
คู่มือการวิเคราะห์

มิง่สรรพ ์ขาวสอาด
อรรถพนัธ ์สารวงศ์

ของโฮมสเตย์ชุมชน

การลงทุน

ภายใต้ชุดโครงการ
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอย่างครบวงจร:
จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

2562





1

ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุน
ของโฮมสเตย์ชุมชน

 ภายใต้ชุดโครงการ
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: 

จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
(A Full Cycle Analysis of Tourism Economy: 

From Social Media to Tourism – Related Communities)

 

โดย
 ศ.ดร.ม่ิงสรรพ์์ ขาวสอาด

อรรถพ์ันธ์ สารวงศ์

สิงหาคม 2562



2

คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

 จากกระแสการท่องเท่ียววถีิไทยท่ีได้รับการส่งเสรมิจากส่่อมวลชนและส่่อดิจิทัลมากขึ�น 
ทำาให้การท่องเท่ียวชุมชนเร ิ่มอย่่ในสายตาของนักท่องเท่ียวมากขึ�น ภาครัฐยังมีความหวัง 
ท่ีจะลดความเหล่่อมลำ�าโดยใช้การท่องเท่ียวชุมชนเป็็นเคร ่่องม่อในการกระจายรายได้ส่่ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม ยังมีคำาถามว่า ชุมชนท่องเท่ียวท่ีป็ระสบความสำาเร็จในการจัดการ 
การท่องเที่ยวชุมชนนั�นต้องอาศัยปั็จจัยใดบ้าง และได้รับผลป็ระโยชน์จากการลงทุนที่คุ้มค่า
หรอ่ไม่
 สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ฝ่ายวจิยัมุง่เป้็า จงึได้สนับสนนุงบป็ระมาณ 
เพ์่อ่ดำาเนนิการวจิยัภายใต ้“ชดุโครงการการศกึษาเศรษฐกจิท่องเทีย่วชมุชนอยา่งครบวงจร: 
จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว” ค่่ม่อฉบับนี�จึงจัดทำาขึ�นเพ์่่อสรุป็ปั็จจัยสำาคัญที่ชุมชน
ตอ้งพ์จิารณาเม่อ่จะจดัการทอ่งเทีย่วชมุชน แนวทางป็ฏบิตัทิีด่ขีองชมุชนทอ่งเทีย่วทีป่็ระสบ
ความสำาเร็จ รวมถงึแนวทางในการวเิคราะหค์วามคุม้คา่ทางการเงินอยา่งงา่ย เพ์่อ่เป็็นขอ้มล่
ในการตัดสินใจลงทุน
 ค่่ม่อนี�เหมาะสำาหรับผ้่นำาและบุคลากรของชุมชนท่ีสนใจจะทำาหรอ่ท่ีกำาลังเก่ียวข้องกับ
การท่องเท่ียวชุมชน และนักวชิาการท่ีดำาเนินงานกับกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชน และผ่้สนใจ
ทัว่ไป็ เพ์่อ่เป็็นแนวทางเบ่�องต้นในการวเิคราะห์ศกัยภาพ์ของชมุชน เพ่์อ่ให้สามารถวางแผน
และบรหิารจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพ์ของชุมชนได้
 ผ่้เขียนหวังว่า ค่่ม่อนี�จะช่วยให้ผ้่พ์ัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเห็นภาพ์และเข้าใจใน
ป็ระเด็นสำาคัญที่ต้องพิ์จารณาของการท่องเที่ยวชุมชน เพ์่่อท่ีจะสามารถให้คำาแนะนำาชุมชน
ได้อย่างสอดคล้องกับบรบิทของพ์่�นที่มากท่ีสุด นำาไป็ส่่การลงทุนที่สัมฤทธิ์ผล และสามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งย่น

 ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์์ ขาวสอาด
 อรรถพ์ันธ์ สารวงศ์
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ใครควรใชคู้่มอืน้ี
 ค่่ม่อนี�เหมาะสำาหรับผ้่นำาและบุคลากรของชุมชนท่ีสนใจจะทำาหรอ่ท่ีกำาลังเก่ียวข้องกับ
การท่องเท่ียวชุมชน และนักวชิาการท่ีดำาเนินงานกับกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชน และผ่้สนใจ
ทัว่ไป็ เพ์่อ่เป็็นแนวทางเบ่�องต้นในการวเิคราะห์ศกัยภาพ์ของชมุชน เพ่์อ่ให้สามารถวางแผน
และบรหิารจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพ์ของชุมชนได้

นิยามการท่องเท่ียวโดยชุมชน
 การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (Community-Based Tourism: CBT) เป็็นแนวทางหนึง่
ที่ถ่กนำามาใช้เป็็นเคร ่่องม่อในการสร้างรายได้ การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง
การแสดงออกถึงความภาคภ่มิใจในวัฒนธรรมของชุมชนถิ่น ทั�งนี� ได้มีผ้่นิยามคำาว่า  
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ไว้หลายแนวทาง ดังนี�
 World Tourism Organization (1998) นิยามว่า “การท่องเท่ียวโดยชุมชน” 
เป็็นการท่องเที่ยวที่นำามาซึ่งทั�งผลป็ระโยชน์และปั็ญหาต่างๆ ให้แก่ชุมชน ซึ่งถ้ามีการ 
“วางแผนพ์ัฒนาการจัดการท่ีดี” แล้วการท่องเท่ียวจะทำาให้เกิดอาชีพ์ในชุมชน สร้างรายได้
และเป็็นโอกาสให้เกิดการป็ระกอบธุรกิจซึ่งจะทำาให้คุณภาพ์ชีวติของคนในชุมชนดีขึ�น 
นอกจากนี� การท่องเท่ียวยังทำาให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน โบราณคดี ป็ระวัติศาสตร์ 
ศิลป็ะ งานหัตถกรรม วฒันธรรม และป็ระเพ์ณี ช่วยในการพั์ฒนาคุณภาพ์ของส่ิงแวดล้อม
ให้ดีขึ�น เพ์ราะเป็็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงด่ดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
 World Bank (2000) ให้ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ค่อ “การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของชุมชน” ผ่้ซึ่งต้องได้รับป็ระโยชน์และรายได้อย่างยุติธรรมจากการ 
ท่องเท่ียว กำาจัดความยากจน และไม่ส่งผลกระทบแก่วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็็นการ
สร้างความภาคภ่มิใจในชุมชน และเกิดการรักษาและพ์ัฒนาสมบัติของชุมชน
 สถาบนัการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน (ม.ป.ป.) นยิามว่า การท่องเท่ียวโดยชมุชนเป็็นการ
ทอ่งเทีย่วทีค่ำานงึถงึความยัง่ยน่ของสิง่แวดลอ้ม สงัคม และวัฒนธรรม “กำาหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ์่่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็็นเจ้าของ” มีสิทธิในการจัดการ
ด่แลเพ์่่อให้เกิดการเรยีนร้่แก่ผ่้มาเย่อน 
 สินธุุ์� สโรบล และคณะ (2546) กล่าวว่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรคำานึง 
ถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ให้ความสำาคัญในการพั์ฒนาศักยภาพ์ของ 
บุคลากรในชมุชนและมกีารเตรยีมความพ์ร้อมของชมุชนด้วยการป็ล่กจิตสำานึกในการอนรัุกษ์
ทรัพ์ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั�งวัฒนธรรม ป็ระเพ์ณี ภ่มิปั็ญญาของท้องถ่ิน 
เพ์่่อนำาไป็ส่่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งย่น สิ่งสำาคัญในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
“ชาวบ้านควรเข้าถึงทรัพ์ยากรและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพ์ยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น” 
โดยตรงรวมทั�งร่วมม่อกันรักษาทรัพ์ยากรที่มีอย่่ให้เป็็นมรดกของคนรุ่นล่กหลานและ 
รุ่นต่อๆ ไป็

ตอนที่ 1
เรื่องน่ารู้
ชุมชนท่องเที่ยว

1.1

1.2
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 จากนยิามขา้งตน้ จะพ์บวา่ มปี็ระเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งในแงก่ารจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน
ใน 2 ป็ระเด็น ค่อ 
 1) การจัดการที่เป็นของชุมชน ค่อ การเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น 
ทั�งในการตัดสินใจ การใช้ทรัพ์ยากรในชุมชน การจัดการท่องเที่ยวท่ีดำาเนินการโดยคน 
ในชุมชน ตลอดจนการจัดสรรผลป็ระโยชน์เพ์่่อคนในชุมชน
 2) การจัดการที่ดี ค่อ การจัดการท่ีไม่สร้างผลกระทบหรอ่ความขัดแย้ง เช่น  
การกระจายผลป็ระโยชน์อย่างเป็็นธรรม ไม่ทำาลายวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็็นต้น ซึ่งเป็็น
เง่่อนไขสำาคัญท่ีจะนำาไป็ส่่ความยั่งย่น ซึ่งในนิยามต่างๆ ได้รวมเป้็าหมาย (Goal) ของการ
จัดการที่ดีไว้ด้วย
 ทั�ง 2 ป็ระเด็นนับว่าเป็็นเง่่อนไขจำาเป็็นที่จะทำาให้เป็็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
อย่างแท้จรงิ กล่าวค่อ คนในชุมชนต้องเป็็นผ้่ดำาเนินการและและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในการบรหิารจัดการใช้ทรัพ์ยากรต่างๆ ในชุมชนเอง ไม่ใช่ให้บุคคลภายนอกชุมชนเป็็น 
ผ้่ดำาเนินการ อย่างไรก็ดี หากจะทำาให้การพั์ฒนาเกิดความย่ังย่น การจัดการท่ีเกิดขึ�นจะต้อง
เป็็นการจัดการที่ดี กล่าวค่อ การดำาเนินการนั�นสร้างป็ระโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จรงิ  
ไมส่ร้างผลกระทบเชงิลบ หรอ่สามารถจดัการและสร้างสมดลุไดร้ะหวา่งผลไดแ้ละผลเสยีทีเ่กิด
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเง่่อนไขข้อหลังนี� ถ่อเป็็นเร ่่องท่ีค่อนข้างท้าทายชุมชนในการวางแผน
และบรหิารจัดการให้เกิดสมดุลทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ฐานทรพัยากรและการท่องเท่ียวชุมชน
 ส่ิงสำาคัญค่อ ในชุมชนจะต้องมี “เช่�อ” เร ิ่มแรกท่ีมีอย่่ในชุมชนเป็็นสิ่งดึงด่ดใจท่ี 
สามารถพั์ฒนาต่อยอดเพ่่์อให้มีคนเข้ามาท่องเท่ียวในอาณาบรเิวณ เช่น มีทรัพ์ยากรธรรมชาติ 
ท่ีเหมาะแกก่ารท่องเท่ียว เช่น มีแม่นำ�า ภ่เขา จุดชมววิ ทะเลหมอก เป็็นตน้ มีความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีภ่มิปั็ญญาท้องถิ่น วถิีชีวติ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็็นเอกลักษณ์
เฉพ์าะ ซ่ึงชุมชนแต่ละแห่งก็จะมีพ่์�นฐานของทุนในชุมชนท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป็  
เหล่านี�เรยีกว่าเป็็นทุนดั�งเดิมหรอ่ทุนป็ระเดิมท่ีมีอย่่แล้วในชุมชน ซ่ึงเป็็นทุนท่ีบรรพ์บุรุษ 
ได้สร้างไว้โดยการเล่อกถ่ินฐานท่ีทำาให้เกิดข้อได้เป็รยีบด้านการท่องเท่ียว และสามารถนำาไป็ 
ใช้เป็็นพ่์�นฐานในการพั์ฒนากิจกรรมและบรกิารการท่องเท่ียว เช่น ชุมชนแม่กำาป็องมีความ 
โดดเด่นด้านทรัพ์ยากรธรรมชาติ ชุมชนเชียงคานมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม มีภ่ทอก
สำาหรับชมทะเลหมอก ชุมชนเกาะเกิดมีความโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำาบลอุโมงค์ 
และบ้านบัวมีความโดดเด่นด้านการแลกเป็ลี่ยนเรยีนร้่ท่ีมีศักยภาพ์ เป็็นต้น อย่างไรก็ตาม 
เช่�อดังกล่าวเป็็นเพ์ียงปั็จจัยพ์่�นฐานเบ่�องต้น แต่การจะ “จุดติด” หรอ่การจะดำาเนินการ
จัดการท่องเที่ยวให้ป็ระสบความสำาเร็จหรอ่ไม่นั�น ยังต้องอาศัยอีกหลายปั็จจัยป็ระกอบกัน 
ทั�งดา้นการบรหิารจดัการภายใน/ ภายนอกกลุม่ การจดัการกับผลกระทบตา่งๆ การสนับสนุน 
จากหน่วยงาน
 ปั็จจัยท่ีสำาคัญอีกป็ระการหน่ึงค่อ ทำาเลท่ีตั�ง ควรตั�งอย่่ไม่ห่างจากถนนสายหลัก 
ไม่เกิน 40 กิโลเมตร ไม่ควรอย่่ไกลเม่องเกินไป็ เพ์ราะบรษิัทนำาเที่ยวส่วนใหญ่ไม่อยากออก
เส้นทางหลัก แต่ก็ไม่ควรใกล้เม่องจนเกินไป็ เพ์ราะชุมชนอาจจะต้องแข่งขันกับโรงแรมหรอ่
เกสต์เฮาส์ขนาดเล็กในเม่อง หากชุมชนใกล้แม่เหล็กท่องเท่ียวใหญ่ เช่น มรดกโลก โอกาส
จะติดตลาดก็ง่ายขึ�น

1.3



6

คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

รูปท่ี 1.1 
ทนุประเดิมท่ีใชต่้อยอด
กิจกรรมท่องเท่ียว

ทนุประเดิม กิจกรรม/บรกิารท่องเท่ียวต่อยอด
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

รูจ้กัและเขา้ใจชุมชนท่องเท่ียว 
 ในปั็จจุบนัสามารถแบง่กลุม่ชมุชนทีค่นนยิมเดนิทางมาทอ่งเทีย่วออกเป็น็ 3 กลุม่ใหญ่  
ค่อ 1) กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานเป็นหลัก โดยเป็็นการทัศนศึกษา
ดง่านทีไ่มใ่ชง่านดา้นการท่องเท่ียว แต่เป็็นด้านอ่่นๆ เชน่ เศรษฐกิจพ์อเพี์ยง เกษตรอนิทรยี์ 
เ ป็็นต้น ชุมชนท่องเ ท่ียว ช่่อดังในกลุ่มนี�  เช่น บ้านบัว จ.พ์ะเยา บ้านเกาะเกิด 
จ.พ์ระนครศรอียธุยา เป็็นตน้ 2) กลุม่ชมุชนทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลง่ท่องเท่ียว ชมุชนทอ่งเทีย่ว
ที่มีช่่อเสียงในกลุ่มนี� ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะยาว จ.พั์งงา ชุมชนบ้านแม่กำาป็อง จ.เชียงใหม่ 
และ 3) กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นทั้งแหล่งทัศนศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน 
ในกลุ่มนี�อาจจะเป็็นแหล่งศึกษาด่งานด้านการจัดการด้านการท่องเท่ียวหรอ่ด้านอ่่นๆ ก็ได้ 
ส่วนใหญ่เป็็นชุมชนที่มีช่่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงด่ดให้ชุมชนอ่่นเข้ามาศึกษา
ด่งานในเร ่่องอ่่นๆ ในชุมชน เช่น ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
จ.สุโขทัย เป็็นต้น
 ดังนั�น ในขั�นเร ิ่มต้นที่จะจัดการหรอ่ลงทุนด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เราจำาเป็็นต้อง
ทำาความเขา้ใจกอ่นวา่ ชมุชนของเรานั�น เป็็นชมุชนทอ่งเท่ียวป็ระเภทใด ซึง่ขึ�นอย่่กับพ์่�นฐาน
ทรัพ์ยากรในชุมชน เพ่์่อท่ีจะทำาให้เข้าใจถึงโอกาสและการจัดการรองรับกลุ่มล่กค้าที่ 
แตกต่างกัน

เขา้ใจหว่งโซอุ่ปทานของการท่องเท่ียวชุมชน 
 การจัดการท่องเท่ียวชุมชน เป็็นการรวมกิจกรรมหรอ่ธุรกิจเสรมิหลายป็ระเภท 
เข้ามาเช่่อมโยงด้วยกัน เพ่่์อให้บรกิารและอำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวตั�งแต่แรก 
เดินทางมาถึงชุมชน ได้แก่ การจัดการการเดินทางภายในชุมชน เพ่่์อไป็ด่งานหรอ่เพ่่์อไป็ยัง
แหล่งท่องเท่ียวทั�งภายและภายนอกชุมชน การจัดให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆ เพ่่์อความ 
ผ่อนคลาย เช่น การล่องเรอ่ การไป็ตกป็ลาตกหมึก การไป็ดำานำ�าวา่ยนำ�า การขึ�นไป็ชมทะเลหมอก 
หรอ่การไป็เดินป่็า เป็็นต้น การให้บรกิารอาหารเคร ่่องด่่ม กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ 
การจำาหน่ายของท่ีระลึก รวมถึงการให้บรกิารท่ีพั์กและโฮมสเตย์ ในป็ระเด็นห่วงโซ่นี� สามารถ 
พิ์จารณาความสามารถในการรองรับของชุมชนท่องเท่ียว โดยแบ่งได้เป็็นอีก 2 ป็ระเภท ค่อ  
1) ชุมชนท่ีสามารถรับนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเย่ียมชมและทำากิจกรรมในชุมชนเม่่อไหร่ก็ได้ 
โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรอ่รับล่กค้ากลุ่ม Walk-in ได้ แต่หากต้องการท่ีพั์กจะต้อง 
จองล่วงหน้า และ 2) ชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวต้องนัดหมายมาก่อน เพ่่์อให้กลุ่มจัดเตรยีม 
กิจกรรมท่องเท่ียวหรอ่การด่งาน เน่่องจากกิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนเหล่านี�ไม่ได้เกิดขึ�น 
เป็็นป็กติทุกวนั

ทำาไมต้องเป็นวสิาหกิจชุมชน 
 ทำาไมต้องเป็็นวสิาหกิจชุมชน หรอ่ทำาไมชุมชนท่องเท่ียวต้องอาศัยสมาชิกเข้ามา 
ร่วมม่อกันเป็็นวสิาหกิจชุมชน มีเหตุผลหลัก 2 ป็ระการ ท่ีชุมชนอาศัยเครอ่ข่ายวสิาหกิจ 
ในชุมชนเข้ามาเป็็นส่วนหนึ่งในการจัดการท่องเท่ียว ค่อ 1) ธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนมี 
ห่วงโซ่อุป็ทานที่ป็ระกอบด้วยหลายๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน รวมเป็็นการท่องเท่ียวชุมชน  
จึงต้องอาศัยหลายครัวเรอ่นมาร่วมม่อกัน ซึ่งในบางชุมชนมีกลุ่มวสิาหกิจต่างๆ ท่ีเป็็นกลุ่ม
อาชพี์อย่แ่ล้ว เชน่ กลุม่ผา้ทอ กลุม่เคร ่่องปั็� นดินเผา กลุม่สมุนไพ์ร กลุ่มเรอ่ท่องเท่ียว เป็็นต้น 
จึงนำากิจกรรมที่ดำาเนินการโดยกลุ่มวสิาหกิจมาเป็็นส่วนหนึ่งของบรกิารการท่องเที่ยว  
ซ่ึงเป็็นกิจกรรมท่ีครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงในชุมชนอาจไม่สามารถทำาให้สำาเร็จด้วยตนเอง 
เพี์ยงหน่ึงครอบครัว และ 2) การทำาธุรกิจท่องเท่ียวโดยมีความร่วมม่อกันระหว่าง 
ชมุชนนั�น จะทำาใหเ้กดิการลดตน้ทนุใน 2 ลกัษณะ คอ่ ลดตน้ทนุธรุกรรม เชน่ การลดต้นทุน
การทำาการตลาดหรอ่การหาล่กค้าร่วมกันโดยล่กค้าสามารถติดต่อผ่านกลุ่ม และให้กลุ่ม

1.4

1.5

1.6
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กระจายล่กค้าไป็ยังบ้านต่างๆ ได้ นอกจากนี� ยังเกิดการป็ระหยัดจากการรวมกลุ่ม โดยเฉพ์าะ 
เม่่อมีจำานวนผ้่มาเย่อนมาก การรวมกลุ่มกันโดยเฉพ์าะด้านท่ีพั์ก โดยให้บ้านท่ียังมีพ่์�นท่ี 
ในบ้านเหล่อใช้ป็ระโยชน์มาเปิ็ดเป็็นท่ีพั์ก ซ่ึงต้องอาศัยบ้านหลายหลัง ดังนั�น การรวมกัน 
จะทำาให้เกิดการรองรับท่ีเพี์ยงพ์อต่อกลุ่มท่ีมาเย่อน มากกว่าให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็็นผ้่ 
ดำาเนินการ 
 การลงทนุของวสิาหกจิชุมชนและของสมาชกิ ในเบ่�องตน้สมาชิกวสิาหกจิชุมชนจะตอ้ง
มีการลงทุนในการจัดทำากิจกรรม เช่น การป็รับป็รุงท่ีพั์กโฮมสเตย์ หรอ่ลงทุนในวัสดุอุป็กรณ์ 
เคร ่่องทำาอาหารท่ีใช้ เม่่อมีรายได้สะสมมากขึ�นและต้องการเพ่ิ์มกลุ่มเป้็าหมาย เช่น จากเดิม
เคยรับล่กค้าเฉพ์าะกลุ่มด่งาน ให้สามารถรับล่กค้ากลุ่มท่ีเป็็นนักท่องเท่ียว (กลุ่มสายอ่อน) 
มากขึ�น วสิาหกิจชุมชนก็สามารถใช้รายได้นั�นไป็ลงทุนในกิจกรรมรองรับอ่่นๆ ก็จะเร ิ่มมีการ
ลงทนุสว่นตวัมากขึ�น เชน่ ติดเคร ่่องป็รับอากาศให้โฮมสเตย ์ตกแต่งบา้นให้สวยงามมากขึ�น 
เป็็นต้น เพ์่่อขยายฐานล่กค้าและรับล่กค้าได้หลากหลายขึ�น และเพ์ิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับมากขึ�น 

รูปท่ี 1.2 
หว่งโซอุ่ปทาน
การท่องเท่ียวชุมชน

1.7 ปัจจยัแหง่ความสำาเรจ็
 เราอาจสามารถแบ่งปั็จจัยแห่งความสำาเร็จเป็็นสามกลุ่มด้วยกันค่อ กลุ่มแรก ค่อ 
ปั็จจัยพ่์�นฐาน หากไม่มีปั็จจัยนี�การตั�งชุมชนท่องเท่ียวก็จะไม่เกิดขึ�นหรอ่อย่่ได้ไม่นาน 
ปั็จจัยพ่์�นฐานนั�น ได้แก่ ทุนท่ีมีอย่่ภายในชุมชน ส่วนปั็จจัยกลุ่มท่ีสองท่ีมีความสำาคัญท่ีช่วย 
ให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การมีแกนนำาท่ีมีวสัิยทัศน์และมีทุนมนุษย์  
ส่วนปั็จจัยแห่งความสำาเร็จป็ระการสุดท้ายเป็็นปั็จจัยท่ีเรยีกว่าตัวเร่ง เป็็นปั็จจัยภายนอก 
ได้แก่ การท่ีชุมชนได้รับรางวัลหรอ่การท่ีชุมชนได้มีโอกาสเสนออัตลักษณ์และตัวตนผ่านส่่อ 
มวลชนโดยเฉพ์าะอย่างย่ิงในโทรทัศน์ ซ่ึงในปั็จจุบันนั�นมีรายการท่องเท่ียวจำานวนมาก  
ปั็จจัยนี�เป็็นตัวเร่งเพ์ราะวา่จะทำาให้การเปิ็ดและขยายตลาดเป็็นไป็ได้อย่างรวดเร็ว

การขนสง่ กิจกรรม อาหาร ท่ีพกั ของท่ีระลึก

ท่องเท่ียว เดินปา่ ล่องเรอื ชมทิวทัศน์

สรา้งสรรค์ สขีา้ว ทําขนม รอ้ยมาลัย

บนัเทิง สูข่วญั ฟอ้นราํ/ราํวง ดดูาว/เล่านทิาน
รอบกองไฟ

บรกิารอ่ืนๆ
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วสิาหกิจชุมชนและเครอืขา่ยวสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบยีน	จะได้รบัสทิธปิระโยชน	์คือ	
1)	ได้รบัการรบัรองตามกฎหมาย	
2)	มสีทิธขิอรบัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกิจชุมชน	และ	
3)	มสีทิธไิด้รบัการสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุการพฒันากิจการตามมาตรการท่ีคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกิจชุมชน
จดัใหม้	ีโดยเปน็การพฒันาเพื่อใหว้สิาหกิจชุมชนระดับปฐมภมูมิคีวามเขม้แขง็และพึ่งตนเองได้	

อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	จึงได้มีมาตรการภาษี	
เพื่อสนับสนุนและสง่เสรมิวสิาหกิจชุมชนโดยยกเวน้ภาษีเงินได้ส�าหรบัวสิาหกิจชุมชน	ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล	ซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน	
1,800,000	บาทต่อปี	ตัง้แต่ปีภาษี	พ.ศ. 2552	จนถึงปัจจุบนั	(กรณีวสิาหกิจชุมชนท่ีมเีงินได้พงึประเมนิเกิน
กวา่	1,800,000	บาทต่อป	ีจะต้องน�าเงินได้พงึประเมนิตัง้แต่บาทแรก	มาค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ท่ีมา:	คู่มอืภาษีส�าหรบัวสิาหกิจชุมชน	กรมสรรพากร	(2560)

จดทะเบยีนได้ท่ีไหน ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ
ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ�าต�าบล
สถานท่ีตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับ	
จดทะเบยีนและการเพกิถอนทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน	พ.ศ. 2548

กล่องขอ้ความท่ี 1: 
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แล้วได้ประโยชน์อะไร

รูปท่ี 1.3 
ปัจจยัแหง่ความสำาเรจ็ของ
การจดัการท่องเท่ียวชุมชน

ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็

ปจัจยัเพิม่ขดีความสามารถปจัจยัพื้นฐาน ปจัจยัเรง่

สื่อและการประชาสมัพนัธ์
(รายการโทรทัศน์

โซเชยีลมเีดีย)

รางวลั
(รางวลัด้านการท่องเท่ียว
มาตรฐานการท่องเท่ียว

การจดังานพเิศษ
(เปดิตัวชุมชน

งานเทศกาลประจาํป)ี

การสนบัสนนุของภาครฐั
(ท่องเท่ียววถีิไทย
OTOP นวตัวถีิ)

แกนนาํและผู้นาํ
(วสิยัทัศน ์เครอืขา่ย

นวตักรรมใหม)่

การบรหิารจดัการ
(การปรบัตัว

ต่อการเปล่ียนแปลง
และมธีรรมาภิบาล)

ได้รบับรกิารวชิาการ
(ฝึกอบรม พฒันา
ศักยภาพบุคลากร)

ทนุประเดิม
(ธรรมชาติ: ทะเล ภเูขา)

(ภมูปิญัญา: ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
(วฒันธรรม: ประเพณี วถีิชวีติ)

ทนุทางสงัคม
(กลุ่มชาติพนัธุ์

กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มประมง)
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แนวทางการปฏิบติัท่ีดี (Good practice) 
 จากกรณีศึกษาจะพ์บว่า มีหลายพ่์�นท่ีท่ีมีผลงานโดดเด่นท่ีสามารถเป็็นตัวอย่าง 
ในการดำาเนินงานให้กับชุมชนท่องเท่ียวอ่่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางป็ฏิบัติท่ีดีของ 
ชุมชนหน่ึง อาจจะไม่สามารถป็ระยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชน ทั�งนี�ขึ�นอย่่กับบรบิทชุมชน  
ความพ์ร้อม หรอ่ข้อจำากัดของชุมชน โดยชุมชนที่โดดเด่นในแต่ละด้าน มีดังนี�

1) ด้านการตลาด: ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห�บุร ี
 การกำาหนดทิศทางการส่่อสารทางการตลาด โดยนำาตำานานของชาวบ้านบางระจัน 
มาจำาลองบรรยากาศใหอ้ย่ใ่นตลาดยอ้นยคุแหง่นี� โดยมีการสร้างข้อตกลงตา่งๆ ร่วมกนัเพ่์อ่
ให้การส่่อสารความเป็็นชาวบ้านบางระจันไป็ในทิศทางเดียวกัน เช่น ลักษณะของร้านค้า 
ที่ทำาอย่างง่ายด้วยไม้หลังคามุงด้วยคา ใช้แบบอักษรแบบโบราณเหม่อนกัน การแต่งกาย
ด้วยชุดนักรบ การพ์่ดจาด้วยภาษาโบราณ การร่วมกันตีเกราะเคาะไม้เพ์่่อต้อนรับล่กค้า 
เป็็นต้น ทำาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศในอดีต

1.8

รูปท่ี 1.4 
ตลาดไทยยอ้นยุคบา้นระจนั 
จ.สงิหบุ์รี

 การกำาหนดทิศทางอารมณ์ เพ่่์อสร้างบรรยากาศโดยรวมให้เป็็นไป็ในทิศทางเดียว  
ซ่ึงชุมชนท่องเท่ียวอ่่นๆ ก็น่าจะสามารถทำาได้ โดยแต่ละชุมชนต้องมีการตกลงร่วมกันว่า 
อัตลักษณ์ท่ีต้องการส่่อของชุมชนค่ออะไร เช่น ต้องการเป็็นชุมชนเก่าแก่ดั�งเดิมต้องการ 
เป็็นชุมชนดอกไม้ เป็็นต้น รวมถึงกำาหนดว่าส่ิงใดท่ีควรทำาและไม่ควรทำา เพ่่์อเป็็นการควบคุม 
บรรยากาศในภาพ์รวมให้ส่่ออารมณ์ออกไป็ในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีส่ิงแป็ลกป็ลอมหรอ่ 
ส่ิงท่ีไม่เข้าพ์วกป็รากฏออกมาขัดบรรยากาศท่ีต้องการส่่อสาร
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2) ด้านการจัดการสารสนเทศหรอืนวตักรรมการบรกิาร: บ้านนาต้นจ่ัน จ.สุโขทัย
 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย เป็็นตัวอย่างของชุมชนที่นำาเครอ่ข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) โดยเฉพ์าะการใช้ Facebook มาใช้เป็็นเคร ่่องม่อในการส่่อสารกับ 
กลุ่มล่กค้าโดยการแบ่งปั็นร่ป็กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และให้ข้อม่ลการท่องเที่ยว  
เช่น โป็รแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวพิ์เศษเฉพ์าะช่วง อัตราค่าบรกิาร สิ่งที่ 
นักท่องเที่ยวต้องเตรยีม ช่องทางการชำาระเงิน การจอง การเล่่อน และการยกเลิกบรกิาร 
เป็็นต้น นอกจากนี� ยังสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟสบุ๊ก และไลน์ ซึ่งเป็็นช่องทาง
ออนไลน์ที่เป็็นที่นิยมในปั็จจุบัน นอกเหน่อไป็จากการติดต่อผ่านโทรศัพ์ท์ เป็็นการสร้าง 
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลายและอำานวยความสะดวกให้กับล่กค้า 

รูปท่ี 1.5 
เฟสบุก๊ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
ชุมชนบา้นนาต้นจัน่

ท่ีมา: Facebook	โฮมสเตยบ์า้นนาต้นจัน่	จงัหวดัสโุขทัย

 บ้านนาต้นจั่นใช้ Facebook เป็็นช่องทางหลักในการป็ระชาสัมพ์ันธ์การท่องเที่ยว
ของชุมชน แจ้งข้อม่ลบรกิารท่องเที่ยว และเปิ็ดช่องให้ติดต่อกับกลุ่มผ่าน Facebook ด้วย 
โดยมีผ้่ด่แล Facebook ท่ีเป็็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำาหน้าท่ีในการนำาเสนอเน่�อหาท่ีน่าดึงด่ดใจ 
มีการตอบโต้และความเคล่่อนไหวตลอดเวลา แนวทางป็ฏิบัตินี� น่าจะทำาได้ในทุกชุมชน  
แต่อาจจะต้องอาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่เพ่่์อพั์ฒนาร่ป็แบบการนำาเสนอท่ีน่าติดตาม ซ่ึงจะช่วยให้ 
เกิดการบอกต่อในส่่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีความสะดวกในการสอบถามข้อสงสัยและ 
การตอบโต้กันระหวา่งนักท่องเท่ียวและชุมชน



12

คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

3) ด้านการควบคุมคุณภาพบรกิาร: ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย 
 เป็็นชุมชนที่ให้ความสำาคัญกับมาตรฐานบรกิาร การป็ระเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ถอ่เป็็นการป็ระเมินมาตรฐานตามความเหน็ของบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาป็ระเมนิชุมชน ชมุชน
ทา่ขนัทอง นอกจากจะมกีารสง่ป็ระเมนิมาตรฐานตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยแล้ว ซึง่เป็็นการ
ป็ระเมินทุกๆ 3 ปี็ ยังมีการป็ระเมินกันเองภายใน โดยมีการตั�งกฎของกลุ่มเพ่์่อควบคุม
มาตรฐานการให้บรกิาร โดยการออกกฎ 26 ข้อ ให้ถ่อป็ฏิบัติร่วมกัน โดยจะมีการสุ่มตรวจ
บ้านทุกครั�งก่อนท่ีจะมีแขกเข้าพั์ก หากไม่มีความพ์ร้อมจะไม่ได้รับโอกาสในการรับล่กค้า  
จนกวา่จะผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของกลุ่ม

กล่องท่ี 2 
ขอ้มูลสำาหรบันักท่องเท่ียว
ของชุมชนบา้นนาต้นจัน่
ผา่น Facebook

สมาชกิโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน่มีจ�านวน	26	หลัง	ยินดีต้อนรบัผู้มาเยือนและนักท่องเท่ียวทุกๆ	ท่านค่ะ	14	ป	ี	
กับการให้บรกิารด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน	มีโปรแกรมท่ีน่าสนใจหลากหลายรูปแบบ	สนใจติดต่อได้ท่ี		
088-4957738 id line mymam2	หรอืสง่ขอ้ความทางเพจ	FB	โฮมสเตยบ์า้นนาต้นจัน่	#ยนิดีต้อนรบัค่ะ

ทรปิ	2	วนั	1	คืน
15.00	น.	รบันกัท่องเท่ียวเขา้ท่ีพกั
16.30	น.	ปั่ นจกัรยานชมทุ่ง	ชมพระอาทิตยต์ก
18.30	น.	รบัประทานอาหารเยน็	
06.30	น.	ตักบาตรหน้าบา้น
07.30	น.	รบัประทานอาหารเชา้
08.30	น.	ปั่ นจักรยานชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน	ชมวิธีการท�าตุ๊กตาบาร์โหน	 (บ้านตาวงศ์)		
ชมหตัถกรรมตอไม	้ชมและชมิผลไมต้ามฤดกูาล	ชมการท�าผา้หมกัโคลน	ชมผลิตภัณฑ์จากผา้หมกัโคลน
11.30	น.	ชมและทดลองการท�าขา้วเปิ๊ บอาหารถ่ิน

อัตราค่าบรกิาร
คิดท่านล่ะ	600	บาท/คน	เด็กอายุต�่ากวา่	5	ขวบคิด	250	บาท	ชาวต่างชาติ	700	บาท/คน	+	อาหาร

เยน็/เชา้/นอนพกัหนึ่งคืน	+	กิจกรรมชมเท่ียวในหมูบ่า้นเจา้ของบา้นพาชมเท่ียว

หมายเหตุ
หากลกูค้าท่านใดสนใจขึน้จุดชมววิชมทะเลหมอกพระอาทิตยข์ึน้**เวลา	04.30	น.	ไกด์จะมารบัยงัท่ีพกั	

ค่าบรกิาร	450	บาท/หลัง	ระยะทางนัง่รถ	3.5	กม.	ต่อด้วยเดินเท้าอีก	850	เมตร	จิบกาแฟในกระบอกไมไ้ผ	่
โปรแกรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*เตรยีมรองเท้าท่ีเหมาะสมในการเดินปา่
*หากมโีรคประจ�าตัวควรสงัเกตอาการก่อน

การจอง
จองและวางมดัจ�า	1,000	บาท	ช�าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงเทพ	เลขท่ีบญัช	ี4310472073	พรอ้มเพย	์

0884957738	ชื่อ	เกตทิุพย	์วุฒสิาร	โทร	088-4957738
สง่หลักฐานการโอนมายงัขอ้ความของเพจโฮมสเตยบ์า้นนาต้นจัน่	!!(ถ้าคยุกันชว่งทางไหนใหส้ง่สลิป

มาชอ่งทางนัน้)!!	หลังจากนัน้จะแจง้ชื่อเจา้ของบา้นพรอ้มเบอรติ์ดต่อเจา้ของบา้นภายหลังการช�าระเงินค่ะ!!”
ขอบคณุค่ะ...มจีกัรยานใหเ้ชา่คันละ	30	บาท	หากต้องการใชร้ถบรกิารรถอีแต๊กคันละ	450	บาท	ก่อน

โอนมดัจ�ากรุณาแจง้ทาง	inbox	ของเพจนี	้ก่อนค่ะ	เราขอสงวนสทิธิใ์หแ้ก่ลกูค้าท่ีโอนเงินมดัจ�ามาก่อนค่ะ	!!”

ลักษณะบา้น
ลักษณะบา้นท่ีเจา้ของบา้นแบง่หอ้งใหล้กูค้าอยูด้่วย	เจา้ของบา้นพาชมพาเท่ียวเรยีนรูว้ถีิ	
*บา้นม	ี26	หลัง	เวยีนตามคิว
*เตรยีมของใชส้ว่นตัวสบู	่ยาสฟีนั	แชมพู
!!! *หมายเหต	ุงดใชเ้สยีงหลัง	3	ทุ่ม!!!
*หากยกเลิก	การเขา้พกัค่ามดัจ�าจะถือเปน็สทิธิข์องเจา้ของบา้นท่ีจะไมคื่นมดัจ�า
*หากเล่ือน	การจองระยะเวลาจะสิน้สดุเมื่อครบ	3	เดือน	ยงัใชส้ทิธิก์ารจองนีไ้ด้
*สนใจขึน้จุดชมววิแจง้เจา้ของบา้นได้ตอนเขา้พกั	และเตรยีมรองเท้า	ท่ีเหมาะสมในการเดินขึน้เขา	ด้วยค่ะ
*ชมรวีวิ	ในเพจ	FB	โฮมสเตยบ์า้นนาต้นจัน่	จ.สโุขทัย	ขอบคณุค่ะ

ขอ้มูลล่าสดุ	ณ	วนัท่ี	16	กมุภาพนัธ	์พ.ศ. 2561
ท่ีมา: https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

ตารางท่ี 1.1 กฎการควบคมุมาตรฐานโฮมสเตยบ์า้นท่าขนัทอง
เรื่อง รายการมาตรฐานโฮมสเตย์

หอ้งนอน
(4	ขอ้)
	
	

1.	ผ้าปูท่ีนอน	เรยีบตึง	สขีาวหรอืสพีื้น

2.	มผ้ีาเชด็ตัวครบและพบัสวยงาม	มสีบู	่แชมพู	ครบ

3.	มรีาวตากผ้าและไมแ้ขวนเสื้อ

4.	มถัีงขยะ	ปดิฝามดิชดิ

หอ้งน�้า
(5	ขอ้)
	
	
	

5.	ต้องไมม่สีิง่ของอ่ืน	นอกจากท่ีก�าหนด

6.	มกีระดาษทิชชู

7.	มถัีงขยะ	ปดิฝามดิชดิ

8.	มขีนัอาบน�้า	แยกจาก	ขนัสว้ม

9.	ท่ีรองสบูส่ะอาดไมม่คีราบ

หอ้งครวั
(3	ขอ้)
	

10.	สะอาดไมม่คีราบสกปรก

11.	ถ้วย	จาน		ชอ้น	สอ้ม	มดี	ฯลฯ	วางเปน็ระเบยีบ

12.	ชอ้น	สอ้ม	จดัวางเอาด้านจบัขึ้นขา้งบน

ภายในบา้น
(8	ขอ้)
	
	
	
	
	
	

13.	สะอาดไมม่คีราบ	ไมม่ฝุ่ีน

14.	มคีวามเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย

15.	มนี�้าด่ืมสะอาดและแก้วน�้าครบ

16.	มกีาแฟ	โอวลัติน/ไมโล	(ส�าหรบัเด็ก)

17.	มถ้ีวยกาแฟ	วางชอ้นกาแฟใหด้้ามจบัขึ้นบน		

18.	มกีระดาษทิชชูแบบกล่อง	(แบบมว้นในหอ้งน�้า)

19.	มสีมุดเซน็เยีย่ม

20.	ตู้ยา	แยกยาท่ีใชภ้ายใน	ยาท่ีใชภ้ายนอก	ยาไมห่มดอายุ

บรเิวณบา้น
(2	ขอ้)

21.	มกีารปลกูผกัสวนครวั	ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

22.	มถัีง/ถงุ		แยกขยะ	อยา่งน้อย	4	ถัง/ถงุ		พรอ้มป้าย

อาหารเชา้
(4	ขอ้)
	
	

23.	มขีนัน�้าล้างมอื		ขนัรองน�้าล้างมอื	ผ้าเชด็มอืพบัสวย

24.	มถ้ีวยแบง่	ชอ้น	สอ้ม	ชอ้นกลาง	ครบคน

25.	มผีลไม้

26.	เจา้ของบา้นนัง่รบัประทานอาหารรว่มกัน
ท่ีมา:	กลุ่มโฮมสเตยบ์า้นท่าขนัทอง

 กติกาข้างต้นเป็็นข้อตกลงร่วมกันเพ่์่อรักษาระดับมาตรฐานของแต่ละบ้านไม่ให้ 
แตกต่างกันมากนัก และสามารถสร้างความเช่่อม่ันให้นักท่องเท่ียวได้ไม่ว่าได้พั์กในบ้าน 
หลังใดก็ตาม ซ่ึงเป็็นแนวทางท่ีน่าจะนำาไป็ป็รับใช้ได้ เพ์ราะบางพ่์�นท่ีแต่ละบ้านมีมาตรฐาน 
ท่ีแตกต่างกันมากๆ ในระดับราคาท่ีเท่ากัน ย่อมทำาให้เกิดการเป็รยีบเทียบ โดยบ้านท่ีมี 
มาตรฐานส่งกวา่ก็มกัจะมีโอกาสมากกว่า เพ์ราะต้องทำาตามความต้องการของล่กค้าเป็็นหลัก
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คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

4) ด้านการจัดสรรผลประโยชน�: กลุ่มเรอืบ้านเดียม จ.อุดรธุ์านี และบ้านบัว จ.พะเยา
 หลายชุมชนให้ความสำาคัญกับการกระจายผลป็ระโยชน์ ซ่ึงไม่เพี์ยงแต่การกระจาย 
ผลป็ระโยชนใ์หก้บัสมาชกิในกลุม่เท่านั�น แตไ่ดม้กีารกระจายไป็ยงัสมาชิกในชมุชน ยกตวัอยา่ง
เช่น กลุ่มเรอ่บ้านเดียม มีการหักรายได้จากค่าบรกิารเรอ่เข้ากลุ่มในอัตราร้อยละ 20 ของ 
ค่าบรกิาร โดยรายได้ส่วนนี�จะถ่กแบ่งออกเป็็น 4 ส่วน ค่อ (1) เงินสำาหรับการบรหิารจัดการ 
(ร้อยละ 30) (2) ค่าบำารุงวัดและชุมชน (ร้อยละ 30) (3) ทุนการศึกษานักเรยีน (ร้อยละ 
30) และ (4) รองรับหน่วยงานท่ีมาศึกษาด่งาน (ร้อยละ 10) โดยจะพ์บวา่ เงินกองกลาง 
ร้อยละ 60 (บำารุงวัดชุมชนและทุนการศึกษา) ได้ถ่กกระจายไป็เป็็นป็ระโยชน์ของสังคม
 ล่กค้าจากกลุ่มเรอ่ฯ สามารถสร้างรายได้สำาคัญท่ีใช้ขับเคล่่อนกลุ่มท่องเท่ียวบ้านเดียม  
นอกจากนี� เงินสะสมกองทุนส่วนหน่ึงจะจัดสรรให้กับสมาชิกท่ีต้องการซ่�อเรอ่เป็็นของตนเอง
แต่ไม่มีเงินทุน อนุญาติให้ก้่เงินโดยคิดอัตราดอกเบี�ยเงินก้่ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเด่อน  
(คนท่ีจะก้่เงินในกลุ่มเรอ่จะต้องเป็็นสมาชิกและมีหุ้นในกลุ่มเรอ่ถึงจะก้่ได้และวงเงินก้่ไม่เกิน 
20,000 บาท อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 1 บาทต่อเด่อน ต้องมีคนคำ�าป็ระกันโดยคนคำ�าป็ระกัน
ต้องเป็็นสมาชิกกลุ่มเรอ่และมีหุ้นอย่่ในกลุ่มเรอ่ด้วย)   

รูปท่ี 1.7 
การกระจายผลประโยชน์
ของกลุ่มเรอืบา้นเดียม

รูปท่ี 1.6 
การจดัเตรยีมบรกิาร
โฮมสเตยต์ามขอ้ตกลง
ของกลุ่มโฮมสเตย์
บา้นท่าขนัทอง

ค่าบรหิารจดัการ รอ้ยละ 30

ทนุการศึกษาสาํหรบัโรงเรยีนในพื้นท่ี รอ้ยละ 30

ค่ารบัรองหนว่ยงานท่ีมาดงูาน รอ้ยละ 10

ค่าบาํรุงวดัและชุมชน รอ้ยละ 30
ค่าบรกิารเดินเรอื

หกัเขา้กลุ่ม รอ้ยละ 20
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

 บ้านบัว จ.พ์ะเยา เป็็นอีกพ์่�นที่ที่มีการการจัดสรรผลป็ระโยชน์ที่ได้รับจากการ 
ท่องเที่ยวให้กับครัวเรอ่นอ่่นๆ ในชุมชนที่ไม่ได้ทำาการท่องเที่ยว โดยกลุ่มอาหารหักกำาไร 
ร้อยละ 5 เข้าศ่นย์ และหักเข้าหม่่บ้านครั�งละ 200 บาท และกลุ่มด่งานก็หักเข้าศ่นย์ 200 
บาทตอ่ครั�ง เม่่อครบปี็จงึนำาเงนิก้อนนี�มาเฉลีย่ใหค้รัวเรอ่นในหม่่บา้นทีไ่มไ่ด้มสีว่นร่วมในการ
ท่องเที่ยวด้วย
 การจดัสรรผลป็ระโยชนเ์ป็็นเคร ่่องม่อสำาคญัในการสร้างแรงจ่งใจ รักษาการมีสว่นร่วม  
และลดความขัดแย้งภายในชุมชน เน่่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากขึ�น หรอ่
กิจกรรมท่องเที่ยวอาจจะอาศัยการใช้พ์่�นที่สาธารณะในชุมชน เช่น ถนน หรอ่ลานกิจกรรม
ชุมชน และอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสมาชิกคนอ่่นๆ ในชุมชนที่ไม่ได้รับป็ระโยชน์
จากการท่องเที่ยว เช่น ก่อความรำาคาญหรอ่ความไม่สะดวกให้กับคนอ่่นๆ หรอ่ก่อให้เกิด
ปั็ญหาขยะ เป็็นต้น ซึ่งการแบ่งผลป็ระโยชน์จากการท่องเท่ียวบางส่วนมาใช้เพ์่่อป็ระโยชน์
สาธารณะ เป็็นเหม่อนกันนำาผลเชิงบวกมาชดเชยผลเชิงลบ ซึ่งจะช่วยทำาให้การดำาเนินงาน 
มีแนวโน้มเกิดความย่ังย่น อย่างไรก็ดี การหักเงินบางส่วนนี�ต้องมีความชัดเจนและโป็ร่งใส
ว่านำาไป็ใช้เพ์่่อป็ระโยชน์อะไร และเป็็นความยินดีของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพ์่่อลดข้อสงสัย
จากการเก็บเงินกองกลาง

5) ด้านการจัดการแหล่งเรยีนรู้: ตำาบลอุโมงค� จ.ลำาพูน
 ตำาบลอโุมงค ์ถอ่วา่เป็็นอกีหนึง่ชมุชนทีพ่์ฒันาตนเองขึ�นมาเป็็นตน้แบบในการแลกเป็ลีย่น 
เรยีนร้่และการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จนกลายเป็็นแหล่งด่งานสำาคัญระหว่างองค์กร
ป็กครองส่วนท้องถิ่น (อป็ท.) ด้วยกัน จุดเด่นของตำาบลอุโมงค์ ค่อ การรวบรวมทุนและ 
องค์ความร้่ในชมุชน และสร้างขึ�นให้เป็็นร่ป็ธรรม เพ์่อ่นำามาใชใ้นกระบวนการพั์ฒนาสุขภาวะ
ชุมชนและพั์ฒนานวัตกรรมชุมชนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่่อง  
ผลที่ได้จากการพ์ัฒนา ค่อ แหล่งเรยีนร้่ที่มีองค์ความร้่ที่มีการถอดเป็็นบทเรยีน มีวทิยากร 
และส่่อป็ระกอบการเรยีนร้่ ซ่ึงมีทั�งหมด 10 ระบบท่ีเป็็นองค์ป็ระกอบในการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชน ป็ระกอบด้วย (1) ระบบสุขภาพ์ชุมชน (2) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและ 
พ์ลังงานทดแทน (3) ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพ่่์อการพั์ฒนาตนเอง (4) ระบบเกษตรกรรมย่ังย่น 
(5) ระบบการศึกษาและภ่มิปั็ญญาท้องถ่ิน (6) ระบบสวสัดิการสังคมโดยชุมชน (7) ระบบ 
การรักษาความป็ลอดภยั (8) ระบบการบรหิารจัดการองคก์ร (9) ระบบการส่อ่สารเพ์่อ่ชุมชน 
และ (10) ระบบสวัสดิการ นอกจากนี� ยังมีศ่นย์การเรยีนร้่ท่ีเป็็นร่ป็ธรรมและมีความพ์ร้อม
สำาหรับการแลกเป็ล่ียนเรยีนร้่ ได้แก่ ศ่นย์การเรยีนร้่เศรษฐกิจพ์อเพี์ยง ศ่นย์ลดโลกร้อน 
ธนาคารขยะบ้านป่็าเส้า ศ่นย์เรยีนร้่ไบโอดีเซล ศ่นย์พั์ฒนาคุณภาพ์ชีวติผ้่ส่งอายุ ศ่นย์บรกิาร 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็็นต้น 
 ส่บเน่่องจากเทศบาลตำาบลอุโมงค์ได้ผ่านกระบวนการค้นหาทุนและทำาวจัิยชุมชน 
จนทราบปั็ญหาและความต้องการของชุมชน ซ่ึงเป็็นกระบวนการท่ีถ่กฝึกฝนจากการเป็็น 
เครอ่ข่ายชุมชนสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ์ (สสส.) ทำาให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่่เสมอจากพ่์�นฐานทุนท่ีมีความพ์ร้อม  
เพ่่์อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ซ่ึงการพั์ฒนาและบรกิารชุมชนแบบใหม่ๆ 
ทำาให้เป็็นท่ีสนใจของชุมชนอ่่นๆ ท่ีต้องการมาแลกเป็ล่ียนเรยีนร้่ ทำาให้ตำาบลอุโมงค์ยังคงเป็็น
พ่์�นท่ียอดนิยมในการศึกษาด่งาน แนวทางป็ฏิบัตินี� อาจจะอาศัยการเรยีนร้่กระบวนการ 
สะสมทุน ค้นหา และรวบรวมทุนในชุมชนไว้อย่างเป็็นระบบ รวมถึงเข้าใจวธีิการใช้ข้อม่ล 
ชุมชนเพ่่์อวเิคราะห์ความต้องการของคนในชุมชน และต้องการการพั์ฒนาบุคลากรท่ีจะมา 
ขับเคล่่อนพ์อสมควร เพ่่์อนำาไป็ส่่การคิดค้นและออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ
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คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

กิจกรรมอาสาปนัสขุ	เปน็กิจกรรมท่ีเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอยา่งมคีณุภาพ	เพื่อลดปญัหา
และพฒันาคณุภาพความเปน็อยูข่องคนในชุมชนใหดี้ขึน้	โดยอาศัยการรว่มมอืกันของคนในชุมชน	มวีตัถปุระสงค์
เพื่อพฒันากลุม่อาสาสมคัรจติอาสา	หรอืกลุม่	อาสาปนัสขุ	(อปส.)	ใหม้ทัีกษะเบื้องต้นในการดแูลผูป้ว่ย	และออก
ไปเยีย่มเยอืนและดแูลใหก้�าลังใจเพื่อนประชาชนในชุมชน	เป็นการชว่ยดแูลสขุภาพใจ	เป็นการท�างานในเชงิรุก
เสรมิการท�างานของโรงพยาบาลเสรมิสขุภาพต�าบล	โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงูอายุกลุ่มติดบา้นและติดเตียง	มุง่หวงั
ใหเ้กิดผลลัพธกั์บกลุ่มผู้สงูอายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาสใหเ้กิดก�าลังใจในการด�ารงชวีติและอยูร่ว่มกับชุมชน
อย่างมีความสุข	โดยอาศัยการรบับรจิาคจากคนในชุมชน	โดยการตั้งกล่องรบับรจิาคในรา้นค้า	รา้นอาหาร		
รวมถึงขอรบับรจิาคจากหนว่ยงาน	หา้งรา้นต่างๆ	และจดักิจกรรม	1 Bath 1 Meeting (1BOM)	โดยทกุครัง้
ท่ีมกีารประชุมชุมชนจะสนบัสนนุคนละ	1	บาท	เพื่อสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ท่ีมา: Facebook	ส�านกังานเทศบาลต�าบลอุโมงค์	(2560)

6) ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย อปท.: ประแส จ.ระยอง
  ในบรรดากรณีศึกษา 21 แห่งนี� ป็รากฏว่าองค์กรป็กครองส่วนท้องถิ่น (อป็ท.)  
มีบทบาทไม่มากนัก แต่มี อป็ท. ท่ีโดดเด่น ได้แก่ เทศบาลตำาบลป็ากนำ�าป็ระแส ซ่ึงผ้่นำามี 
วสัิยทัศน์ท่ีชัดเจนและเห็นความสำาคัญของการนำาการท่องเท่ียวมาเป็็นตัวช่วยใหม่ในการ 
สร้างเสรมิเศรษฐกจิในชมุชน เน่อ่งจากเหน็วา่กลุ่มอาชพี์ป็ระมง ซ่ึงเคยเป็็นกลุ่มเศรษฐกจิหลัก 
ของชุมชนได้ป็ระสบปั็ญหาการทำามาหากินด้านการป็ระมง ซ่ึงเป็็นผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ 
ต่างๆ ทำาให้การป็ระมงนั�นมีการถดถอยอย่างต่อเน่่อง ดังนั�น นายกเทศมนตรตีำาบลป็ากนำ�า
ป็ระแสจึงเร ิ่มมีกิจกรรมอย่างครบวงจร ตั�งแต่ทางกายภาพ์ไป็จนถึงด้านตลาด เพ่่์อสนับสนุน 
ให้ตำาบลป็ากนำ�าป็ระแสมีความสามารถในการดึงด่ดใจนักท่องเท่ียวได้มากขึ�นส่ิงท่ีเทศบาล 
ได้ดำาเนินการ ได้แก่ การป็รับป็รุงส่ิงอำานวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวการพ์ัฒนา 
ศักยภาพ์ด้านบุคลากร การป็ระชาสัมพั์นธ์และทำาการตลาดด้านการท่องเท่ียวอย่างเข้มแข็ง 
การจัดกลุ่มโฮมสเตย์และกลุ่มสามล้อนำาเท่ียว เป็็นต้น โดยกิจกรรมทั�งหมดนี� เน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน (ด่รายละเอียดใน ระพี์พั์ฒน ภาสบุตร, 2561 และ ม่ิงสรรพ์์ 
ขาวสอาด และคณะ, 2561)
 แนวทางป็ฏิบัตินี� อาจมีข้อจำากัดสำาหรับบางพ่์�นที่ เน่่องจากแต่ละชุมชนจะมีความ
จำาเป็็นเร่งดว่นในเร ่่องท่ีจะพั์ฒนาไมเ่หม่อนกัน ทำาให้ไมส่ามารถสง่เสรมิด้านการท่องเทีย่วได้
โดยตรง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพ์่�นฐานและสาธารณ่ป็โภคพ์่�นฐาน มักจะเป็็นพ์่�นฐาน 
ในการพ์ัฒนาของแต่ละชุมชนอย่่แล้ว และอาจจะเอ่�อป็ระโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวด้วย

7. ด้านธุ์รรมาภิบาล: เกาะยาวน้อย จ.พังงา
 ชุมชนเกาะยาวน้อย เป็็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล  
โดยการดำาเนินงานให้เป็็นไป็ตามหลักธรรมาภิบาล มีดังต่อไป็นี� 
 1) การบรหิารจัดการแบบกระจายอำานาจ (Decentralization management)  
ที่ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั�งในเชิงนโยบายและป็ฏิบัติการ  

กล่องขอ้ความท่ี 3 
กิจกรรมอาสาปันสขุ: 
นวตักรรมชุมชน 
ต้นแบบชุมชนพึ่งพา
ตนเอง
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

การกระจายบทบาทหรอ่การแบ่งงานการทำา ชุมชนมีการกระจายบทบาทการทำางาน  
(Division of roles) ออกตามความถนัดของสมาชิกที่เป็็นผ่้รับผิดชอบ และสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่หลากหลายของการท่องเที่ยว จึงทำาให้การบรหิารจัดการมีความคล่องตัวและ
สมาชิกสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพ์ในการทำางานได้อย่างเต็มท่ี ในปั็จจุบัน (พ์.ศ. 
2561) ชมรมการท่องเทีย่วฯ ได้แบง่โครงสร้างการทำางานออกเป็็น 7 ฝ่าย ไดแ้ก ่ฝ่ายตดิตอ่
ป็ระสานงานท่ีแยกออกเป็็นฝ่ายติดต่อป็ระสานงานตลาดต่างป็ระเทศและตลาดในป็ระเทศ 
ฝ่ายจดับา้น ฝ่ายจดัรถ ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายบญัช ีและฝ่ายตอ้นรับ ดังนั�น ชมรมการท่องเทีย่วฯ 
จึงไม่มีป็ระธานชมรมอย่างเป็็นทางการ เน่่องจากไม่ต้องการให้เกิดภาพ์ของการรวมอำานาจ
การสั่งการและตัดสินใจมาอย่่ที่ผ่้นำาเพี์ยงคนเดียว แต่เป็็นระบบของ “อัศวนิโต๊ะกลม” 
มากกว่า 
 แมว่้าการดำาเนนิงานในภาพ์รวมของชมรมการทอ่งเท่ียวฯ จะเป็็นการดำาเนนิงานผา่น
การป็ระชุมร่วมกันของสมาชิก แต่อย่่ภายใต้การทำางานที่ทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกันในการ
เสนอความคิดเห็น และสามารถตัดสนิใจสัง่การงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับฝ่ายของตนเองในบางเร ่่อง
ไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นทีป่็ระชมุ หรอ่มอีำานาจในการตัดสนิใจแก้ไขปั็ญหาตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ของตนได้ แต่ถ้าหากการดำาเนินงานบางอย่างต้องเกี่ยวข้องหรอ่อาจสร้างผลกระทบให้กับ 
ฝ่ายอ่่นๆ หรอ่สมาชิกโดยส่วนใหญ่ หรอ่เป็็นปั็ญหาที่เกินกำาลังที่จะแก้ไขและตัดสินใจได้  
แตล่ะฝ่ายกส็ามารถนำาเร ่่องดงักลา่วเข้าส่ท่ีป่็ระชมุ 9 คำา่ซึง่เกดิขึ�นทุกๆ 2 สปั็ดาห ์หรอ่เดอ่นละ  
2 ครั�ง ดังนั�น ชมรมการท่องเท่ียวฯ จึงไม่มีป็ระธานชมรมอย่างเป็็นทางการ เน่่องจากไม่
ต้องการให้เกิดภาพ์ของการรวมอำานาจการส่ังการและตัดสินใจมาอย่่ที่ผ่้นำาเพ์ียงคนเดียว  
ซึ่งเป็็นลักษณะของการบรหิารจัดการแบบรวมอำานาจ (Centralized management)  
 2) การมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในชุมชนทั�งในร่ป็แบบของการเป็็น
สมาชิกของชมรมการท่องเที่ยวฯ หรอ่การสมาชิกของกลุ่มและ/เครอ่ข่ายอ่่นๆ ภายในชุมชน 
โดยไม่มีการกีดกันการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในปั็จจุบัน (พ์.ศ. 2561) 
ชมุชนมสีว่นร่วมในการกระจายผลป็ระโยชนจ์ากกจิกรรมการทอ่งเท่ียว และมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจและกำาหนดทศิทางการพั์ฒนาการทอ่งเทีย่วของสมาชิกในชมรมการทอ่งเทีย่วฯ รวมถงึ 
การกำาหนดกติกาทางสงัคมร่วมกันในการใหบ้รกิารกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว (เชน่ การควบคมุ
การขยายตัวของโฮมสเตย์ การวางแนวทางป็ฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบ เป็็นต้น) เป็็นหนึ่งในแนวทางการรักษาและป้็องกันการสึกกร่อนของทุนสังคมของ
ชมรมการท่องเที่ยวฯ   
 ทั�งนี�หากพ์จิารณาระดบัการมสีว่นร่วมตามแบบจำาลองการมสีว่นร่วมของชมุชนในการ
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนที่เสนอโดย Okazaki (2008) พ์บว่า การท่องเที่ยวโดย
ชมุชนเกาะยาวน้อยท่ีดำาเนนิการโดยชมรมการท่องเท่ียวฯ มกีารมสีว่นร่วมของชมุชนในระดบั
การควบคมุโดยชุมชน (Citizen control) โดยชมุชนเป็็นผ้่ดำาเนนิการบรหิารจดัการเพ์่อ่ให้
บรกิารการท่องเที่ยวด้วยตนเองทั�งหมด ตั�งแต่การวางแผนจนถึงการตัดสินใจร่วมกันผ่าน
มติที่ป็ระชุมของชมรม 
 3) ชมรมมีระบบการทำางานที่โป็ร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency and  
accountability) โดยชมรมการทอ่งเทีย่วฯ มฝ่ีายการเงนิเป็็นผ้่บนัทกึรายรับ-รายจา่ยของ
ชมรม ก่อนย่่นบันทึกทั�งหมดให้ฝ่ายบัญชีเป็็นผ่้จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชมรม  
ซึง่เป็็นบญัชทีีส่ามารถเขา้ใจงา่ย และสามารถขอด่และตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั�งจากสมาชกิ
ภายในชมรม หรอ่บุคคลและ/หน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบัญชีจะรายงานรายรับ-
รายจ่ายให้กับสมาชิกรับทราบอย่่เสมอเม่่อมีการป็ระชุมร่วมกัน ส่วนการใช้จ่ายเงินกองทุน 
ส่ิงแวดล้อมจะต้องขอมติจากท่ีป็ระชุมของชมรมก่อนท่ีจะมีการจัดสรรเงินดังกล่าวไป็ทำา 
กิจกรรมสาธารณะป็ระโยชน์ภายในชุมชน 
 4) การมีกติกากลุ่ม (Community law) ชมรมการท่องเท่ียวฯ มีสมาชิกรวมกัน
ป็ระมาณ 300 คน และเฉพ์าะกลุ่มสมาชิกที่ให้บรกิารโฮมสเตย์ ซึ่งมีป็ระมาณ 30 ราย1  

1—เรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า	“กลุ่มแชร์
น�้าอวนปู”	เนื่องจากสมาชกิในกลุ่ม
ได้มกีารระดมเงินในลักษณะของแชร์
เป็นมูลค่ากว่า	14,000	บาท	ซึ่งมี
การเปียแชร์กันทุกครั้งท่ีประชุม	
ยกเวน้	หากมสีมาชกิท่านใดมคีวาม
จ�าเป็นต้องใช้เงิน	 เช่น	 เจ็บป่วย	
ซ่อมแซม เครื่ อ งมื อท� าปร ะมง	
เป็นต้น	ก็จะให้สมาชิกคนดังกล่าว	
ได้รับเงินก้อนนี้ไปโดยไม่ต้องยื่น	
เปยีแชร์
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จะมีข้อตกลงที่สำาคัญร่วมกันว่า “เจ้าของบ้านจะต้องมีอาชีพ์ป็ระมงพ่์�นบ้านและไม่ใช ้
เคร ่่องม่อป็ระมงที่ผิดกฎหมาย ต้องสามารถเล่าเร ่่องราวป็ระวัติความเป็็นมาของกลุ่มและ
กิจกรรมการป็กป้็อง ฟ่�นฟ่ และอนุรักษ์ทรัพ์ยากรชายฝ่ัง” และจะต้องมา (หรอ่ส่งตัวแทน) 
มาร่วมป็ระชุมทุกครั�ง นอกจากนี� ชมรมฯ ยังเปิ็ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ 
ให้บรกิารแก่นักท่องเท่ียวด้วยร่ป็แบบท่ีแตกต่างและตามความถนัดของตนเอง 
 ชมรมฯ มีมาตรการในการควบคุมและป้็องกันผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม (Measures to control and prevent natural and cultural impacts) 
ท่ีอาจเกิดจากการท่องเท่ียว โดยได้กำาหนดแนวทางป็ฏิบัติตัวของนักท่องเท่ียวท่ีมา 
ทอ่งเทีย่วเกาะยาวนอ้ยไว้อยา่งชดัเจนและจะส่อ่สารให้นกัท่องเท่ียวทราบทุกครั�งท่ีมาท่องเทีย่ว
บนเกาะยาวน้อย เช่น การห้ามแต่งตัวล่อแหลมในชุมชน การห้ามเสพ์หรอ่ด่่มของมึนเมา 
การห้ามเล่นการพ์นัน ห้ามเก็บเป็ล่อกหอย ป็ะการัง การห้ามทิ�งขยะตามแหล่งท่องเท่ียว 
เป็็นต้น ถึงแม้วา่ป็ระชาชนส่วนใหญ่ของเกาะยาวน้อยจะนับถ่อศาสนาอิสลาม และเคร่งครัด
ต่อข้อห้ามและกฎของชาวมุสลิม แต่วัฒนธรรมดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  
เน่่องจากคนในชุมชนมีการส่่อสารและทำาความเข้าใจกับนักท่องเท่ียวถึงข้อป็ฏิบัติขณะท่ีมา 
ท่องเท่ียวบนเกาะยาวน้อย ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยอมรับและยินดีป็ฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ดังกล่าว อย่างเช่นในกรณีของเคร ่่องด่่มแอลกอฮอล์ท่ีมีให้บรกิารนักท่องเท่ียวเฉพ์าะท่ีโรงแรม  
รสีอร์ท หรอ่สถานท่ีพั์กแรมบางแห่ง หรอ่ร้านอาหารบางร้านเท่านั�น (ไม่ใช่ร้านของมุสลิม) 
แต่ไม่มีการวางจำาหน่ายตามร้านสะดวกซ่�อทั�งท่ีเป็็นร้านขายของชำาท่ัวไป็ ร้านมินิมาร์ท 
หรอ่ร้านสะดวกซ่�ออย่าง 7-11  
 นอกจากแนวทางป็ฏบัิติตัวของนักท่องเท่ียวแลว้ เพ่่์อเป็็นการลดขยะพ์ลาสตกิ สมาชิก 
ท่ีให้บรกิารโฮมสเตยส่์วนใหญจ่ะใชถุ้งย่ามผ้าในการไป็จบัจ่ายซ่�อของในตลาด และมข้ีอตกลง 
ร่วมกันว่าจะไม่ใช้ถุงพ์ลาสติกในการบรรจุอาหารท่ีจะไป็ให้บรกิารแก่นักท่องเท่ียวในขณะท่ี 
ไป็ท่องเท่ียวทะเลและเกาะต่างๆ และทุกครั�งจะต้องเก็บขยะท่ีเกิดขึ�นขณะท่ีไป็ท่องเท่ียว 
กลับมาด้วย 
 5) หลักของความเสมอภาค (Equity) แกนนำาของชมรมฯ ไม่ได้เป็็นผ้่ท่ีดำารงตำาแหน่ง 
ทางการเม่อง หรอ่การป็กครองของท้องถ่ิน ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีใกล้เคียงกัน  
จึงทำาให้สมาชิกร้่สึกถึงความเท่าเทียมกันและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเสรใีนเชิงนโยบาย
รวมทั�งการแนะนำาแนวทางการทำางานของชมรมฯ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั�งองค์กรต่างๆ คอยให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน แต่มิได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
การดำาเนินการ และการตัดสินใจ  
  สมาชิกทุกคนในชมรมการท่องเที่ยวฯ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน หากมีองค์กรและ/
หน่วยงานเชิญให้ชมรมการท่องเท่ียวฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมป็ระชุม หรอ่อบรมเพ่ิ์มเติมความร้่ 
(มิใช่ส่งเฉพ์าะแกนนำาไป็ร่วมป็ระชุม) ชมรมฯ จะใช้การจัดเรยีงลำาดับตามศักยภาพ์และ 
ความพ์ร้อมของแต่ละคนท่ีเป็็นตัวแทนของครัวเรอ่น (ให้แต่ละครัวเรอ่นส่งตัวแทน 1 คน 
ต่อครัวเรอ่น) ก่อนท่ีนำาเสนอ (หรอ่แจ้ง) ให้ท่ีป็ระชุมทราบ (นำาเสนอในการป็ระชุม 9 คำ่า) 
เพ่่์อมีมติ (หรอ่รับร้่) และตัดสินใจร่วมกันในการคัดเล่อกตัวแทนไป็ป็ระชุมหรอ่อบรม ทั�งนี� 
ทุกครั�งท่ีตัวแทนไป็ร่วมป็ระชุมกับหน่วยงานหรอ่องค์กรภายนอกหลังจากกลับมาจะต้อง 
รายงานและพ่์ดคุยแลกเป็ล่ียนป็ระสบการณ์และบทเรยีนท่ีได้มาให้กับสมาชิกในชมรมการ 
ท่องเท่ียวฯ และมีโอกาสนำาเสนอในการป็ระชุมใหญ่วนั 9 คำ่า ของทุกเด่อน    
 6) หลักป็ระสทิธภิาพ์/ป็ระสิทธผิล เกิดการแบ่งงานกันทำาแลว้ สมาชิกของกลุม่โฮมสเตย์ 
ยังมีการส่่อสารกันภายในกลุ่มผ่านการป็ระชุมร่วมกันเด่อนละ 2 ครั�ง โดยป็ระชุมทุก 9 คำ่า 
ในเวลาป็ระมาณสามทุม่ ณ ศ่นยบ์รกิารทอ่งเทีย่วของชมรม และทกุครั�งกอ่นรับนักทอ่งเท่ียว
ก็จะมีการป็ระชุมวางแผนการตอนรับและจัดคิวโฮมสเตย์ การพ์บป็ะพ์่ดคุยระหว่างสมาชิก
อยา่งสมำา่เสมอเป็็นหนึง่ในกลไกท่ีจะชว่ยให้เกิดความสมัพ์นัธอ์นัดีระหว่างสมาชกิ และชว่ยใน
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การป็ระเมนิ ป็รับป็รุง และแก้ไขปั็ญหาการทำางาน ทำาให้การทำางานของชมรมมปี็ระสทิธภิาพ์
และป็ระสิทธิผลมากขึ�น สามารถวัดได้จากรายได้และกำาไรสุทธิ
 7) หลักฉันทามติ (Consensus-oriented) ในการป็ระชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก 
จะมีกฎกติกาอย่างชัดเจนที่เป็็นการเปิ็ดโอกาสให้สมาชิกแสดงและรับฟังความคิดเห็น 
ระหว่างกัน เช่น ไม่พ์่ดด้วยอารมณ์ ไม่แย่งกันพ์่ด การนั่งในวงป็ระชุมไม่ลุกไป็มา การห้าม
แบ่งกลุ่มย่อยสนทนา เป็็นต้น รวมทั�งการอภิป็ราย การถกเถียงกันด้วยเหตุผล และการ 
หันหน้าพ่์ดคุยเพ่่์อหาทางออกร่วมกันเม่่อเผชิญกับปั็ญหาหรอ่ความขัดแย้งต่างๆ บนพ่์�นฐาน 
ของวัฒนธรรมมุสลิมและความสัมพั์นธ์ในลักษณะเครอ่ญาติ ในขณะเดียวในการป็ระชุม 
ดังกล่าวยังมีเวทีในการถ่ายทอด แลกเป็ล่ียน และจัดการเรยีนร้่ร่วมกันระหว่างสมาชิก 
อีกด้วย
 อย่างไรก็ดี แนวทางเหล่านี� มีกระบวนการกล่อมเกลาและหลอมรวมกว่าจะทำาให้การ
บรหิารจดัการในแตล่ะมิตมีิธรรมาภบิาล ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา และจำาเป็็นตอ้งมกีารป็รับ
ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแตล่ะพ์่�นที ่ทั�งนี�แตล่ะชมุชนอาจจะตอ้งเร ิ่มตน้พิ์จารณาเป็็นเร ่่องๆ 
ที่สามารถดำาเนินการได้ก่อน และควรจะเป็็นวธิีที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ
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โฮมสเตย ์คือ อะไร?
  ตามป็ระกาศกรมการท่องเท่ียว เร ่่อง กำาหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ไทย พ์.ศ. 2554 ได้นิยาม “โฮมสเตย์” ว่า เป็็นการท่องเที่ยวร่ป็แบบหน่ึงที่ 
นักท่องเที่ยวจะต้องพ์ักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพ์ักหรอ่พ์่�นท่ีใช้สอย
ภายในบ้านเหล่อ สามารถนำามาดัดแป็ลงให้นักท่องเที่ยวพั์กได้ชั่วคราว ซึ่งมีจำานวนไม่เกิน  
4 ห้อง มีผ่พั้์กรวมกนัไมเ่กนิ 20 คน โดยมคีา่ตอบแทน และจดับรกิารสิง่อำานวยความสะดวก
ตามสมควร อนัมีลกัษณะเป็็นการป็ระกอบกจิการเพ์่อ่หารายไดเ้สรมิ ซึง่เป็็นไป็ตามบทนยิาม
คำาว่า “โรงแรม” แห่งพ์ระราชบัญญัติโรงแรม พ์.ศ. 2547 และได้ขึ�นทะเบียนกับกรมการ
ท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำาหนด

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการโฮมสเตย์
 กิจการโฮมสเตย์เป็็นธุรกิจให้บรกิารท่ีพั์กร่ป็แบบหนึ่งท่ีชุมชนท่องเท่ียวมักนำาเสนอ 
ซ่ึงกิจการโฮมสเตย์เป็็นธุรกิจท่ียังไม่มีกฎหมายเฉพ์าะรองรับ โดยมีเพี์ยงป็ระกาศและระเบียบ 
ต่างๆ จากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่่์อส่งเสรมิการสร้าง 
มาตรฐานสำาหรับการให้บรกิารโฮมสเตย์เท่านั�น โดยมีรายละเอียดของกฎหมายและป็ระกาศ
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ ดังนี�
 1) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำาหนดประเภทและ 
หลักเกณฑ�การประกอบธุ์ุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
 ตามมาตรา 4 แห่งพ์ระราชบัญญัติโรงแรม พ์.ศ. 2547 ได้นิยามความหมายของ 
คำาว่า “โรงแรม” ไว้ว่า
 “โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พ์ักที่จัดตั�งขึ�นโดยมีวัตถุป็ระสงค์ในทางธุรกิจเพ์่่อ
ใหบ้รกิารทีพั่์กชัว่คราวสำาหรับคนเดินทางหรอ่บคุคลอ่่นใดโดยมคีา่ตอบแทน ทั�งนี� ไมร่วมถงึ
 (1) สถานที่พั์กที่จัดตั�งขึ�นเพ่่์อให้บรกิารที่พั์กชั่วคราวซึ่งดำาเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรอ่หน่วยงานอ่่นของรัฐ หรอ่เพ์่่อการกุศล หรอ่การศึกษา 
ทั�งนี� โดยมิใช่เป็็นการหาผลกำาไรหรอ่รายได้มาแบ่งปั็นกัน
 (2) สถานท่ีพั์กท่ีจดัตั�งขึ�นโดยมีวัตถุป็ระสงคเ์พ่่์อให้บรกิารท่ีพั์กอาศยัโดยคิดค่าบรกิาร
เป็็นรายเด่อนขึ�นไป็เท่านั�น
 (3) สถานที่พ์ักอ่่นใดตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
 หากพ์จิารณาตาม (1) และ (2) กจิการโฮมสเตยถ่์อมีลกัษณะเขา้ขา่ยเป็็น “โรงแรม” 
เน่่องจากโฮมสเตย์เป็็นการให้บรกิารท่ีพั์กชั่วคราวท่ีไม่ได้ดำาเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หรอ่หนว่ยงานอ่่นของรัฐ หรอ่เพ่์อ่การกุศล หรอ่การศกึษา และ
ยังเป็็นการให้บรกิารท่ีพั์กอาศัยโดยไม่ได้คิดค่าบรกิารเป็็นรายเด่อน (สำานักกรรมาธิการ 3 
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป็.ป็.) อย่างไรก็ตาม โฮมสเตย์ได้รับการงดเว้นไม่ให้เป็็น 
โรงแรม ตามกฎกระทรวงกำาหนดป็ระเภทและหลกัเกณฑ์การป็ระกอบธรุกิจโรงแรม พ์.ศ. 2551  
อาศัยอำานาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำาว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 มาตรา 5 และ
มาตรา 13 แหง่พ์ระราชบัญญติัโรงแรม พ์.ศ. 2547 โดยขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงนี�ไดก้ำาหนดว่า 

ตอนที่ 2
โฮมสเตย์

2.1

2.2
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

 “ให้สถานที่พั์กที่มีจำานวนห้องพั์กในอาคารเดียวกันหรอ่หลายอาคารรวมกันไม่เกิน  
4 ห้องและมีจำานวนผ่้พ์ักรวมกันทั�งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั�งขึ�นเพ์่่อให้บรกิารที่พ์ัก
ชัว่คราวสำาหรับคนเดนิทางหรอ่บคุคลอ่น่ใดโดยมีคา่ตอบแทน อันมลีกัษณะเป็็นการป็ระกอบ
กจิการเพ่์อ่หารายได้เสรมิและได้แจง้ให้นายทะเบยีนทราบตามแบบทีรั่ฐมนตรกีำาหนด ไมเ่ป็็น
โรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคำาว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4”
 ผลของกฎกระทรวงนี� ทำาให้กิจการโฮมสเตย์ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องป็ฏิบัติตาม 
บทบัญญัติตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม หากกิจการสถานท่ีพ์ักใดได้แป็ร 
สภาพ์ไป็ เช่น มีการให้บรกิารห้องพั์กเกิน 4 ห้อง หรอ่ไม่ได้เป็็นการป็ระกอบกิจการเพ่่์อหา
รายได้เสรมิ กิจการสถานท่ีพั์กนั�นก็จะเข้าข่ายการให้บรกิารท่ีพั์กป็ระเภทโรงแรม และจะต้อง
อย่่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมโดยทันที (สำานักกรรมาธิการ 3 สำานักงาน 
เลขาธิการวฒิุสภา, ม.ป็.ป็.)

 2) ประกาศกรมการท่องเท่ียว
 (1) ประกาศกรมการท่องเท่ียว เร ื่อง กำาหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวมาตรฐานโฮม
สเตย�ไทย พ.ศ. 2554
 ป็ระกาศนี� มีวัตถุป็ระสงค์เพ์่่อสนับสนุนการป็ฏิบัติงานของกรมการท่องเที่ยวในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการพั์ฒนาการท่องเท่ียวด้านบรกิารท่องเท่ียว การส่งเสรมิ สนับสนุน พั์ฒนา 
ท่ีพั์กสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐาน และพั์ฒนาเครอ่ข่ายเพ่่์อนำาไป็ส่่การท่องเท่ียว 
ชุมชนอย่างย่ังย่น โดยป็ระกาศนี�ตามข้อ 4 ได้นิยาม “โฮมสเตย์ไทย” ว่า
 “โฮมสเตย์ไทย” หมายถึง การท่องเท่ียวร่ป็แบบหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องพั์กรวมกับ
เจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมีห้องพั์กหรอ่พ่์�นท่ีใช้สอยภายในบ้านเหล่อ สามารถนำามา 
ดัดแป็ลงให้นักท่องเท่ียวพั์กได้ช่ัวคราว ซ่ึงมีจำานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผ้่พั์กรวมกันไม่เกิน 20 คน  
โดยมีค่าตอบแทน และจัดบรกิารส่ิงอำานวยความสะดวกตามสมควร อันมีลักษณะเป็็นการ 
ป็ระกอบกิจการเพ่่์อหารายได้เสรมิ ซ่ึงเป็็นไป็ตามบทนิยามคำาวา่ “โรงแรม” แห่งพ์ระราชบัญญัติ 
โรงแรม พ์.ศ. 2547 และได้ขึ�นทะเบียนกับกรมการท่องเท่ียว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการท่องเท่ียว 
กำาหนด
 นอกจากนี� ป็ระกาศนี�ยังได้มีการกำาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวและมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ เพ์่่อเป็็นแนวทางในการป็ฏิบัติของผ่้ให้บรกิารโฮมสเตย์ ป็ระกาศนี�ได้นิยาม 
“มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” ว่า
 “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” หมายถงึ โฮมสเตยท์ีจ่ดับรกิารอย่่ในระดบัมาตรฐาน 10 ดา้น  
ป็ระกอบด้วย ด้านที่พั์ก อาหาร ความป็ลอดภัย อัธยาศัยไมตรขีองเจ้าบ้านและสมาชิก 
รายการนำาเท่ียว ทรัพ์ยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม การสร้างคุณค่าและม่ลค่า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน การบรหิารของกลุ่มโฮมสเตย์ และการป็ระชาสัมพั์นธ์ 
 ตามป็ระกาศฉบับนี� ได้กำาหนดการวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจำานวน 10 ด้าน  
รวม 31 ดัชนีชี�วัด แสดงดังตารางที่ 2.1
 ในป็ระกาศนี� ยงัไดร้ะบถุงึการตรวจป็ระเมนิมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย โดยใหเ้ป็็นไป็ตาม
หลกัการและวธิกีารป็ระเมนิตามท่ีกำาหนดใน ป็ระกาศกรมการท่องเท่ียว ว่าด้วยการป็ระเมนิ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ข้อ 8) 
 โฮมสเตย์ไทยที่ได้รับมาตรฐานจะถ่กป็ระเมินเม่่อครบอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี็ 
และย่น่ขอรับรองมาตรฐานใหม ่(ขอ้ 9) โดยโฮมสเตยไ์ทยทีผ่า่นการป็ระเมนิและไดม้าตรฐาน 
จะได้รับเคร ่่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ์ร้อมหนังส่อรับรองซ่ึงแสดงความเป็็น
มาตรฐานตามท่ีกำาหนดในระเบียบกรมการท่องเท่ียวว่าด้วยการใช้เคร ่่องหมายรับรอง 
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย โดยผ้่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยมสิีทธิใช้ตราสญัลักษณ์มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย (ข้อ 10)
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คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

 ในกรณทีีม่เีร ่่องร้องเรยีน ผ้่ใชบ้รกิารท่ีได้รับความเสยีหายจากการกระทำาของโฮมสเตย์
ท่ีได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย สามารถร้องเรยีนโดยจัดทำาเป็็นหนังส่อร้องเรยีน ขอให้ถ
อดถอนความเป็็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่ออธิบดีกรมการท่องเท่ียวได้ (ข้อ 11) 
 (2) ประกาศกรมการท่องเท่ียว ว่าด้วยการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย�ไทย พ.ศ. 
2554
 ตามป็ระกาศนี�ได้ระบุวา่ “การป็ระเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” หมายถึง กระบวนการ 
และวธีิการตรวจสอบและป็ระเมินมาตรฐานการจัดบรกิารต่างๆ ของโฮมสเตย์ (ข้อ 4)

ตารางท่ี 2.1 ตัวชีว้ดัมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยตามประกาศกรมการท่องเท่ียว
มาตรฐาน ตัวชีว้ดั

มาตรฐานท่ี	1	
ด้านท่ีพกั

1.1	ลักษณะบา้นพกัท่ีเปน็สดัสว่น
1.2 ท่ีพกัท่ีนอนสะอาด	และสบาย
1.3 มหีอ้งอาบน�้าและหอ้งสว้มท่ีสะอาดมดิชดิ
1.4 มมุีมพกัผอ่นภายในบา้นหรอืในชุมชน

มาตรฐานท่ี	2	
ด้านอาหาร

2.1 ชนดิของอาหาร	และวตัถดิุบท่ีใชป้ระกอบอาหาร
2.2 มนี�้าด่ืมท่ีสะอาด
2.3 ภาชนะท่ีบรรจุอาหารท่ีสะอาด
2.4 หอ้งครวั	และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครวัท่ีถกูสขุลักษณะ

มาตรฐานท่ี	3	
ด้านความปลอดภัย

3.1 มกีารเตรยีมความพรอ้มเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.2 มกีารจดัเวรยามดแูลความปลอดภัย

มาตรฐานท่ี	4
ด้านอัธยาศัยไมตรขีองเจา้บา้น
และสมาชกิ

4.1 การต้อนรบัและการสรา้งความคุ้นเคย
4.2 การสรา้งกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูใ้นวถีิของชุมชน

มาตรฐานท่ี	5	
ด้านรายการน�าเท่ียว

5.1 มรีายการน�าเท่ียวท่ีชดัเจนซึง่ต้องผา่นการยอมรบัจากชุมชน
5.2 ขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียว
5.3 เจา้ของบา้นเปน็มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน	หรอืประสานงานใหม้คัคเุทศก์ท้องถ่ินน�าเท่ียว

มาตรฐานท่ี	6	
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

6.1 มแีหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน	หรอืบรเิวณใกล้เคียง
6.2 มกีารดแูลแหล่งท่องเท่ียว
6.3 มแีผนงาน	หรอืมาตรการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว	และลดสภาวะโลกรอ้น
6.4 มกิีจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว	เพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และ	
ลดสภาวะโลกรอ้น

มาตรฐานท่ี	7	
ด้านวฒันธรรม

7.1 การด�ารงรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน
7.2 การรกัษาวถีิชุมชน	คงไวเ้ปน็กิจวตัรปกติ

มาตรฐานท่ี	8	
ด้านการสรา้งคณุค่า	และมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

8.1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเปน็ของท่ีระลึก	ของฝาก	หรอืจ�าหนา่ยแก่นกัท่องเท่ียว
8.2 มผีลิตภัณฑ์ท่ีสรา้งคณุค่า	และมูลค่าท่ีเปน็เอกลักษณ์ของชุมชน

มาตรฐานท่ี	9	
ด้านการบรหิารของกลุ่มโฮมสเตย์

9.1 มกีารรวมกลุ่มของชาวบา้น
9.2 มคีณะกรรมการบรหิารกลุ่มโฮมสเตย์
9.3 กฎ	กติกา	การท�างานของคณะกรรมการ
9.4 มกีารกระจายและผลประโยชนอ์ยา่งเปน็ธรรม
9.5 ระบบการจองล่วงหน้า	ลงทะเบยีน	และช�าระเงินล่วงหน้า
9.6 รายละเอียดค่าธรรมเนยีมและบรกิารต่างๆ	ท่ีชดัเจน	และเปน็ปจัจุบนั

มาตรฐานท่ี	10	
ด้านการประชาสมัพนัธ์

10.1 มเีอกสาร	สิง่พมิพ	์ประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวของชุมชน
10.2 มกีารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

ท่ีมา:	ประกาศกรมการท่องเท่ียว	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย	พ.ศ. 2554
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ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

 ป็ระกาศนี�ยังได้ระบุให้มีการจัดตั�งคณะกรรมการโฮมสเตย์ไทย ป็ระกอบด้วยบุคลากร 
ทั�งภาครัฐและเอกชน จำานวนไม่เกิน 25 คน ตามท่ีอธิบดีกรมการท่องเท่ียวแต่งตั�ง (ข้อ 5) 
และให้มีคณะกรรมการป็ระเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัดคณะหนึ่ง มีจำานวน 
ไมเ่กนิ 9 คน ตามทีผ่่ว่้าราชการจงัหวัดแต่งตั�ง (ข้อ 7) และมอีำานาจหนา้ท่ีตามท่ีผ้่ว่าราชการ
จังหวัดกำาหนด (ข้อ 8)
 (3) ประกาศกรมการท่องเทีย่ว ว่าด้วยการใช้เคร ื่องหมายรองรับมาตรฐานโฮมสเตย� 
พ.ศ. 2554
 กรมการท่องเที่ยวได้กำาหนดให้มีเคร ่่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ตามพ์ระราชบัญญัติเคร ่่องหมายการค้า พ์.ศ. 2554 เพ์่่อออกให้แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการ
ป็ระเมนิมาตรฐานตามท่ีกรมการท่องเท่ียวกำาหนดไว้ และได้กำาหนดหลกัเกณฑ ์เง่อ่นไข และ
สิทธิในการใช้เคร ่่องหมายรับรอง
 จะพ์บว่า ป็ระกาศต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว เป็็นเพ์ียงการกำาหนดและตรวจสอบ
มาตรฐานในการให้บรกิารโฮมสเตย์เท่านั�น ซึ่งการเข้ารับการป็ระเมินมาตรฐานดังกล่าว 
ให้เป็็นไป็ตามความสมคัรใจของผ้่ใหบ้รกิารโฮมสเตย ์ไมไ่ดม้ลีกัษณะบงัคบัตามกฎหมายท่ีให้
ผ่้บรกิารโฮมสเตย์ทุกคนต้องเข้ารับการป็ระเมินมาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โฮมสเตย์
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาจถ่กเพ์ิกถอนการรับรองมาตรฐานได้ หากถ่กร้องเรยีนและ 
ถ่กตรวจสอบภายหลังว่ามีการดำาเนินงานไม่เป็็นไป็ตามมาตรฐานที่กำาหนด โดยโฮมสเตย์ที่
ถ่กเพิ์กถอนจะต้องส่งค่นเคร ่่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และหนังส่อรับรอง 
ต่อกรมการท่องเที่ยว โดยไม่มีบทลงโทษป็ระการอ่่นแต่อย่างใด (สำานักกรรมาธิการ 3  
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป็.ป็.)
 อย่างไรก็ตาม การป็ระเมินมาตรฐานถ่อเป็็นอีกหนึ่งท่ีสร้างความเช่่อมั่นให้กับ 
นักท่องเที่ยว

การวเิคราะหต์ลาด
 การจดัการทอ่งเทีย่วชมุชน มคีวามจำาเป็็นอยา่งยิง่ท่ีชาวบา้น ซึง่จะเป็็นผ่ล้งทนุจะต้อง
มีความเข้าใจลักษณะของตลาดเป้็าหมายและความต้องการของนักท่องเท่ียว เพ่่์อให้สามารถ
จัดเตรยีมบรกิารต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว และป้็องกันการลงทุน 
ท่ีมากเกินความจำาเป็็น ดังนั�นส่ิงท่ีควรพิ์จารณาก่อนการลงทุน ค่อ
 1) ลูกค้าเป็นใคร ต้องป็ระเมินวา่กลุ่มล่กค้าหลักของพ่์�นท่ีเป็็นกลุ่มใด เป็็นกลุ่มศึกษา 
ด่งานหรอ่กลุ่มนักท่องเท่ียว หากเป็็นกลุ่มศึกษาด่งาน ล่กค้ากลุ่มนักมักจะไม่มีความ 
คาดหวงัในบรกิารท่ีส่งมากนัก แต่หากเป็็นกลุ่มนักท่องเท่ียวก็ต้องแยกอีกว่าเป็็นนักท่องเท่ียว 
สายแข็ง (Hard CBT traveler) ที่เน้นสัมผัสวถิีดั�งเดิม ไม่เน้นความสะดวกสบายมากนัก 

รูปท่ี 2.1 
ตรารบัรองมาตรฐาน
โฮมสเตยไ์ทย

2.3
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หรอ่เป็็นนกัทอ่งเทีย่วสายออ่น (Soft CBT traveler) ทีเ่นน้การพ์กัผอ่น และตอ้งการความ
สะดวกสบาย ซึ่งการร้่ลักษณะของล่กค้าเป้็าหมาย จะทำาให้ผ่้ลงทุนสามารถลงทุนจัดเตรยีม
บรกิารที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มล่กค้าที่เป็็นเป้็าหมาย และจะได้วางแผนลงทุน
เพ์่่อเตรยีมบรกิารในระดับที่เหมาะสม
 ล่กค้าพั์กผ่อนต้องการพ์่�นที่ส่วนตัว และความสะดวกสบายในปั็จจุบัน ต้องเตรยีม 
ป็ลั๊กพ์่วง โต๊ะน่ังในห้องนอน สำาหรับเติมแบตเตอร ี่ม่อถ่อ และต้องมีป็ลั๊กไฟในห้องนอน 
เป็็นต้น
 2) มีจำานวนลูกค้าเท่าไร เม่่อทราบกลุ่มล่กค้าแล้ว ส่วนใหญ่ต้องคำานวณวา่จะคุ้มหรอ่ไม่  
เกิดรายได้และกำาไรเท่าไร รายได้จะมากหรอ่น้อย ขึ�นอย่่กับปั็จจัย 2 ป็ระการ ค่อ (1) ราคา 
และ (2) จำานวนล่กค้า ถ้าชุมชนนั�นมีจำานวนล่กค้ามาใช้บรกิารจำานวนมากก็จะมีโอกาส 
ในการสร้างรายได้มากตามไป็ด้วย อย่างไรก็ตาม หากเป็็นกลุ่มศึกษาด่งานราคาท่ีได้รับ 
อาจถ่กจำากัดด้วยงบป็ระมาณ แต่จำานวนคนท่ีได้รับแต่ละครั�งอาจจะมีจำานวนมากแต่ถ้าเป็็น 
กลุ่มนักท่องเท่ียว ราคาอาจจะตั�งได้ส่งขึ�น (แล้วแต่กลุ่มเป้็าหมาย) แต่จำานวนคนท่ีมาแต่ละครั�ง 
อาจจะน้อยทั�งนี�รายได้โดยรวมก็ขึ�นอย่่กับความถ่ีของล่กค้าด้วยว่ามีมาตลอดทั�งปี็ไม่ขาดช่วง 
หรอ่มาเป็็นฤด่กาลซ่ึงปั็จจัยเหล่านี�จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของชาวบ้าน 
และระดับการลงทุนท่ีสอดคล้องกับรายได้ด้วย
 ยกตัวอย่างเช่น ท่ีเชียงคานมีส่ิงดึงด่ดใจด้านการท่องเท่ียวส่ง ทำาให้มีตลาดการ 
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวจำานวนมาก และกลุ่มล่กค้าส่วนใหญ่เป็็นนักท่องเที่ยวมี
หลายร่ป็แบบ (วัยรุ่น วัยทำางาน วัยอาวุโส) เป็็นกลุ่ม Mass และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
อยา่งตอ่เน่อ่ง ทำาใหร่้ป็แบบการลงทนุสร้างใหม่เป็็นอกีหนึง่ทางเลอ่กทีมี่ความคุ้มคา่ ในขณะที่ 
บางพ์่�นทีต่ลาดหลกัยงัเป็็นการศึกษาดง่าน ซึง่เป็็นกลุม่ท่ีมีงบป็ระมาณจำากัด และอาจจะไมม่ี
ความตอ้งการบรกิารทีส่ง่มากเท่ากบักลุม่นกัทอ่งเทีย่ว ซึง่การทราบป็ระเภทล่กคา้ จะทำาให้
ระดับการลงทุนและการจัดเตรยีมบรกิารสอดคล้องกับรายได้ที่จะเข้ามา
 จากการศึกษา พ์บวา่ ในกรณีของท่ีพั์กหรอ่โฮมสเตย์มีการลงทุนในท่ีพั์ก 3 ร่ป็แบบ 
โดยแต่ละร่ป็แบบมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 รูปแบบการลงทนุโฮมสเตยท่ี์สอดคล้องกับตลาดเปา้หมาย
รูปแบบ ทนุในชุมชน	(Supply) จบัคู่ตลาด	(Demand)

1.	บา้นเดิมไมป่รบัปรุง	(เนน้การ
ใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีในบา้นท่ีเหลือ)

เปน็แหล่งเรยีนรู	้ไมม่ทีนุท่องเท่ียว
หรอืมนีอ้ยมาก	

กลุ่มศึกษาดงูาน	มจุีดประสงค์เพื่อมาแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจงั	
ซึง่มกัเปน็กลุ่มท่ีมกี�าลังซื้อจ�ากัด	และไมเ่น้นความสะดวกสบาย

2. บา้นเดิม	ปรบัปรุง/ต่อเติม	
(จดัเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวก)

เปน็แหล่งเรยีนรู	้และมทีนุในชุมชนท่ี
สามารถต่อยอดด้านการท่องเท่ียวได้

กลุ่มศึกษาดงูาน	หรอืนกัท่องเท่ียวสายแขง็	มจุีดประสงค์เพื่อมาเท่ียว
เชงิเรยีนรูภู้มิปัญญาและวิถีชุมชน	ต้องการมีปฏิสัมพันธกั์บคนท้องถ่ิน	
(เจา้บา้น)	มกี�าลังซื้อ	และไมไ่ด้ต้องการความสะดวกสบายมากนกั	
มสีิง่อ�านวยความสะดวกตามสมควร

3. บา้นสรา้งใหม	่(ยกระดับคณุภาพ
บรกิาร)

มแีหล่งท่องเท่ียวดึงดดูใจ นกัท่องเท่ียวสายอ่อน	มจุีดประสงค์เพื่อมาท่องเท่ียวเชงิพกัผอ่น	
มกี�าลังซื้อสงู	ต้องการความสะดวกสบาย	มสีิง่อ�านวยความสะดวก	
และต้องการความเปน็สว่นตัว
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การบญัชเีบื้องต้น
 กิจกรรมโฮมสเตย์จะแตกต่างกับธุรกิจท่ัวๆ ไป็ท่ีส่วนใหญ่มีการลงทุนใหม่ทั�งหมด 
เพ่่์อดำาเนินกิจการ แต่โฮมสเตย์เป็็นการใช้ป็ระโยชน์จากห้องพั์กหรอ่พ่์�นท่ีใช้สอยในบ้านท่ี 
เหล่อวา่งมาให้บรกิารนักท่องเท่ียวเพ่่์อให้มีรายได้เสรมิ แต่ในขณะเดียวกันบางบ้านอาจจะยัง 
ไม่มีความพ์ร้อมหรอ่มีมาตรฐานจึงต้องมีการลงทุนเพ่ิ์มเติม และยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ให้บรกิารเพ่ิ์มขึ�นด้วย ดังนั�น ผ้่ป็ระกอบการโฮมสเตย์จึงควรมีเคร ่่องม่อในการติดตาม 
ผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ค่อ การทำาบัญชีและการคิดผลกำาไรขาดทุน
 1) บัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็็นการบันทึกรายการรับและจ่ายของกิจการ 
เพ่่์อให้เห็นว่าในช่วงเวลาหน่ึง เช่น 1 เด่อน กิจการได้รับเงินและต้องจ่ายเงินไป็กับอะไรบ้าง

บญัชรีายรบัรายจา่ย เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
วนัท่ี รายการ รายรบั	(บาท) รายจา่ย	(บาท) หมายเหตุ

รวม

สรุป รายรบัรายจา่ย	ประจ�าเดือน	มกราคม	พ.ศ. 2561

รายรบั XXXX	บาท

รายจา่ย XXXX	บาท

ก�าไร	(ขาดทนุ) XXXX	บาท

 2) งบกำาไรขาดทุน การวเิคราะห์กำาไรขาดทุนทางบัญชี จะแสดงโดยงบกำาไรขาดทุน 
(Profit/Loss statement หรอ่ Income statement) ซ่ึงเป็็นผลการดำาเนินงานของ 
กิจการในช่วงเวลาหน่ึง เช่น ในรอบ 3 เด่อน, 6 เด่อน หรอ่ 1 ปี็ โดยเป็็นการเป็รยีบเทียบ
ระหว่างรายได้และรายจ่ายท่ีเกิดขึ�นในรอบบัญชีนั�น ว่าก่อให้เกิดผลกำาไรหรอ่ขาดทุน 
ดังสมการ

ก�าไร	(ขาดทนุ) =	รายได้	–	ค่าใชจ้า่ย

 งบกำาไรขาดทนุเป็็นเคร ่่องม่อใหผ้่ป้็ระกอบการใช้พ์จิารณาความสามารถในการทำากำาไร
ของกิจการ หรอ่ผลตอบแทนจากการลงทุน
 งบกำาไรขาดทนุป็ระกอบดว้ยรายการหลกั 3 รายการ ไดแ้ก่ (1) รายได ้(2) ค่าใช้จ่าย 
และ (3) กำาไรหรอ่ขาดทุนสุทธิ โดยแต่ละรายการมีรายละเอียด ดังนี�
 (1) รายได้ (Revenue) แบ่งออกเป็็น 2 ส่วน ค่อ 
 • รายได้จากการให้บรกิารโดยตรง ค่อ รายได้ที่เกิดจากการให้บรกิารโฮมสเตย์ 
 • รายไดอ้่น่ๆ คอ่ รายไดท้ีไ่ด้รับนอกเหนอ่จากการใหบ้รกิารโฮมสเตย ์เชน่ เงนิปั็นผล
ของกลุ่มโฮมสเตย์ ค่าตอบแทนศึกษาด่งานโฮมสเตย์ เป็็นต้น

2.4
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 (2) ค่าใช้จ่าย (Expenses) แบ่งออกเป็็น 3 ส่วน ค่อ
 • ต้นทุนการให้บรกิาร ค่อ ต้นทุนท่ีเกิดจากการให้บรกิารล่กค้าต่อหน่วย เช่น  
ค่าอาหาร ค่าสบ่่ แชมพ่์ เป็็นต้น กล่าวค่อ เป็็นต้นทุนผันแป็รของการดำาเนินงาน (Variable 
operating cost) 
 • ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน ค่อ ต้นทุนท่ีเป็็นเกิดจากการดำาเนินงานท่ีไม่ขึ�นกับ 
จำานวนล่กค้าหรอ่ต้นทุนคงท่ีของการดำาเนินงาน (Fixed operating cost) เป็็นต้นทุนท่ี 
แม้จะไม่มีล่กค้าก็ต้องจ่าย เช่น ค่าซ่อมบำารุงรายปี็ เป็็นต้น 
 • คา่เส่่อมราคาสนิทรัพ์ย ์ค่อ ต้นทุนของสนิทรัพ์ยถ์าวร (อายกุารใชง้านมากกว่า 1 ปี็)  
เช่น บ้าน เคร ่่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็็นต้น ที่ถ่กปั็นส่วนอย่างเป็็นระบบตลอดอายุการ
ใชง้านของสนิทรัพ์ย ์โดยคา่เส่อ่มราคาเป็็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึ�นทางบญัชเีทา่นั�น ไมไ่ดม้กีารจา่ย
เงินสดแต่อย่างใด โดยกำาหนดคิดค่าเส่่อมราคาอย่างง่ายโดยวธีิการคำานวณแบบเส้นตรง 
(Straight-line method)
 อย่างไรก็ตาม เน่่องจากการลงทุนของโฮมสเตย์ไม่ได้เป็็นการลงทุนใหม่ทั�งหมด  
ดงันั�น ตน้ทนุทีน่บัจะนบัเฉพ์าะตน้ทนุสว่นทีเ่พ์ิม่ขึ�นมาเม่อ่เปิ็ดบา้นเป็็นโฮมสเตย ์บางรายการ
ต้นทุนท่ีเห็นว่า เป็็นการลงทุนเพ่่์อป็ระโยชน์ส่วนตัวหรอ่เป็็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ�นอย่่แล้ว 
ก่อนเปิ็ดโฮมสเตย์ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ก็ไม่นับเป็็นต้นทุน
 ค่าเส่่อมราคาสินทรัพ์ย์ มีส่ตรการคำานวณดังนี�

ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย	์=
ราคาสนิทรพัย	์(บาท) –	มูลค่าซาก	(บาท)

อายุการใชง้าน	(ป)ี

 • ค่าใชจ่้ายอ่่นๆ เชน่ ต้นทุนทางการเงนิ (ดอกเบี�ยจา่ยกรณมีีการก้่ย่ม) เงนิหักสมทบ
กองทุน เป็็นต้น

หนว่ย:	บาท สญัลักษณ์

รายรบัจากการใหบ้รกิารโฮมสเตย์ XXXX (1)

				หกั			ต้นทนุจากการใหบ้รกิาร	(ต้นทนุผนัแปรรวม)	 XXXX (2)

ก�าไรขัน้ต้น XXXX (3)

				บวก		รายได้อ่ืนๆ	(ถ้าม)ี XXXX (4)

				หกั			ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน	 XXXX (5)

											ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์ XXXX (6)

											ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ	(ถ้าม)ี XXXX (7)

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สทุธิ XXXX (8)

 3) การวัดความสามารถในการทำากำาไร

อัตราสว่นก�าไรขัน้ต้น	=
ก�าไรขัน้ต้น

X 100 =
(3)

X 100
รายได้จากการใหบ้รกิาร (1)

      
  ร้อยละ (%) ย่ิงมาก แสดงถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการให้บรกิาร
ล่กค้า



27

ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเท่ียวชุมชนอยา่งครบวงจร: จากโซเชยีลมเีดียถึงชุมชนท่องเท่ียว

อัตราสว่นก�าไรสทุธ	ิ=
ก�าไรสทุธิ

X 100 =
(8)

X 100
รายได้จากการใหบ้รกิาร (1)

 ร้อยละ (%) ยิ่งมาก ความสามารถในการทำากำาไรยิ่งส่ง สะท้อนว่ากิจการมีความ
สามารถในการหารายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายทั�งในด้านการให้บรกิารและการบรหิารงาน 
หรอ่รายได้ทุกๆ 100 บาท คิดเป็็นกำาไรกี่บาท

 4) การหาจุดคุ้มทุน (Break even point)
 จุดคุ้มทุน ค่อ จุดท่ีรายได้ = ค่าใช้จ่าย หรอ่มีกำาไรเท่ากับศ่นย์ ถ้าหากทราบข้อม่ล 
รายรับ รายจ่าย และราคา สามารถคำานวณหาจำานวนล่กค้าท่ีก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 
ค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนคงที่รวม ค่อ ต้นทุนท่ีไม่ขึ�นอย่่กับจำานวนล่กค้า เป็็นต้นทุนท่ีลงทุนไป็แล้ว 
แม้ไม่มีล่กค้าก็ต้องจ่าย ป็ระกอบด้วยค่า ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน (5) + ค่าเส่่อมราคา
สินทรัพ์ย์ (6) มีหน่วยเป็็นบาทต่อปี็
 ราคา ค่อ ราคาบรกิารต่อล่กค้า 1 คน มีหน่วยเป็็นบาทต่อคน
 ต้นทุนผันแป็รเฉลี่ย ค่อ ต้นทุนให้บรกิารต่อล่กค้า 1 คน คำานวณได้จาก ต้นต้นทุน
ผันแป็รรวม (2) หารด้วยจำานวนล่กค้าต่อปี็ เพ์่่อให้ได้ค่า

จ�านวนลกูค้าขัน้ต�่า	=
ต้นทนุคงท่ีรวม	(บาทต่อป)ี

(ราคา	(บาทต่อคน) – ต้นทนุผนัแปรเฉล่ีย	(บาทต่อคน))

การวเิคราะหโ์ครงการเบื้องต้น
  การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Cost-Benefit 
Analysis) เป็็นการวเิคราะห์ท่ีจะแสดงให้เห็นกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออก 
ท่ีเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานในรอบระยะเวลาท่ีกำาหนด เช่น 5 ปี็, 10 ปี็ เป็็นต้น โดยเป็็นการ 
เป็รยีบเทียบระหว่างผลตอบแทน (รายได้) กับต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ของโครงการในร่ป็ของ 
ตัวเงินท่ีเกิดขึ�นจรงิในแต่ละปี็ และป็ระเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการเป็็นไป็ได้ 
หรอ่ไม่ (มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) ผ้่ลงทุนจะได้ผลตอบแทนหรอ่กำาไร 
มากน้อยเพี์ยงใด ลงทุนแล้วจะใช้เวลาค่นทุนนานเพี์ยงใด โดยมีตัวชี�วดัความคุ้มค่า ดังนี�
 1) มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน�สุทธิุ์ (Net Present Value: NPV) ค่อ ม่ลค่า
ปั็จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแต่ละปี็ ซ่ึงเท่ากับผลรวมม่ลค่าปั็จจุบัน 
ของผลตอบแทนหรอ่กระแสเงินสดเข้า (Cash inflows) ลบด้วยผลรวมม่ลค่าปั็จจุบันของ
ต้นทุนหรอ่กระแสเงินสดออก (Cash outflows) 

NPV =
Ʃn

t-1 (Bt – Ct)

(1+r)t

เมื่อ	 Bt คือ	ผลตอบแทนในปท่ีี	t

Ct คือ	ต้นทนุในปท่ีี	t

r คือ	อัตราคิดลด	(Discount rate)			

 ม่ลค่าปั็จจุบัน NPV > 0 หมายความว่า การลงทุนของโครงการให้ผลตอบแทน
สุทธิที่คุ้มค่า และยังแสดงถึงขนาดของผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน

2.5



28

คู่มอืการวเิคราะหก์ารลงทนุของโฮมสเตยชุ์มชน

 2) อัตราส่วนผลประโยชน�ต่อต้นทุน (Benefit-Cost ratio: B/C ratio) 

NPV =

Ʃn
t-1

Bt

(1–r)t

Ʃn
t-1

Ct

(1–r)t

เมื่อ	 Bt คือ	ผลประโยชนใ์นปท่ีี	t

Ct คือ	ต้นทนุในปท่ีี	t

r คือ	อัตราคิดลด	(Discount rate)			

 อัตราผลตอบแทนเป็็นการอธิบายว่า การลงทุน 1 บาท จะก่อให้เกิดผลตอบแทน 
กีบ่าท ถา้ B/C ratio > 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการมีความคุ้มค่า เป็น็วธิกีารอธบิาย
ที่ช่วยให้ผ้่ลงทุนเข้าใจง่าย แต่ไม่ได้วัดขนาดของผลตอบแทน ดังนั�นในการนำาเสนอผลการ
วเิคราะห์ จึงควรเสนอทั�ง NPV และ B/C ratio

 3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 

NPV = 0 =
Ʃn

t-1 (Bt – Ct)

(1+i)t

เมื่อ	 Bt คือ	ผลประโยชนใ์นปท่ีี	t

Ct คือ	ต้นทนุในปท่ีี	t

i คือ	IRR		

 โครงการทีค่วรลงทนุจะตอ้งม ีIRR  > อตัราคดิลด แสดงว่า การลงทนุของโครงการ
มีความคุ้มค่า

 4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ค่อ ระยะเวลาท่ีใช้ไป็ในการลงทุน 
จนกระท่ังกระแสเงินสดรับสุทธิจากการลงทุนเท่ากับต้นทุนท่ีลงทุนไป็มีหน่วยวัดเป็็น 
ระยะเวลา (ปี็หรอ่เด่อน) โดยระยะเวลาค่นทุนจะเป็็นจุดเวลาท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิจาก 
โครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพ์อดี หรอ่กล่าวได้วา่การลงทุนไม่มีกำาไรและไม่ขาดทุน 
และมีกระแสเงินสดสุทธิเป็็นบวก หรอ่มีกำาไรได้หลังจุดเวลานี�

PB =	จ�านวนปก่ีอนคืนทนุ	+
เงินสว่นท่ียงัไมไ่ด้คืนทนุ

กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในปท่ีีคืนทนุ
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ต้นทนุลงทนุเริม่แรก	
(Initial investment cost)	
เชน่	ค่าก่อสรา้งบา้น	
ค่าเครื่องใชเ้ครื่องนอนแขก	
ของตกแต่งบา้น	เปน็ต้น

ต้นทนุทดแทน	
(Replacement cost)	
ส�าหรบัสนิทรพัยท่ี์มอีายุการใชง้าน
สัน้กวา่ระยะเวลาประเมนิ	เชน่	
ค่าเครื่องใชเ้ครื่องนอนแขก

รายรบั	(Revenue)	
คือ	ราคา	x	จ�านวนลกูค้า

มูลค่าสนิทรพัยค์งเหลือ	(Residual value) 
คือ	มูลค่าของสนิทรพัยต์ามอายุท่ีเหลือ	
ซึง่เกิดจากสนิทรพัยท่ี์ใชม้อีายุการใชง้าน
มากกวา่ขอบเขตเวลาท่ีประเมนิ	จงึต้องน�าเอา
มูลค่าท่ีเหลือกับมาเปน็ผลได้	

ตารางท่ี 2.3 กระแสเงินสดออกของโครงการในชว่งดำาเนินงาน 10 ปี
หนว่ย:	บาท

กระแสเงินสดออก ค�านวณ
ป	ี

0 1 2 3 - 5 6 7 8 - 9 10

ต้นทนุคงท่ี (1) = (2)+(3) 13,920 9,894 10,092 … 14,021 11,142 … 24,380

ต้นทนุเริม่แรก (2) 13,920 - - … - - … -

ต้นทนุทดแทน (3) - - - … 3,097 - … 12,556

ต้นทนุผนัแปร (4) - 9,894 10,092 … 10,924 11,142 … 11,824

ต้นทนุรวม (5) = (1)+(4) 13,920 19,788 20,184 … 24,944 22,285 … 36,204

ตารางท่ี 2.4 กระแสเงินสดเขา้ของโครงการในชว่งดำาเนินงาน 10 ปี

หนว่ย:	บาท

กระแสเงินสดเขา้ ค�านวณ
ปี

0 1 2 3-5 6 7 8-9 10

รายรบัจากการบรกิาร (6) - 14,375 14,375 … 14,375 14,375 … 14,375

มูลค่าสนิทรพัยค์งเหลือ (7) - - - … - - … 16,052

รายรบัรวม (8) = (6)+(7) - 14,375 14,375 … 14,375 14,375 … 30,427
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บทบาทของนักพฒันา
 1) ผู้พัฒนาควรมีเข้าใจมีความเข้าใจเก่ียวกับศักยภาพพ้ืนฐานของชุมชนน้ัน ว่าท่ี 
เหมาะสมกับการท่องเท่ียวหรอ่ไม่ มีปั็จจัยพ่์�นฐานแห่งความสำาเร็จหรอ่ไม่ เช่น มีทำาเลท่ีตั�ง 
ท่ีใกล้เคียงเส้นทางท่องเท่ียวหลัก มีส่ิงดึงด่ดใจท่ีเป็็นแม่เหล็กอย่่ใกล้เคียงชุมชน 
หรอ่อย่่ภายในตัวชุมชนย่ิงไป็กว่านั�นปั็จจัยพ่์�นฐานท่ีสำาคัญท่ีสุดค่อทุนสังคมกล่าวค่อ 
มีความรักความสามัคคี มีความไว้เน่�อเช่่อใจในผ้่บรหิารกลุ่ม เพ์ราะไม่ใช่ทุกชุมชนสามารถ 
พั์ฒนาเป็็นชุมชนท่องเท่ียวได้เสมอไป็ ความพ์ยายามท่ีจะพั์ฒนาโดยไม่ด่ศักยภาพ์ 
อาจจะทำาให้ชาวบ้านถ่กชักชวนมาลงทุนอย่างเสียเป็ล่า
 2) การพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีการจับคู่ตลาดท่ีถูกต้อง กล่าวค่อ ต้องวเิคราะห์วา่ 
ชุมชนท่องเท่ียวท่ีจะพั์ฒนานั�นควรมีเป้็าหมายเป็็นตลาดใด เป็็นตลาดด่งาน ตลาดท่องเท่ียว 
เพ่่์อการทอ่งเท่ียว หรอ่เป็็นตลาดผสม หลงัจากนั�นจึงสามารถทำาการตลาดและพ์ฒันาระบบ
รองรับที่ตรงกับเป้็าหมายได้

ตารางท่ี 2.6 เกณฑ์การวเิคราะหค์วามคุ้มค่า
ตัวชีว้ดัความคุ้มค่า ค�านวณ มูลค่า เกณฑ์การตัดสนิใจ แปลผล

มูลค่าปจัจุบนัสทุธ	ิ(NPV):	บาท ผลรวมแถว	(11) –	ผลรวมแถว	(10) 4,600 > 0 คุ้มค่า

อัตราผลได้ต่อต้นทนุ	(B/C ratio) ผลรวมแถว	(11) /	ผลรวมแถว	(10) 1.04 > 1 คุ้มค่า

อัตราผลตอบแทนภายใน	(IRR) ตามสตูรขอ้	2.5 15% > 7% คุ้มค่า

ระยะเวลาคืนทนุ	(PB) ตามสตูรขอ้	2.6 6	ป	ี8	เดือน < 10	ปี
หมายเหต:ุ *	อัตราคิดลดรอ้ยละ	7	ระยะเวลาประเมนิผลการด�าเนนิงาน	10	ปี

ตารางท่ี 2.5 ปรบัมูลค่าใหเ้ป็นปัจจุบนั
หนว่ย:	บาท

รายการ ค�านวณ
ปี

0 1 2 3 - 5 6 7 8 - 9 10

ตัวแปลงมูลค่าปจัจุบนั	
*(Discount factor) (9) 1.00 0.93 0.87 … 0.67 0.62 … 0.51

มูลค่าปจัจุบนัต้นทนุ (10) = (5)x(9) 13,920 9,247 8,815 … 9,343 6,939 … 12,393

มูลค่าปจัจุบนัรายรบั (11) = (8)x(9) - 13,435 12,556 … 9,579 8,952 … 15,468

มูลค่าปจัจุบนัสทุธิ (12) = (11)-(10) - 13,920 4,188 3,741 … 236 2,013 … 3,074

มูลค่าปจัจุบนัสทุธสิะสม - 13,920 - 9,732 - 5,991 … - 1,371 642 … 4,600
หมายเหต:ุ *	อัตราคิดลดรอ้ยละ	7

มูลค่าสะสมเปน็บวกปท่ีี	7	
แสดงวา่คืนทนุประมาณปท่ีี	7

ค่า	NPV

2.6
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 3) นักพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวควรมีความเข้าใจเศรษฐกิจท่องเท่ียวของชุมชนน้ันๆ 
โดยเฉพ์าะตลาดและกลุม่ล่กค้าเป้็าหมายท่ีสง่ผลต่อรายรับ ต้นทุนการลงทุนของชาวบา้นทั�ง
ทางตรงและทางอ้อม และผลตอบแทนสุทธิ เพ์่่อที่จะได้ให้คำาแนะนำาแก่ชาวบ้านได้อย่าง 
ถ่กต้อง
 4) ต้องมีการวางแผนและพฒันาทักษะตลอดห่วงโซ่่อุปทาน เช่น ความร้่ในเร ่่องการ 
จัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ทักษะ และทัศนคติด้านการบรกิารมาตรฐาน การให้บรกิาร
ขีดความสามารถในการส่่อสาร การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก และนักท่องเท่ียว ทั�งนี� ควรมี 
การถ่ายทอดทักษะทั�งในระดับป็ฏิบัติการและในระดับบรหิารด้วย
 5) เพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัย เพ์ราะเป็็นส่ิงแรกท่ีนักท่องเท่ียวคำานึงถึงการ 
ป็รับป็รุงส่ิงอำานวยความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวทุกป็ระเภท เช่น ป้็ายบอกทาง  
ถนน แสงสว่าง สัญญาณโทรศัพ์ท์ อินเทอร์เน็ต เป็็นต้น
 6. ชุมชนควรได้รับการส่งเสรมิในการสร้างรูปแบบและกิจกรรมใหม่ๆ แม้ว่าชุมชน
จะมีกิจกรรมที่ดีเด่นจากการสะสมภ่มิปั็ญญาหรอ่การบรหิารจัดการ และนวัตกรรมต่างๆ  
ที่ผ่านมา แต่เม่่อเวลาผ่านไป็กิจกรรมเหล่านี�ได้ขยายตัวออกไป็และร้่จักกันในวงกว้างแล้ว 
ทำาให้มคีวามนา่สนใจลดลง เพ์ราะการทอ่งเท่ียวชมุชนกเ็หม่อนกับกจิกรรมการทอ่งเท่ียวอ่่นๆ 
ต้องสร้างสินค้าและบรกิารใหม่อย่่ตลอดเวลา ดังนั�น จึงควรจะต้องหากิจกรรมใหม่ๆ  
เขา้มาเสรมิ โดยเฉพ์าะชมุชนท่ีอย่น่อกเขตเมอ่ง กต้็องหากจิกรรมในเวลาคำา่คน่นอกเหนอ่ไป็
จากการบายศรสี่่ขวัญ 
 7) ควรเช่ือมโยงข้อมูลด้านการท่องเท่ียวในส่ือออนไลน� ทั�งในแหล่งท่องเท่ียว 
ระดับชาติและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ข้อม่ลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป็มาแล้วมานำา
เสนอจุดเด่นของแต่ละพ์่�นที่ เช่น อาหาร ร้านกาแฟ บรรยากาศ ป็รากฏการณ์ธรรมชาติ 
เป็็นต้น 
 8) สนับสนุนและเผยแพร่วธีิุ์การจัดสรรผลประโยชน�อย่างเป็นธุ์รรม การจัดสรร 
ผลป็ระโยชน์ที่ไม่เป็็นธรรมเป็็นท่ีมาของความขัดแย้งและความล่มสลายของชุมชนท่องเที่ยว 
รวมทั�งหาวธิีการท่ีจะให้ชุมชนที่ไม่ได้มีส่วนได้จากการท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ในการออกเสียง
เร ่่องผลกระทบ และมีความพ์ึงพ์อใจต่อการพ์ัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ�นในพ์่�นที่ชุมชนตน
 9) มีข้อตกลงด้านการควบคุมจำานวนนักท่องเท่ียวอย่างพอเพียง หากผ้่เข้ามา 
เย่ียมเย่อนเข้ามาจำานวนมากจนเกินกำาลังรองรับ อาจจะทำาให้คุณภาพ์ของการต้อนรับขับส้่ 
ลดลง จนเกิดเป็็นกระแสวพิ์ากษ์วจิารณ์กันในเครอ่ข่ายสังคมออนไลน์ และอาจมี 
ผลกระทบทางลบท่ีรุนแรงต่อมาในภายหลัง ดังนั�น ควรมีข้อตกลงภายในด้านจำานวน 
นักท่องเท่ียวท่ีรับได้ เพ่่์อจัดการขีดความสามารถในการรองรับด้านสังคม (Social carrying  
capacity) และควรสร้างกลไกการแจง้ข่าว การรับจอง และขดีจำากัดในการรองรับแต่ละวนั
ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนหรอ่ Facebook เพ์่่อให้ข้อม่ลแก่นักท่องเที่ยวก่อนการตัดสินใจ 
เดินทางมา เพ์่่อลดความคับคั่งของจำานวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
 10) ควรส่งเสรมิการพัฒนาท่ีสอดคล้องตามตามบรบิทของชุมชน ส่บเน่่องจากบรบิท 
และร่ป็แบบของชุมชนท่องเท่ียวมีความหลากหลาย การเข้าไป็พั์ฒนาชุมชนท่องเท่ียวแบบ 
นโยบายส่ตรเดียวไม่น่าจะมีป็ระสิทธิผล ส่วนการส่งเสรมิและพั์ฒนานั�น อาจทำาผ่านการวจัิย
และพั์ฒนาของสถาบันการศึกษา ซ่ึงจะมีเวลาให้มากกวา่ มีความละเอียดอ่อน และอ่อนไหว
ต่อบรบิทพ่์�นท่ีมากกว่า แต่ข้อควรระวังในการใช้สถาบันอุดมศึกษาก็ค่อ นักวจัิยมักเข้าใจ 
บรบิทของตลาดน้อย ไม่มีความถนัดและไม่เน้นป็ระเด็นด้านการตลาด และพั์ฒนาชุมชน 
ไป็ตามความคิดเห็นของตนเองมากกวา่ปั็จจัยทางการตลาด
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