากชุมชนไมควบคุมและปลอยใหผูเขามาเยี่ยมเยือนเขามา
จํานวนมากจนเกินกําลังรองรับ อาจจะทําใหคุณภาพของการตอนรับขับสูลดลง สรางความไมพึงพอใจใหผู
มาเยือน จนเกิดเปนกระแสวิพากษวิจารณกันในเครือขายสังคมออนไลน และอาจสงจะมีผลกระทบทางลบ
ที่รุนแรงตอมาในภายหลัง ดังนั้น ควรมีขอตกลงภายในดานจํานวนนักทองเที่ยวที่รับได โดยใชจํานวน
หองพักของโฮมสเตยเปนหลักบวกดวยจํานวนผูมาเยือน ซึ่งตองตกลงกับชาวบานที่มิไดอยูในธุรกิจ
ทองเที่ยวดวยวาควรเปนเปนเทาไร ซึ่งวิธีการนี้เปนการจัดการขีดความสามารถในการรองรับดานสังคม
(Social Carrying Capacity) และควรสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการรองรับแตละ
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วัน โดยสามารถใชเผยแพรผานการใชสมารทโฟน เพื่อใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกอนการตัดสินใจเดินทาง
มา เพื่ อ ลดความคั บ คั่ ง ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ควรมี ก ติ ก าส ว นรวมที่ กํ า กั บ พฤติ ก รรม
นักทองเที่ยวใหเปนไปตามจารีต เชน หามสงเสียงดัง เลนการพนัน ไมใหมีการดื่มเหลา เบียร แตงกาย
สุภาพเรียบรอย เปนตน โดยควรแจงกฎเหลานี้ใหนักทองเที่ยวทราบกอนทําการจอง
5.7.4 แนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
อปท. เปนองคกรของรัฐที่สําคัญที่สุดองคกรหนึ่งในการบริหารจัดการกอนทองเที่ยวทั้งใน
เมืองและในทองถิ่น นอกจากพื้นที่ในเขตอนุรักษแลว พื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทยอยูในความ
ดูแลของ อปท. ดังนั้น ความสําเร็จของการจัดการการทองเที่ยวในอนาคตจึงอยูในมือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยว แนวทางพัฒนาสําหรับ อปท. มีดังนี้
 ประมวลขอมูลดานศักยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชนและแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
 ประเมิ น ทุ นสั ง คมภายในชุ ม ชนและความสามารถของแกนนํ า ชุ ม ชนในการสร า งชุ ม ชน
ทองเที่ยว
 ขอความร ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานวิ จั ย ด า นชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว เพื่ อ จั ด ทํ า
แผนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและทองเที่ยวทองถิ่น
 มีการเตรียมการเพื่อสรางความเขาใจรวมกันภายในชุมชนถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว
การลงทุนที่จําเปน และโอกาสของความสําเร็จ
 จัดการฝกอบรมพาไปดูงานและสรางทักษะที่จําเปน รวมทั้งจัดการใหมีหวงโซอุปทานให
ครบถวน
 ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน
 จัดสรรนักทองเที่ยวสูชุมชนในเบื้องตน แตในระยะยาวควรใหชุมชนจัดการดวยตัวเอง
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหแกชุมชนทองเที่ยว ทั้งนี้
ควรระมัดระวังใหผลกระทบทางบวกเกิดแกชุมชนทั้งมวลและลดผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวตอ
กลุมผูไมมีสวนไดในดานการทองเที่ยว
 ออกข อบั ญ ญั ติ และเทศบั ญ ญั ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ด า นการท อ งเที่ ย วให ค งอั ต ลั กษณ ไ ว เช น
กําหนดความสูงและสีของอาคารในยานเมืองเกา เปนตน
 สนับสนุนการมีธรรมนูญประชาคม เพื่อกํากับกิจการดานการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบ
ทางลบ เชน หามดื่มสุราในถนนคนเดิน เปนตน
 ยกระดับความสามารถของ อปท. เอง ในดานการจัดการขยะและน้ําเสีย สําหรับชุ มชน
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
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ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของชุมชนโฮมสเตย์ (แบบสอบถามร่วม)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อชุมชนท่องเที่ยว
ชื่อชุมชนท่องเที่ยว................................................................
ท่านมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี หรือไม่  ใช่ มีอายุ …………………………. ปี /เกิด ปี พ.ศ. ...............................
 ไม่ใช่ (ไม่ต้องสอบถามต่อ เนื่องจากไม่ใช่ประชากรเป้าหมาย)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ  ชาย
 หญิง
มีภูมิลําเนาในจังหวัด ....................................................................................
อาชีพ  รับราชการ/ รัฐวิสากิจ  พนักงานบริษัท
 ธุรกิจส่วนตัว
 บุคลากร อปท.
 นักเรียน/ นักศึกษา
 อาจารย์/ นักวิชาการ  อื่นๆ ระบุ..................................................................
การศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ ต่ํากว่า  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
 อนุปริญญา/ ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
 5,000 – 15,000 บาท
 15,001 – 25,000 บาท
รายได้ต่อเดือน  ต่ํากว่า 5,000 บาท
 25,001 – 35,000 บาท  มากกว่า 35,000 บาท
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ท่านเคยเดินทางมาเยือนชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อนหรือไม่
 เคย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ...............................
 ไม่เคย (ครั้งนี้เป็นครั้งแรก)
ระยะเวลาของการมาท่องเที่ยวในชุมชนครั้งนี้
 มาเช้ากลับเย็น
 พักค้าง 1 คืน
 พักค้าง 2 คืน  พักค้างมากกว่า 2 คืน ระบุ.......................คืน
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้
 จักรยานยนต์  รถเก๋ง/รถกระบะ
 รถตู้
 รถทัวร์  อื่นๆ ระบุ......................................
ลักษณะของการมาท่องเที่ยวชุมชนครั้งนี้
 มาคนเดียว
 มากับครอบครัว .............................. คน
 มากับกลุ่มเพื่อน ............................ คน
 มากับบริษัททัวร์ .......................... คน
 มากับคณะดูงาน ............................ คน
ท่านรับรู้ข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยวนี้จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เว็บไซต์ คือ  Pantip  Trip advisor  Local alike  อื่นๆ ระบุ .......................................
 โซเชียลมีเดีย คือ  Facebook  Instagram  YouTube  อื่นๆ ระบุ .......................................
 บริษัทนําเที่ยว
 เพื่อน/ ญาติ  โทรทัศน์
 หนังสือพิมพ์
 วารสารการท่องเที่ยว  อื่นๆ ระบุ ......................................................................................................................
จุดประสงค์หลักของการเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้
 ท่องเที่ยว/ พักผ่อน
 ศึกษาดูงาน  เยี่ยมญาติ  อื่นๆ ระบุ...................................................
ท่านตั้งใจและเจาะจงมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนี้ใช่หรือไม่
 ใช่  โดยชุมชนท่องเที่ยวนี้เป็นจุดหมายปลายทางหลักเพียงจุดเดียว
 โดยชุมชนท่องเที่ยวนี้เป็นจุดหมายหลัก และเดินทางไปเที่ยวที่อื่นด้วย คือ.......................................................
 ไม่ใช่ แวะมาเที่ยว/ พักค้างแรม โดยมีจุดหมายหลักที่จะไปเที่ยว คือ ............................................................................
ลักษณะของการพักแรมของท่านในครั้ง (เฉพาะคนที่ตอบว่า พักค้างคืน)
 พักโฮมสเตย์ของชุมชน  ห้องพักอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเจ้าของบ้าน  ห้องพักแยกชายคากันกับเจ้าของบ้าน
 พักรีสอร์ท/ โรงแรม/ ที่พักของเอกชน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้ (ไม่รวมค่าบริการที่พัก) ……….................……………..บาท/คน/ทริป
ส่วนที่ 3 ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยว
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวต่อไปนี้มีความสําคัญต่อท่านในระดับใด และท่านมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบเหล่านี้
ในระดับใด (โปรด  ตามระดับการประเมินของท่าน โดยที่ 1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด)
ระดับความสําคัญ
ไม่ได้รับ ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
บริการ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1. ที่พัก (โฮมสเตย์) ของชุมชน
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ระดับความสําคัญ
1 2 3 4 5

ไม่ได้รับ ระดับความพึงพอใจ
บริการ 1 2 3 4 5

รายการประเมิน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาหารของโฮมสเตย์ และร้านอาหารของชุมชน
ความปลอดภัยในยามค่ําคืน
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน (ความสะอาด ความเป็นระเบียบ)
บรรยากาศ ความรื่นรมย์ และความสงบของชุมชน
ความน่าสนใจของกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน
ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน
วิถีชีวิต/ อัตลักษณ์ของชุมชน
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในชุมชน (ห้องน้ําสาธารณะ
ที่จอดรถ ทางเดินในชุมชน เป็นต้น)
10. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก
11. ช่องทางการติดต่อและการเข้าถึงข้อมูลบริการของชุมชน
(การจองที่พัก จองแพ็กเกจท่องเที่ยว)
ความพึงพอใจรวมต่อการเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว
การมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้มีความคุ้มค่าต่อท่านในระดับใด (โปรด  ตามระดับความรู้สึกคุ้มค่าของท่าน โดยที่
0 = ไม่คุ้มค่าเลย, 1 = คุ้มค่าน้อยที่สุด และ 5 = คุ้มค่ามากที่สุด)
ไม่คุ้มค่าเลย
0

รายการ

1

ระดับความคุ้มค่า
2
3
4

5

การมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป
การมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
การมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า
ในอนาคตหากมีโอกาสท่านจะกลับมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนี้อีกหรือไม่
 ไม่แน่ใจ
 กลับมาอีกแน่นอน
 ไม่กลับมาแล้ว เพราะ..........................................................
ท่านจะบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง เป็นต้น ให้เดินทางมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้หรือไม่
 ไม่แน่ใจ
 บอกต่อ
 ไม่บอกต่อ เพราะ................................................................

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวกที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ข้อมูลต้นทุนผลตอบแทนการลงทุนโฮมสเตย์
ชื่อโฮมสเตย์ ...........................................ผู้ให้ข้อมูล.......................................................โทร.........................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ ...................... ปี อาชีพหลัก ............................. รายได้ .............................. บาทต่อเดือน
ปีที่เริ่มลงทุนโฮมสเตย์ ปี พ.ศ. .........................................
วัตถุประสงค์ของการลงทุน  เพื่อยกระดับโฮมสเตย์โดยเฉพาะ  เพื่อปรับปรุงบ้านให้ลูกหลาน
1. ต้นทุนการลงทุน
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รายการ

ราคา
(บาทต่อหน่วย)

จํานวน
(หน่วย)

1. ค่าก่อสร้างบ้าน/ปรับปรุงบ้าน
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องนอน
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องน้ํา
 ปรับปรุง  สร้าง ห้องครัว

2. อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน/เครื่องใช้
ชั้นวางของ
โต๊ะรับแขก
ผ้าม่าน
ราวตากผ้า

3. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
พัดลม
เครื่องซักผ้า
หม้อหุงข้าว

4. อุปกรณ์เครื่องครัว
ขันโตก
ถ้วยชาม
ช้อนส้อม

5. เครื่องนอน
หมอน / ปลอกหมอน
ผ้าห่ม
ที่นอน/ ฟูก
เตียง
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ปีที่ลงทุน
(ปีที่)

อายุการใช้
งาน (ปี)

หมายเหตุ
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รายการ

ราคา
(บาทต่อหน่วย)

จํานวน
(หน่วย)

ปีที่ลงทุน
(ปีที่)

อายุการใช้
งาน (ปี)

หมายเหตุ

6. เครื่องใช้แขก
ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดมือ

7. ระบบสาธารณูปโภค
ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบน้ํา
ระบบไฟ

2. จํานวนลูกค้าต่อเดือน
รายการ
จํานวนผู้เข้าพัก (Q)
ความถี่ในการให้บริการ (n)
จํานวนวันเข้าพัก
3. ต้นทุนการดําเนินงาน
รายการ
1. ต้นทุนคงที่ (รายเดือน/รายปี)
1.1 ค่าอินเทอร์เน็ต
1.2 ค่าแรงงาน
1.3 ค่าโทรศัพท์
1.4 ค่าซ่อมบํารุง
1.5
1.6
2. ต้นทุนผันแปร (ตามจํานวนลูกค้า)
2.1 ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม (กาแฟ)
2.2 ค่าสบู่/ แชมพู
2.3 ค่าอุปกรณ์ซักล้าง/ทําความสะอาด

หน่วย
คนต่อครั้ง
ครั้งต่อเดือน
วันต่อครั้ง

ค่า

หน่วย

ค่า

หมายเหตุ

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อปี

สัดส่วนเฉพาะแขก
บาทต่อคน
บาทต่อคน
บาทต่อเดือน
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บ้านและผ้า
2.4 ค่าน้ํา
2.5 ค่าไฟ
2.6

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

4. ต้นทุนแรงงาน
การใช้แรงงานของเจ้าของ
เวลาที่ใช้ในการทําความสะอาด
ความถี่ในการทําความสะอาด
จํานวนคนที่ใช้ในการทําความสะอาด
5. รายรับ
5.1 ราคาบริการ (P)
รายการ
หน่วย
ราคาบริการ
บาทต่อคน
เงินสมทบกลุ่ม
ร้อยละ
5.2 จํานวนลูกค้า (Q)
รายการ
จํานวนคณะของการดูงาน
จํานวนคนดูงาน
จํานวนโฮมสเตย์
จํานวนแขกที่รับผ่านกลุ่ม
จํานวนแขกที่รับเอง

หน่วย
ชั่วโมงต่อวัน
วันต่อเดือน
คนต่อวัน

ค่า

ค่า

หน่วย
คณะต่อปี
คนต่อปี
หลัง
คนต่อปี
คนต่อปี

ค่า
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หมายเหตุ
Marginal

กระแสการท่องเที่ยววิถีไทยที่ต้องการให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ไปสูแ่ หล่งท่องเที่ยวรอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ทําให้สว่ นราชการต่างๆ มีการสนับสนุน
และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวชุมชนได้ในประเทศไทยได้มกี ารเริม่ ต้นมา

ตัง้ แต่ปลายทศวรรษที่ 2530 และมีพฒ
ั นาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบน
ั ซึง่ บางพื้นที่ได้ดําเนินการมานาน
และประสบความสําเร็จ เกิดผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลในเชิงเศรษฐกิจ

สนับสนุนโดย
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