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 บทสรุปผูบริหาร

การทองเที่ยวชุมชนแหงแรกๆ เกิดขึ้นปลายทศวรรษที่ 2530 โดยแรกเริ่มไดอาศัยตลาดทัวรดู
งาน ทัวรปา และตลาดนักศึกษาฝกงานเปนจุดตั้งตน และเกิดการขยายตัวจากตลาดของหนวยงานทองถิ่น
พาฐานเสียงมาศึกษาดูงานเปนหลัก ตอมาไดเกิดกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ปลุกระดมดวยสื่อมวลชน
และสื่อดิจิทัล ทําใหการทองเท่ียวชุมชนเริ่มอยูในสายตาของนักทองเที่ยวมากขึ้น ในภาครัฐเองก็มี
ความหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ําโดยใชการทองเท่ียวชุมชนเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดสูชุมชน 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเท่ียวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เก่ียวของไดรับจากการ

ทองเท่ียว 
3) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย

ในชุมชนทองเท่ียวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก  
4) เพ่ือศึกษาความตองการและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกลุมที่สนใจการทองเท่ียวโดยชุมชน

ในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก 
ในการศึกษานี้ ไดทําการสํารวจและศึกษาชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด 21 แหง โดยแบงเปน 3 กลุม 

คือ 1) ชุมชนโฮมสเตย 17 กรณีศึกษา 2) กลุมทองเที่ยววันเดียว 4 กรณีศึกษา และ 3) กลุมผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี โดยพ้ืนที่ศึกษา 1 แหง อาจจะการศึกษามากกวา 1 กลุม เชน บานเดียม จะ
ศึกษาทั้งที่เปนกลุมชุมชนโฮมสเตยและกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (ลองเรือชมทะเลบัวแดง) โดยมีขอสรุป
สําคัญ ดังน้ี 

1. ความหลากหลายของชมุชนทองเทีย่ว 
พ้ืนที่ศึกษาในโครงการนี้ ระดับของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกันตั้งแตชุมชนเริ่มตั้งตน

ไปถึงชุมชนที่อ่ิมตัว เน่ืองดวยเวลาในการพัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป 
โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในขั้นของการพัฒนาหรือเร่ิมอ่ิมตัว แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 และ
หลายชุมชนมีผลการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก เชน ชุมชนเกาะยาวนอย  
จ.พังงา ชุมชนแมกําปอง จ. เชียงใหม บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย เปนตน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและ
การเปนที่ยอมรับในวงกวาง ในขณะที่หลายชุมชนก็กําลังอยูในชวงเริ่มตน เชน ชุมชนศิลา จ.ขอนแกน 
ชุมชนนาออ จ.เลย เปนตน 

การทองเที่ยวชุมชนในปจจุบันมีความหลากหลายและมีความกาวหนามากกวาที่วงการทองเที่ยว
เขาใจกัน ความหลากหลายนี้มีตั้งแตผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงแตเดิมผลิตภัณฑหลักเปนการดูงาน
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และทัศนศึกษาไปตามฐานเรียนรูตางๆ ทองเที่ยวชุมชนชุมชนทองเท่ียวไดพัฒนาผลิตภัณฑไปเปนการ
ใหบริการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนมากขึ้น  

ราคาของการใหบริการก็แตกตางกันมาก จึงมีพิสัย (Range) ของราคาที่กวางขึ้นเชนกัน มีตั้งแต
ราคา 200 บาทตอคนตอคืน ถึง 1,800 บาทตอคนตอคืน อีกทั้งระดับของการใหบริการยังแตกตางกันไป 
โดยมีการใหบริการเทียบเทาของโรงแรม สงผลทําใหชุมชนทองเที่ยวบางแหงกําลังแขงขันกับโรงแรม
ขนาดเล็ก  
  นอกจากน้ี ชุมชนทองเที่ยวยังมีความแตกตางกันในดานของหวงโซอุปทานภายในชุมชนเอง 
ชุมชนที่อยูหางไกลเมือง เชน ตองมีการจัดการตลาดหวงโซอุปทานทั้งอาหาร ที่พัก ลานจอดรถ การ
เดินทางภายในชุมชน ทางไปยังแหลงดึงดูดใจใกลเคียง บริการของมัคคุเทศก ของที่ระลึก การแสดงและ
การบันเทิงยามราตรี สวนชุมชนที่อยูใกลเมืองก็มีโอกาสที่จะอาศัยบริการของเมืองได เชน บริการรถ
สาธารณะ บริการดานตลาด เชน ถนนคนเดิน เปนตน 

2. การวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

2.1 การวิเคราะหศักยภาพ 
 การเปรียบเทียบศักยภาพของชุมชน พบวา ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาแมจะเปนกลุมชุมชนที่

ไดรับการคัดเลือกวาเปนชุมชนที่คอนขางมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมาแลว แตก็ยังปรากฏวามี
ความแตกตางกันสูงในเรื่องศักยภาพและสมรรถนะในการรองรับ โดยท่ีชุมชนโฮมสเตยมีความสามารถ
รองรับไดสูงสุดตั้งแต 50 คนตอวัน ไปจนถึงกวา 534 คนตอวัน สวนกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One day 
trip) รองรับไดสูงสุดตั้งแต 800-12,000 คนตอวัน ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาที่ไมไดวิวัฒนาการที่เกิดขึ้น
จากภายในชุมชน แตเปนการจัดตั้งและสนับสนุนของหนวยงานภายนอก มักเปนชุมชนที่มีศักยภาพต่ํา
กวาชุมชนที่วิวัฒนาการมาเปนชุมชนทองเท่ียวดวยตัวเอง 

ศักยภาพของชุมชนประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ดาน ไดแก 1) ทุนประเดิม ไดแก ทําเลที่ตั้ง 2) ทุน
ใหมหรือทุนประสบการณ 3) ทุนนวัตกรรมบริการสรางสรรค 4) กําลังรองรับ และ 5) การไดมาตรฐาน
โฮมสเตย ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหชุมชนมีศักยภาพสูงจะเก่ียวกับปจจัยเรื่องทําเลที่ตั้งและสิ่งดึงดูดใจ
ใกลเคียง เน่ืองจากทําเลที่ตั้งเปนที่มาของความไดเปรียบในการเดินทางและการกระจายและการสงตอ
นักทองเท่ียวไปยังสิ่งดึงดูดใจตางๆ แตหากชุมชนอยูใกลแหลงทองเท่ียวหรือใกลเมือง ก็จะมีโอกาสสูงก็จะ
มีก็จะมีศักยภาพสูง แตถาอยูใกลเมืองเกินไปก็อาจจะเผชิญปญหาการแขงขันจากบริการที่พักเชิงพาณิชย
ประเภทอ่ืนๆ 

2.2 การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ความสําเร็จของชุมชนทองเที่ยวอาจจะวัดไดจากโดยวิธีงายที่สุด ก็คือ ขนาดของตลาด โดย
วัดจากจํานวนของผูมาเยี่ยมเยือน โดยชุมชนโฮมสเตยมีตั้งแต 250 คนตอป ไปจนถึง 50,000 คนตอป 
กอใหเกิดรายรับในภาพรวมทั้งชุมชนสําหรับชุมชนโฮมสเตยตั้งแต 0.08-13.58 ลานบาทตอป สําหรับ
กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว มีจํานวน 6,000 คน ไปถึง 260,000 คนตอป มีรายไดตั้งแต 3.00-88.29 ลาน
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บาทตอป สวนเชียงคาน ซ่ึงไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวขนาดเล็กไปแลว มีจํานวนผูมาเยือนสูงถึง 
557,708 คนตอป และมีรายไดสูงถึง 1,050.72 ลานบาทตอป  
 การวิเคราะหผลตอบแทนของชุมชนทองเที่ยว พบวา มีความหลากหลายมากทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน จํานวนปที่ไดมีการวิวัฒนาการดานการทองเที่ยวชุมชน ทําเลที่ตั้ง สิ่งดึงดูดใจในพ้ืนที่ 
ชื่อเสียงที่ปรากฏในสื่อ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี สงผลตอขนาดตลาดของชุมชนและมีโอกาสสรางรายไดที่
แตกตางกัน 
 เม่ือไดขอมูลดานศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันแลวก็นํามาจัดลําดับสมรรถนะ 
พบวา ชุมชนบานนาตนจ่ัน และประแสมีสมรรถนะสูงสุด 

3. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยแหงความสําเร็จอาจสามารถแบงเปนสามกลุมดวยกันคือกลุมแรกคือปจจัยพ้ืนฐาน หากไมมี
ปจจัยน้ีการตั้งชุมชนทองเท่ียวก็จะไมเกิดขึ้นหรืออยูไดไมนาน ปจจัยพ้ืนฐานนี้ ไดแก ทุนประเดิม ซ่ึง
ประกอบดวย ทุนทางสังคม ทําเลท่ีตั้ง ไมหางจากเสนทางทองเที่ยวสายหลัก ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิ
ปญญา สวนปจจัยกลุมที่สองที่มีความสําคัญในชวยที่ชวยใหชุมชนมีความสามารถในการแขงขัน ไดแก 
การมีแกนนําที่มีวิสัยทัศนหรือแสวงหาความรูเพ่ิมประสบการณ จึงสามารถคิดกิจกรรมใหมๆ หรือหา
ตลาดใหมๆ และมีทุนมนุษย โดยมีสมาชิกที่เขามารวมมือรวมแรงอยางจริงจัง และมีคนรุนใหมเขามาสืบ
ทอด สวนปจจัยแหงความสําเร็จประการสุดทายเปนปจจัยที่เรียกวา “ตัวเรง” เปนปจจัยภายนอก ไดแก 
การที่ชุมชนไดรับรางวัลหรือการที่ชุมชนไดมีโอกาสเสนออัตลักษณและตัวตนในส่ือมวลชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโทรทัศน 

4. การตลาด 

ชุมชนทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงแลวสวนใหญไมคอยมีปญหาเรื่องการตลาด ยกเวนชุมชนทองเที่ยวตั้ง
ใหม เน่ืองจากสวนใหญมี Facebook ของตนเอง และบางแหงก็มีเว็บไซตแมวายังไมมีประสิทธิภาพมากก็
ตาม โดยชองทางการติดตอชุมชนทองเที่ยวมีทั้งการติดตอผานมือถือ เว็บไซต และ Facebook นอกจากน้ี 
ยังพบวา บางบานที่มีความสามารถดานสารสนเทศ ยังไดทําการตลาดของตนเองโดยการนําไป
ประชาสัมพันธบนแพลตฟอรมออนไลนตางๆ เชน Airbnb เปนตน  

สวนนักทองเท่ียวที่ไปดูงานหรือไปพักผอนที่ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญใช Facebook เปนชองทาง
รับรูขอมูลชุมชนทองเท่ียวเชนกัน    

5. ผลตอบแทนสุทธิของครวัเรือน  

เม่ือพิจารณาในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะผลตอบแทนของการลงทุนสําหรับโฮมสเตย พบวา ผล
การดําเนินงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เปนบวก โดยเฉพาะบานลงทุนที่มีการ
ลงทุนปรับปรุงนอย แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมากและลงทุนสรางใหม พบวา ยังมีบางกรณีที่
ขาดทุน อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพ่ือสรางบานเรือนรอลูกรอหลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บ
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ทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย ดังนั้น เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึง
คอนขางที่จะพอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมวาจะมีขนาดคอนขางต่ําก็ตาม การศึกษานี้พบวา กําไรสุทธิใน
กรณีโฮมสเตยที่มีการลงทุนปรับปรุงเล็กนอย มีคาอยูระหวาง 5.05 - 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท 
ในขณะที่กรณีปรับปรุงมากและสรางใหม มีการขาดทุนสุทธิสูงสุดถึง 237.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 
บาท และมีกําไรสุทธิสูงสุด 73.22 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท การวิเคราะหตนทุนรายไดของโครงการ
พบวา การลงทุนขนาดใหญมีผลเปนบวกในกรณีที่เปนชุมชนทองเที่ยว แตยังมีผลลบในชุมชนดูงาน 
การศึกษานี้ พบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดผลตอบแทนโฮมสเตย คือ ขนาดตลาดและความถี่ที่นักทองเที่ยว
เขาพัก ซ่ึงจะมีผลตอจํานวนลูกคาที่จะไดรับในแตละป รวมถึงลักษณะของกลุมลูกคา กลาวคือ หากเนน
ตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ ตนทุนมักจะสูงตามไปดวย (เชน ซ้ือเตียง ที่นอน ผาหมสี
ขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาดูงานอาจจะไมไดคาดหวังในคุณภาพบริการสูงมาก 
ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใชพัดลมตั้งโตะ) 

สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะ
ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมี
อยูแลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุกชุมชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเท่ียว  

6. ความพึงพอใจและขอมูลที่สรางจากนกัทองเที่ยว (User Generated Content) 

ขอมูลในสวนนี้มี 2 แหลง คือ 1) แบบสอบถามที่ถามนักทองเที่ยวที่มารับบริการโฮมสเตยใน 17 
ชุมชน รวม 850 ตัวอยาง และ 2) สื่อออนไลน โดยเฉพาะ Trip Advisor จํานวน 1,115 คน และ Google 
Maps จํานวน 4,200 คน 

ผลการศึกษาจากสื่อออนไลน พบวา ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญที่เปนชุมชนดูงานน้ัน มักมี
นักทองเที่ยวตางชาติไปเยือนนอย นักทองเที่ยวชาวไทยมักใหขอมูลในลักษณะที่เปนบวกมากกวา และ
เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวในกรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอื่นๆ นักทองเท่ียวชาวไทยจะนิยม
อากาศเย็นสบาย บรรยากาศชิลๆ  สนใจการถายรูปวิวทิวทัศนเพ่ือ ถายรูป และสนใจอาหารมากที่สุด 
นักทองเที่ยวที่เขา Google Maps ใหคะแนนซึ่งโดยเฉลี่ยแลวอยูระหวาง 2.88 ถึง 4.64 คะแนน (เต็ม 5 
คะแนน) แตสวนใหญนักทองเท่ียวไทยจะไมเขียนคําวิพากษวิจารณเพ่ิมเติมหรือหากจะเขียนก็ ก็มักจะ
เปนแตคําเสนอแนะหรือคําชมเทาน้ัน 

การวิเคราะหความพึงพอใจกลุมชุมชนโฮมสเตยจากผูตอบแบบสอบถามใน 17 ชุมชน พบวา มี
ผูตอบสวนใหญ (เกินกวารอยละ 80 ของผูรับบริการ) ของ 15 ชุมชน เห็นวาการทองเที่ยวชุมชนกอใหเกิด
ประสบการณที่คุมคา คุมคาตอเวลา และคุมคาตอเงินที่เสียไป และมีความประทับใจ 

ชุมชนทองเท่ียวมักไมมีหองน้ํากลางหรือมีก็ไมไดมาตรฐาน ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ในฤดู
เทศกาลทองเท่ียวมักจะมีปญหาความสามารถในการรองรับไมเพียงพอ รถติด ฝุนละอองมาก เจาของ
โฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตยไดในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขกที่มา
พักใหมไมได เพราะทําไมทันหรือไมมีเคร่ืองนอนสํารองหรือมีไมพอสําหรับทุกวัน  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  
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สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติที่เปนกลุมที่มาพักผอนจะใหขอมูลที่เปนลบมากกวา ซ่ึงมีนัยยะวา
ชุมชนทองเท่ียวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเท่ียวตางชาติมาพักผอน ยกเวน
กลุมที่เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการ  นักทองเท่ียวสวนใหญจะใหความเห็นวา ความเปนธรรมชาติ
ลดลง สิ่งปลูกสรางทันสมัยเกินไป สิ่งกอสรางและการวางแผนไมมีรสนิยม ไมมีความเปนพิเศษ 
นักทองเที่ยวตางชาติมักจะบนเรื่องแมลงและความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดจากการท่ี
ชาวบานทิ้งขยะแลวลงในแมน้ําลําคลองแลวก็ไหลมาสูชายหาดโดยไมมีการบําบัด  

7. บทบาทของหนวยงานรัฐและ อปท. 

บทบาทของรัฐในอดีตที่สําคัญ คือ การพัฒนาผู นํา เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมไดมีสวนชวยสรางผูนํา ทําใหสามารถสรางการทองเที่ยวชุมชนขึ้นมาได ปจจุบันเม่ือการ
ทองเท่ียวชุมชนกําลังไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของทุกภาคสวน จึงมีการอัดฉีดงบประมาณลงไป
จํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไมมีความพรอม ทําให
เกิดความขัดแยงที่มาจากการจัดสรรผลประโยชนที่เขามาไมโปรงใสและลงตัว  

สําหรับ อปท. สวนใหญยังไมมีบทบาทมากนัก สวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่เปนผลประโยชนตอสวนรวม แตกลุมการทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดดวย 
รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรืองานประจําปที่เปนเอกลักษณและสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม เม่ือการทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ผลกระทบท่ีเดนชัด คือ ปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้นจากนักทองเที่ยว และ อปท. มักจะประสบปญหาการจัดการขยะ จนไมสามารถจัดการเร่ืองอ่ืนๆ 
ได เชน ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว บางพ้ืนที่จะมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวาประชากรของพื้นที่ ในขณะที่
งบประมาณการจัดการขยะน้ันจัดสรรตามจํานวนหัวประชากรในทองถิ่นเทาน้ัน จึงทําใหชุมชนมีขอจํากัด
ในการจัดการขยะ เกิดขยะตกคาง อันจะนําไปสูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอไป 

8. อนาคตของชุมชนทองเที่ยวไทย 

การวิเคราะหอนาคตของชุมชนทองเที่ยวนี้ จะอาศัยวิธีการวิเคราะห SWOT คือ พิจารณาจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และความทาทายของการทองเท่ียวชุมชน ดังน้ี 
 จุดแข็ง ของชุมชนทองเที่ยว คือ เปนผลิตภัณฑและสินคาที่มีความหลากหลาย เปดโอกาสให
นักทองเท่ียวมีทางเลือกไดมากขึ้น  
 จุดออน ของชุมชนทองเที่ยว คือ กําลังรองรับดานแรงงาน ซ่ึงสวนใหญอาศัยแรงงานของแมบาน 
ทําใหขาดแคลนแรงงานที่จําเปนในวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ 

นอกจากนี้ ชุมชนมีระดับความสามารถในการใหบริการตางกัน ขึ้นอยูกับทุนสวนบุคคล ทรัพยากร
มนุษยและความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอม เม่ือนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังรองรับดาน
สาธารณูปโภคก็จะมีปญหาขยะและน้ําเสียตามมา  นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงตลาดจากตลาดดูงานเปน
ตลาดพักผอนอาจทําใหเกิดผลกระทบเชิงสังคมดานความเหลื่อมล้ําตามมา  
  อีกจุดออน คือ ทุนสังคมที่เปนทุนประเดิมไมแข็งแรงพอ แตตั้งขึ้นเพราะความชวยเหลือจาก
ภายนอก ความสําเร็จของการทองเท่ียวชุมชนตองการ “การระเบิดจากภายใน” มากกวาการจัดตั้งโดย
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หนวยงานภาครัฐและการจัดสรรผลประโยชน หากขาดความโปรงใสและเปนธรรมจะทําใหทุนทางสังคมท่ี
เปนฐานคอยๆ สึกกรอนได 
 ชุมชนที่พ่ึงพารัฐมากเกินไป เน่ืองจากอุปสงคเทียมจากนโยบายของรัฐที่ไปกระตุนการดูงาน อาจ
มีโอกาสตองออกจากตลาดเมื่องบประมาณสนับสนุนเหลาน้ีสิ้นสุดลง นอกจากนี้ การจัดสรรผลประโยชน
ภายในกลุม หากไมลงตัวและไมเปนธรรมแลว ก็จะมีโอกาสจะเกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชนตามมา 
นอกจากน้ียังมีการดูแลเรื่องผลกระทบที่มีตอชุมชนครัวเรือนในชุมชนที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยว 
ซ่ึงก็จําเปนจะตองมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนจากรายไดจากทองเท่ียวไปดูแลผลกระทบเหลาน้ี เชน 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม มลพิษเสียง และในขณะเดียวกันก็ตองใชรายไดบางสวนไปเพิ่มพูน
คุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชนที่ไมไดผลประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง ซ่ึงจะเปนทั้งคุณภาพชีวิต
สําหรับนักทองเที่ยวดวย เชน แสงไฟสองสวาง กลองวงจรปด เพ่ือความปลอดภัยของชุมชนและ
นักทองเท่ียว 

โอกาส ของชุมชนทองเท่ียวนั้นมีอยูมาก เน่ืองจากกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่กําลังเติบโต แต
ทั้งนี้โอกาสน้ีก็ไมใชเปนโอกาสสําหรับชุมชนทองเที่ยวทุกแหง เปนเฉพาะชุมชนทองเท่ียวที่มีศักยภาพ
เทาน้ัน 

ความทาทาย ของชุมชนทองเท่ียวคือ กระแสการทองเท่ียววิถีไทยในปจจุบัน ทําใหหนวยงาน
ตางๆ พยายามเขาไปหาชุมชนทองเที่ยวที่คอนขางประสบความสําเร็จแลว เพ่ือที่จะใหขอเสนอและยื่นมือ
มาใหความชวยเหลือตางๆ ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันภายใน เน่ืองจากแยงชิงผลประโยชนจากรัฐที่เสนอ
เขามา 

ความทาทายอีกประการหน่ึง ไดแก การแขงขันจากอุตสาหกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง
สามารถเสนอบริการในราคาที่คอนขางต่ําและใกลเคียงกับโฮมสเตยที่กําลังปรับตัวไปสูตลาดนักทองเที่ยว
ที่มีคาที่พักประมาณ 600 บาทตอคืน (รวมคากิจกรรม) 

9. ขอเสนอแนะ 
9.1 บทบาทของนักพัฒนา 

1) ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเก่ียวกับศักยภาพพ้ืนฐานของชุมชนน้ัน วาพ้ืนที่น้ัน
เหมาะสมกับการทองเที่ยวหรือไม มีปจจัยพ้ืนฐานแหงความสําเร็จหรือไม เชน มีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียง
เสนทางทองเท่ียวหลัก มีสิ่งดึงดูดใจที่เปนแมเหล็กอยูใกลเคียงชุมชนหรืออยูภายในตัวชุมชน ยิ่งไปกวาน้ัน
ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดคือทุนสังคมกลาวคือ มีความรักความสามัคคี มีความไวเน้ือเชื่อใจในผูบริหาร
กลุม เพราะไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปนชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามท่ีจะพัฒนาโดย
ไมดูศักยภาพอาจจะทําใหชาวบานถูกชักชวนมาลงทุนอยางเสียเปลา 

2) การพัฒนาการทองเที่ยวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง กลาวคือ ตองวิเคราะหวาชุมชน
ทองเที่ยวที่จะพัฒนาน้ันควรมีเปาหมายเปนตลาดใด เปนตลาดดูงาน ตลาดทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยว
หรือเปนตลาดผสม หลังจากนั้นจึงสามารถทําการตลาดและพัฒนาระบบรองรับที่ตรงกับเปาหมายได 
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3) นักพัฒนาชุมชนทองเท่ียวควรมีความเขาใจเศรษฐกิจทองเท่ียวของชุมชนนั้นๆ 
โดยเฉพาะตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายท่ีสงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุนของชาวบานทั้งทางตรงและ
ทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพ่ือที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยางถูกตอง 

4) ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรูในเรื่องการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคทักษะ และทัศนคติดานการบริการมาตรฐาน การใหบริการขีดความสามารถใน
การสื่อสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอก และนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะท้ังในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย 

5) เพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย เพราะเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึงการปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน แสงสวาง
สัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน 

6) ชุมชนควรไดรับการสงเสริมในการสรางรูปแบบและกิจกรรมใหมๆ แมวาชุมชนจะมี
กิจกรรมที่ดีเดนจากการสะสมภูมิปญญาหรือการบริหารจัดการ และนวัตกรรมตางๆ ที่ผานมา แตเม่ือเวลา
ผานไปกิจกรรมเหลาน้ีไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําใหมีความนาสนใจลดลง เพราะ
การทองเท่ียวชุมชนก็เหมือนกับกิจกรรมการทองเที่ยวอ่ืนๆ ตองสรางสินคาและบริการใหมอยูตลอดเวลา 
ดังนั้น จึงควรจะตองหากิจกรรมใหมๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ก็ตองหากิจกรรม
ในเวลาค่ําคืนนอกเหนือไปจากการบายศรีสูขวัญ  

7) ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเท่ียวในสื่อออนไลน ทั้งในแหลงทองเท่ียวระดับชาติและ
แหลงทองเท่ียวชุมชน โดยใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพ้ืนที่ 
เชน อาหาร รานกาแฟ บรรยากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน  

8) สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมเปนที่มาของความขัดแยงและความลมสลายของชุมชนทองเที่ยว รวมทั้งหาวิธีการที่จะให
ชุมชนที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยวมีสวนรวม ในการออกเสียงเร่ืองผลกระทบ และมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาการทองเท่ียวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตน 

9) มีขอตกลงดานการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวอยางพอเพียง หากผูเขามาเยี่ยมเยือนเขา
มาจํานวนมากจนเกินกําลังรองรับ อาจจะทําใหคุณภาพของการตอนรับขับสูลดลง จนเกิดเปนกระแส
วิพากษวิจารณกันในเครือขายสังคมออนไลน และอาจสงจะมีผลกระทบทางลบที่รุนแรงตอมาในภายหลัง 
ดังน้ัน ควรมีขอตกลงภายในดานจํานวนนักทองเที่ยวที่รับได เพ่ือจัดการขีดความสามารถในการรองรับ
ดานสังคม (Social Carrying Capacity) และควรสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการ
รองรับแตละวันผานการใชสมารทโฟนหรือ Facebook เพ่ือใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกอนการตัดสินใจ
เดินทางมา เพ่ือลดความคับคั่งของจํานวนนักทองเท่ียวในชวงเทศกาล 

10) ควรสงเสริมการพัฒนาที่สอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเน่ืองจากบริบทและ
รูปแบบของชุมชนทองเท่ียวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเท่ียวแบบนโยบายสูตรเดียว
ไมนาจะมีประสิทธิผล สวนการสงเสริมและพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา 
ซ่ึงจะมีเวลาใหมากกวา มีความละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพ้ืนที่มากกวา แตขอควรระวังในการใช
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สถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัยมักเขาใจบริบทของตลาดนอย ไมมีความถนัดและไมเนนประเด็นดาน
การตลาด และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด 

10. บทบาทของรัฐ 

1) หนวยงานของรัฐ.เชน กรมการทองเที่ยว ททท. สกสว. อาจสนับสนุนใหเกิดแฟลตฟอรม
ซ้ือขายออนไลนสําหรับชุมชนทองเที่ยวในทํานองเดียวกับ Local alike อาจเปนเว็บไซตกลางที่ชุมชน
สามารถเขาไปแกไขขอมูลตางๆ ไดเอง เชน แจงขาวสาร กิจกรรม และฤดูกาลทองเที่ยวของชุมชน ตลอด
สามารถดําเนินการจองบริการตางๆ ผานเว็บไซต ซ่ึงนอกจากจะเปนฐานขอมูลกลางในการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวของชุมชนแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูลใหกับนักทองเที่ยวใหไดรับขอมูลที่
ถูกตองที่มาจากชุมชน รวมถึงใหสามารถจับคูความตองการไดอยางตรงเปา ทั้งนี้ควรใหขอมูลมาแบบ
เรียลไทมวา ในขณะนี้แตละชุมชนมีการจองมากนอยเพียงไร เพ่ือลดระดับความคับคั่งในหมูบานในชวง
ฤดูกาลทองเท่ียว ที่เกินขีดความสามารถในการรองรับที่ชาวบานไดตกลงกัน นอกจากน้ีควรสงเสริมใหทุก
ชุมชนมี Facebook ของตัวเองและทํา Facebook live เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 

2) ควรสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค การสนับสนุนชุมชนไมควรอุดหนุน
งบประมาณเขากลุมโดยตรง ควรอุดหนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการที่ชุมชนมีความตองการ
รวมกันโดยเฉพาะดานการเขาถึง เชน การจอดรถ เพราะจะใหผลประโยชนตอทุกคนในชุมชน ไมเพียงแต
ผูที่มีกิจการในดานการทองเท่ียว สาธารณูปโภคนี้ก็จะลดผลกระทบที่เคยมีกับชุมชนอ่ืนๆ โดยรอบ เชน 
การลดฝุนของการเขาถึงในชุมชนกอนถึงและชุมชนทองเท่ียว ทั้งนี้จะใหความชวยเหลือก็ตอเม่ือชุมชนมี
แผนจัดการดูแลความสะอาดที่ชัดเจน สําหรับหองนํ้าอาจจะพิจารณาสรางหองนํ้าใหแกรานคาของชุมชน 
หรือศูนยการเรียนรู หรืออุดหนุนเอกชนใหมีผูทําความสะอาดเปนประจํา  

3) สําหรับทุนสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมของนักคิดตนตํารับเรื่องทุนสังคม ซ่ึงเปน
แกนหรือฐานของการทองเที่ยวชุมชนนั้น และจากประสบการณในการวิจัยคร้ังนี้ มีความสอดคลองกันวา 
ทุนสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณของชุมชน ดังนั้น นโยบายสาธารณะที่เขามาจากภายนอกจะทํา
ไดคอนขางจํากัด 

4) สนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะใหชุมชนทองเท่ียวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่
รับนักทองเท่ียวรายวัน ซ่ึง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัดขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการ
จัดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับขยะจากการบริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง 

5) การพัฒนาทุนมนุษย เชน กรมการทองเที่ยว กรมพัฒนาชุมชน โดยการนําแกนนําไป
พบปะและแลกเปลี่ยนความรูกัน การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลก
สารสนเทศและการตลาดไดงายขึ้น สวนการใหความรูและฝกอบรมโดยการใหมีการไปทองเท่ียว
แลกเปลี่ยนความรูกันน้ันเปนเรื่องดี แตถามากเกินไปก็จะกลายเปนการสรางอุปสงคเทียม ทําใหชุมชน
เขาใจผิดถึงขนาดของผลรายไดที่จะไดรับและมีการลงทุนที่ผิดพลาดตามไปดวย 
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Executive Summary

 The first tourist-related communities (TC) began towards the end of the 1980s by 
catering for jungle tours and the internship market. Then came the expansion of the local market, 
led by educational expedition for the constituencies of the local governments stimulated by the 
mass media and digital media. Today, community tourism is becoming more and more popular. 
Moreover the government sector hopes to use community-based tourism (CBT) as a tool to 
distribute income to the community. This study aims to 

1) compare and benchmark the performance of tourism communities and study their 
key success factors,  

2) study the benefits and impact of CBT on tourism communities, 
3) study via social media, the origins, patterns of tourist behavior and satisfaction of 

Thai and foreign tourists, when engaging in the tourism communities, 
4) study the behaviors and requirements of tourists who are interested in community 

tourism through exchanges on social networks.  
This study undertakes surveys and studies of 21 tourism communities including 17 

community homestays and three single-day tourist communities (Ban Ra Chan Market, Ban 
Santichol and Khek River) and one rural product community (Ban Dong Pibuluck). The 
conclusions are as follows: 

1.  Diversity of Tourism Communities 
 Current tourism communities (TCs) are more diverse and advanced than are generally 

perceived. They have moved from study sites for local governments to areas for leisure tourism. 
The price of the service differs widely. Prices for a homestay range from 200 Baht per person 
per night to 1800 Baht per person per night, the equivalent of the price of a hotel. The level of 
service also varies. As a result, some tourist communities are competing with small hotels.   
 Tourism communities are also different in the supply chain management. Communities 
that are far away from cities need to create their own, i.e. food supply, lodging, parking, travel 
within the community, directions to nearby attractions, services of guides, souvenirs, welcome 
performances and nightlife. Communities which are close to town can rely more on services of 
city, town or city municipality for market, transport, walking streets and so on. 
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2.  Analysis of tourism potential and competitiveness 
2.1   Potential Analysis 

Even though the TCs selected as a case study are relatively famous and successful 
cases, they are vastly different in their potential and capacity. A homestay community could be 
capable of accommodating up to 50 people per day to over 534 people per day. Day trip 
activities range from 800 to 12,000 visits per day. TCs which were established by external 
organization tend to have lower potential than communities that have evolved gradually into a 
self-sustained tourism community. 

Community potential depends on 5 factors; 1) Local natural endowments, 2) 
Experience capital, 3) Service innovation, 4) Carrying capacities and 5) Homestay certification. 
The key factor that makes a community viable as a tourism community are its location and its 
tourism endowment. The location is a source of advantage in travel and distribution and exposing 
visitors to attractions. If the community is close to tourist attractions or near the city, it will have a 
greater chance of being visited. However, if they are too close to the city, they may face 
competition from other types of commercial accommodation. 

2.2   Competitiveness Analysis 
 The success of a tourist community may be most easily evaluated by the size of the 
market measured by the number of visitors. The homestay communities receive up to 50,000 
guests per community per year, contributing approximately 0.08 - 13.58 million customers per 
year to the community for homestay. Day trips are between 6,000 to 260,000 trips per day, 
yearly income from 3.00 to 88.29 million baht per year. In Chiang Khan, which has evolved into a 
small tourist town, the number of visitors has reached 500,000 people per year and the income is 
as high as 1,050.72 million baht per year.  
 The return analysis of the tourism community also gives very diverse results, 
depending on, among other factors, the number of years of TCs tourism engagement, location, 
attractions in the area and the reputation that appears in the media. These factors affect the 
market size of the community and generate differing income impact. 
 Matching 2.1 and 2.2 provides ranking of our TCs suggesting Na Ton Jan and Pra 
Sae as the top two.   

3.  Key success factors 
Success factors may be divided into three groups: the first is the basic factor without 

which CBT cannot be sustained. The basic factor is the initial capital, which consists of social 
capital, locational advantage and cultural capital. The second group of factors is important in 
helping the community to be competitive, including having visionary leaders, ones who 
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constantly seeking knowledge and new activities, and human capital especially new generations 
to carry on the mission. The last factor is the "catalyst", which includes the external factors, e.g. 
national prizes and awards, media promotion especially on television. 

4.  Marketing 
The more famous TCs do not have marketing problem as most of them have their own 

Facebook, and some have websites, even though they are not very effective. Tourists can also 
contact the TCs through, mobile and web-based communications.  Some homestays also have 
their own Facebook Page and are listed on online platforms such as Airbnb. 

The tourists who are interested in tourist communities also use Facebook to communicate 
with the tourist communities.  

5.  Net return of household 
At the household level In particular, the return on investment for homestay shows that the 

performance of most homestay households has a positive net profit especially the houses with 
small capital investment. In the case of a substantial investment and reinvestment, there are 
some cases of loss. However, homestay owners often do not consider the cost of building 
construction to be part of the cost. It is considered to be an investment to build houses for their 
children and grandchildren. So, most homestay owners are quite satisfied with the net profit, 
although it may be relatively low. This study found that net income for homestay with a slightly 
improved investment is between 5.05 - 50.81 baht per 100 baht revenue. For the business model 
with investment, the net gain was between a loss of 237.00 baht per every 100 baht and the net 
profit was 73.22 baht per every 100 baht. The study found that the factors affecting the net return 
of the homestay were market size and number of visitors. This will affect the total number of 
customers received each year. The focus of the customer market is on quality of service. The 
investment trend is often high (for example, buying a bed, white sheets in an air-conditioned 
room) for leisure tourists, while a group of customers on a study tour may not expect a very high 
quality of service. The investment may be less (for example, using a mattress with no bed, using 
a desk fan). 

It was also found that guiding and learning activities earned a high net return because of 
the low cost of investment capital. Another activity that resulted in quite good and consistent 
return for almost every community is the sale of community products or souvenirs to tourists. 

6.  Satisfaction and information generated by tourists (User Generated Content) 
There are two sources of information in this section:  
1) a questionnaire that asks travelers for homestay services and  
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2) online media, especially Trip Advisor and Google Maps. 
The results from the online media suggested that the majority of the communities that 

cater for a study tour have few foreign tourists who are less happy with the service. Thai tourists 
are more the bulk of the tourists and tend to provide more information that is positive. As the 
TCs used as a case study are predominately in the north, Thai tourists enjoyed the cool weather 
and were interested in scenery viewing, photo taking and are most interested in food. Visitors in 
Google Maps rated on average between 2.88 and 4.64 points (5 points) for CBT, but most Thai 
tourists will not provide critical comments. They often give only suggestion or praise. 

In the holiday season, there is often a problem of inadequate labor and parking space. 
The homestay owner cannot take care of a homestay up to the standard level; such as not being 
able to change sheets for new guests because there are no additional bedsheets or there is a 
labor shortage.  

The foreign tourists who come for leisure provided some negative information. This 
implied that the Thai tourism community is not up to the standards for international tourists, 
except for hardcore academic or special groups such as anthropologists. Most critiques included: 
too much and over modern build up; the buildings and planning are not tasteful. Foreign tourists 
often complained about the insects and the dirt of the beach caused by dumping garbage into 
the river and flowing to the beach without treatment. 

7.   Roles of government agencies and local authorities 
The role of the state such as the Department of Community Development and 

Department of Industrial Promotion in the past was to develop community leaders who later 
created TC. Because TC is gaining popularity and interest of all sectors, government budgets 
from various government sector are injected causing confusion in the development direction and 
conflicts from non-transparent allocation of benefits especially in beginning communities.  

Most of the local governments do not play a significant role. The majority of the 
investments by local governments are in infrastructure and utilities that benefit both the public 
and the tourists. They also support the organization of annual events and local events that 
promote community tourism. The obvious impact is the increased amount of waste from tourists 
and the localities often face the problem of waste management, especially during the peak tourist 
season when in some areas the number of tourists exceeds the local population. While the waste 
management budget is only allocated according to the number of the local population, this will 
lead to further environmental impacts. 
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8.   Future of Thai Tourism Community 
Here the SWOT analysis is used for the analysis of the future of CBT. The strengths of 

the CBT are diverse products and those which allow tourists to have more choices. 
The weakness of the TCs is the constraint of labor force which consists primarily of 

housewives. Shortage of labor is often encountered at the time of long holidays and public 
holidays. 

In addition, the tourism communities provide widely different levels of service. It depends 
on individual capital, human capital and the ability to manage the environment. When tourists 
overloaded public utilities and waste management capacity, local government faces serious 
problems with waste and wastewater. Moreover, a market shift from study to a leisure market 
may result in greater social inequity. 

 Another weakness occurs in areas where social capital is not strong enough.TCs are 
often set up because of outside help. The success of community tourism requires an "internal 
creation" rather than the establishment of government agencies. When the allocation of benefits 
is lacking in transparency and fairness, it will further lead to a gradual erosion of social capital. 

Tourism community relies heavily on demand for stimulus from outside the community. 
State-sponsored trips may have to exit the market once these support funds have expired. There 
is also concern about the impact of CBT on the households within the same community that do 
not benefit from tourism. It is necessary to allocate some of the benefits from tourism revenue to 
reduce impacts, such as environmental impacts and noise pollution. At the same time, there is 
need for some contribution to increase the quality of life for the public at large, which in turn will 
benefit tourists, such as investment in lighting and CCTV for the safety of the community and 
tourists. 

The opportunities of the tourism community are abundant due to the growing trend of 
domestic tourism.  However, this opportunity is not an opportunity for all but is limited to those 
TCs with high potential. 

The challenge of the tourism community is that, given the current trend of Thai tourism, 
government agencies try to find a community (that is already quite successful), in order to offer 
budget and other assistance. This can provoke some internal conflict in order to ensure good 
performance and this can tend to create a negative impact. 

Another challenge is competition from the nearby hotel industry, which offers a relatively 
low price and is comparable to a homestay that is moving into the tourist market with charging 
about 600 Baht per night (including activities). 
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9.  Suggestions 
9.1   Developers’ role 

 Developers should have a clear understanding of the underlying potential of the 
community; whether it is suitable for tourism promotion, whether it they have fundamentals for 
success, such as having a location nearby the main tourist route, having magnetic attractions 
close to the community or within the community. Moreover, the most important factor is social 
capital: whether it has united confidence in the group management. Because not all communities 
can develop into a tourism community, attempts to develop them without looking at the potential 
may lead the villagers to lose their investment capital. 

 Tourism development must have a correct marketing match - that is to say, what 
kind of market should be the goal of the tourism community. Is the tourism community suitable 
for study tour or leisure market? Once the market is determined, we can market and develop 
support systems be to meet the target groups. 

 Tourism developer should have a good understanding of the tourism economy of 
the community, especially the market and target customers that could affect the receipt, the cost 
of direct and indirect investment of the villagers, and net returns, in order to properly advise the 
villagers. 

 Plan and develop skills throughout the supply chain both at the operational level 
and at the management level, such as knowledge in creative tourism management skills, 
standard of service, providing communication capabilities and contact with external agencies.  

 Safety is the first thing that tourists consider as the most important requirements 
of facilities. Increase the awareness of safety measures in the house and the environ such as 
lighting, rails, including access to all types of tourist attractions such as road signs, light signals, 
telephone, internet, street lighting, and so on. 

 Communities should be encouraged to create new activities despite the fact that 
the community has outstanding activities from the accumulation of local wisdom or learning by 
doing management practice. However as time goes by, these activities have expanded and 
become widely known. The focus on old activities is reduced. Therefore, new, including night 
activities, should be added especially in rural area. 

 Travel and leisure information of CBT should be linked to online media between 
national tourist attractions and community attractions. Developers should use information from 
tourists’ comments to present or highlight each area such as food, coffee shop, natural 
phenomena, and so on. 
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 Support and disseminate fair distribution of benefits. The unfair allocation of 
benefits is a source of conflict and the collapse of the tourist community. Also, it is important to 
find ways to provide non-participating members of the tourist communities with a venue for 
voicing the impact of tourism on their way of life and to frequently assess if they are satisfied 
with the development of tourism in the community. 

 There should be an agreement on the maximum number of tourists in TCs as too 
many tourists may reduce the quality of hospitality in turn creating negative criticism in the social 
network. To manage the carrying capacity there should be a mechanism to notify the level of 
bookings and limits for each day through the use of smartphones or Facebook to provide 
information to day tourists before they decide to travel to the community. This could help to 
control the number of tourists during the peak season. 

 Promote development consistent with in the context of the community because 
the context and style of the tourism community is diverse. The one-formula development of 
community-based tourism policy is not likely to be effective. The promotion and development 
could be done through research and development of educational institutions which are more 
adept to area based need. However researchers from higher education institutions often lack 
market knowledge and tend to promote community development based on their own opinions 
rather than marketing factors. 

9.2   The role of government 

• Ministry of Tourism and Sports and TAT could create an online trading platform for 
the travel communities similar (but more versatile) to “Local Alike” to be a central database for 
public relations. It provides the information in the form of tourism news, events and seasons of 
the community. It also facilitates information for visitors to receive accurate information from each 
member of the community. Tourists can make booking through the platform. It has an ability to 
match the needs of the target group and provide real-time information on the occupancy in the 
village during peak season. Training for CTs leaders can be conducted to use Facebook live for 
marketing.    

 Support the tourism community in infrastructure that can be shared, especially about 
accessibility, such as parking, because it benefits everyone in the community, not only those who 
have business in tourism. This facility will also reduce the impact that it has had on other 
communities around, such as reducing dust in neighborhood. Assistance is provided only when 
the community has a clear clean-up plan. For bathrooms, consider creating washrooms for 
community co-operation, or learning center or private entity which have a cleaning plan. 
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Community support should not be directly financial subsidy to groups, as this was found to be a 
source of conflicts. 

•  The literature review of the original thinkers on social capital revealed that social 
capital is a result of the accumulation of community experience, so the effectiveness of public 
policies is quite limited. 

• Support the waste management budget for communities especially those with daily 
visitors who do pay hotel tax to the municipality. Including management knowledge and  
R & D investment to accommodate high human waste. 

• The development of human capital, such as bringing the core leaders to meet and 
exchange knowledge. Education of new generations to return to help the community in the field 
of information and marketing is vital. Although villages gained from knowledge and training tour 
provided by the government that can also create an artificial demand, leading to 
misunderstanding with regard to income and leading to the wrong investment decision. 
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 บทคัดยอ

ความสําเร็จของการทองเที่ยวไทยในดานการสรางรายไดในหลายปที่ผานมา ทําใหรัฐบาลให
ความสนใจกับการทองเที่ยวชุมชนในฐานะกลไกและเครื่องมือในการสรางและกระจายรายไดแกรากหญา 
โดยเดินหนาประชาสัมพันธการทองเที่ยววิถีไทยอยางเขมขน และหวังวาจะมีการกระจายผลประโยชนไป
ยังเมืองรองและชุมชนทองถิ่น 

ในขณะที่การทองเท่ียวชุมชนมีผลไดเดนชัดมากขึ้น โซเชียลมีเดียก็เร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้น
เชนกัน ชุดโครงการนี้ จะศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนทองเที่ยวกับสื่อออนไลน และจะประเมิน 
ผลไดจากการทองเที่ยวในระดับครัวเรือนและผลกระทบของการทองเที่ยวในระดับชุมชนบนพ้ืนฐานของ
การวิเคราะหดานบัญชีและการเงิน เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูการใชงบประมาณสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1) เพ่ือศึกษาความตองการ พฤติกรรม ของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก 

2) ศึกษาที่มาและความพึงพอใจการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตยใน
ชุมชนทองเท่ียวที่เปนกรณีศึกษา  

3) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เก่ียวของไดรับจาก
การทองเท่ียว 

4) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเท่ียวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 
โครงการน้ีมีโครงการยอย 2 โครงการ คือ 1) โครงการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวและ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน และ 2) โครงการศึกษาพฤติกรรมความ
ตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 

การศึกษานี้มีพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้งหมด 21 พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่ในภาคใต 1 พ้ืนที่ พ้ืนที่ในภาคกลาง 4 
พ้ืนที่พ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พ้ืนที่ และ 10 พ้ืนที่เปนพ้ืนที่ในภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมใน 3 
กลุมคือ 1) ชุมชนทองเที่ยวที่มีโฮมสเตย 2) ชุมชนที่มีกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One Day Trip) และ 3) 
ชุมชนที่มีผลิตภัณฑชุมชนจําหนายแกนักทองเที่ยว  

ผลการศึกษา พบวา ชุมชนทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมีวิวัฒนาการมาจากวิกฤติที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน ซ่ึงจําเปนตองหาทางเลือกใหมในการสรางเศรษฐกิจของชุมชน โอกาสทางเศรษฐกิจเม่ือ
แรกเริ่มเปนตลาดดูงานขององคกรปกครองในทองถิ่น (อปท.) แตในปจจุบันไดเร่ิมมีวิวัฒนาการไปเปน
ตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ประสงคมาพักผอน มีบางชุมชนที่ไดปรับปรุงมาตรฐานใหสูงกวามาตรฐาน
โฮมสเตยของรัฐ 
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การศึกษาพบวา ในปจจุบันชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในดานผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงความสามารถในการรองรับและขนาดของตลาด ชุมชนทองเที่ยวสามารถสรางสีสันและ
ทางเลือกแกนักทองเท่ียวรุนใหมได การทองเที่ยวชุมชนมีเง่ือนไขสําคัญเปนปจจัยแหงความสําเร็จตองพ่ึง
ทุนประเดิมที่ชุมชนมีอยูแลว ไดแก ทําเลที่ตั้งและทุนสังคม สวนปจจัยเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ไดแก ทุนใหม คือ ทุนที่สะสมจากประสบการณและความรูของแกนนําชุมชนและหัวหนาชุมชน รวมถึงทุน
มนุษยรุนใหมที่กลับไปพัฒนาทองเท่ียวชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสารสนเทศที่ติดตอกับโลกภายนอก 
และปจจัยเรง ที่ทําใหชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้น ไดแก การไดรับรางวัล การที่ไดรับประชาสัมพันธการออก
สื่อโทรทัศน หรือประชาสัมพันธโดยรัฐ 

ผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา การทองเท่ียวชุมชนสามารถสรางรายไดเสริมใหแกเศรษฐกิจราก
หญาไดจริงแตกระบวนการสรางความม่ันคงดานรายไดจะเปนกระบวนการที่คอนขางชา รายไดจาก
กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว อาหารและผลิตภัณฑชุมชนสรางรายไดที่สูงกวาและจัดการไดงายกวาโฮมส
เตย ผูลงทุนในโฮมสเตยสวนใหญรับรูกําไรจากโฮมสเตยเพ่ือเทียบกับกําไรที่คํานวณเชิงเศรษฐกิจ เพราะ
ไมไดคิดวาการลงทุนในการกอสรางเปนตนทุน แตเปนการสรางที่พักใหลูกหลาน การศึกษานี้จะได
คํานวณผลตอบแทนภายใตโมเดลการลงทุนแบบตางๆ สวนผลกระทบของการทองเที่ยวชุมชนสวนใหญ
ยังเปนบวกอยู แตมีปญหาขยะที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบนสื่อออนไลน พบวานักทองเที่ยวไทย
ใหความสําคัญในเรื่องธรรมชาติ บรรยากาศ อาหาร กาแฟที่ในชุมชนทองเที่ยว ในขณะที่นักทองเที่ยว
ตางชาติสนใจความจริงแท (Authenticity) สภาพแวดลอมของชุมชนและการอนุรักษธรรมชาติของชุมชน 
การสรางโปรแกรมทองเท่ียวในอนาคต จึงควรเนนกิจกรรมที่เก่ียวกับอาหาร กาแฟ บรรยากาศสําหรับการ
ถายรูปและด่ืมกาแฟ สําหรับคนไทย สภาพแวดลอมและความจริงแทสําหรับคนตางชาติ อยางไรก็ดี 
ชุมชนมีขอจํากัดดานการรองรับมากโดยเฉพาะในชวงเทศกาล การทองเท่ียวชุมชนในปจจุบันยังไม
เหมาะสมกับการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติสายออน 

ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) รัฐตองสนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะใหแก อปท. ในพ้ืนที่ที่
เปนแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนกิจกรรมวันเดียวที่นักทองเที่ยวไมไดคางแรม 
เน่ืองจาก อปท. ไมสามารถเก็บคาภาษีโรงแรมได 2) รัฐควรสนับสนุนการสรางสาธารณูปโภคสวนกลาง 
ซ่ึงทุกคนในชุมชนไมเฉพาะแตผูที่ลงทุนดานการทองเที่ยวไดประโยชน เพ่ือรองรับการทองเที่ยว เชน 
ลานจอดรถ หองนํ้า อยางไรก็ดี การดําเนินการเหลาน้ี ตองมีแผนชุมชนมารองรับและตองมาจากความ
ตองการของชุมชนจากการมีนักทองเที่ยวเกินกําลังรองรับ และ 3) สรางแพลตฟอรมสวนกลางที่ทําให
ชุมชนสามารถนําขอมูลของตนเขามาเสนอได รวมทั้งสามารถแจงจํานวนนักทองเที่ยววาไดเกินขีด
ความสามารถแลวหรือไม เพ่ือเปนการควบคุมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ตามมา 
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 Abstract

 The success of tourism sector in expanding income in the last few years has heightened 
national interest in community based tourism (CBT) as a tool for increasing and distributing 
income to grassroots. The government has actively promoted the Thai way of life in a nationwide 
campaign with the hope that this will redistribute tourism benefits to secondary cities and rural 
communities. 

While community based tourism has become more noticeable, social media has helped to 
increase its importance in tourism promotion as well. This research project aims to study the 
relationship between CBT and online media, and to evaluate the return from CBT and its impact 
on tourism communities.  This financial and accounting analysis will help improve national 
policies regarding CBT which in turn will lead to more efficient use of the national budget. 
This project has 2 sub projects: 

1) Tourist behaviors and economic and social benefits for tourism - related communities  
2)  Behaviors and tourists’ expectations of tourism - related communities through social 

media.  
The objectives of the projects are as follows: 

1. To study tourist requirements and the behavior of CBT tourists via social media. 
2. To study the origin and the satisfaction of CBT tourists who booked in local 

homestays. 
3. To evaluate the benefits and review the environmental and social impact on tourism 

communities. 
4. To benchmark the community case studies and to study key success factors of CBT. 
 
This study consists of 21 case studies: one in the southern region of Thailand, four in the 

Central region, six in the Northeast and ten in the North. The activities studied included 
homestay, one day activities and availability of souvenirs and local products. 

The study found that successful tourism communities have developed from both crisis 
and opportunities. For those confronted with crisis, there is a necessity to adopt a new economic 
alternative to make a better living. The initial markets include jungle tours, student volunteers, 
and sightseeing trips of large constituency groups sponsored by local governments. Today, some 
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communities have developed to cater for leisure tourists and have raised their homestay 
standards beyond those described by the Ministry of Tourism and Sports. 
       Our study also found that CBT has diversified in products and services, carrying capacities 
and markets, which means it can cater for greater market segments. Key success factors can be 
divided into three groups: basic factors, competitive factors and catalytic factors. The basic 
factors include social capital and appropriate locations without which CBT cannot survive and be 
sustained. Next, factors promoting competitiveness include new capital which is capital 
accumulated through the experience of leaders, including human capital from younger 
generations who could utilize Information Technology (IT) to connect communities with the 
outside world. Finally, catalytic factors help publicize tourism communities through national award 
success, promoting communities in TV media and direct promotion by the government. 

Our study concluded that CBT could generate supplementary income to grassroots as 
expected but the process would be gradual. It is also found that returns from day trip, food 
services and local products more lucrative than from homestay. Investors in homestay are 
generally satisfied by relatively lower returns because they do not include capital investment cost 
in their calculation as they consider it as building houses for their children. The study also 
provides estimates of returns from various business models. 

The study of behavior and satisfaction of tourists from on-line sources suggested that 
Thai future tourism packages should emphasize activities related to food, atmosphere for 
photographing and coffee drinking and for foreign tourists, environment and authenticity. 
However, the state of Thai CBT now, is not yet appropriate for international tourists who are 
seeking leisure and soft adventure. 

Our recommendations are: 
 1) The government provide additional budgetary support for local government in tourism 

areas especially where there are day trip attractions because local government cannot raise 
tourism revenue from hotel tax. 

 2) The government should improve infrastructure, which would benefit residents more 
than by providing funds directly to CBT groups. Local residents should be asked to voice their 
needs and problems especially where CBT is flourishing. The needed infrastructure could be 
public toilets, paved roads and car parks. However, the communities should have clear 
management plans with consideration of local physical and social carrying capacity. Finally, there 
could be a common electronic platform for CBT where sellers and buyers can communicate.  
This would include including providing information on real-time occupancy and future booking for 
each community in order to maintain good social and environmental carrying capacity. 
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1.1 ความสําคัญของโครงการ 

 ความสําเร็จของการทองเที่ยวไทยในเชิงรายไดในหลายปที่ผานมา ทําใหรัฐบาลใหความสนใจกับ
การทองเท่ียวในฐานะกลไกและเครื่องมือสรางรายไดใหแกชุมชน โดยใชการทองเท่ียววิถีไทยเปนแนวทาง
ดึงดูดความสนใจ ในขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ทําการศึกษาผลกระทบทางรายได
ของการทองเที่ยวชุมชน พบวา มีรายไดเปนลบถึง 8 จาก 11 แหง (พิชญานันท อมรพิชญ, 2556) แต
รายงานการศึกษานี้ไมไดนําเสนอรายการตางๆ ของขอมูลที่วิเคราะหและวิธีการที่ใชคํานวณ อีกทั้งยังไมมี
การวิเคราะหถึงที่มาของความสําเร็จและความลมเหลว ในขณะนี้ภาครัฐก็เดินหนาสงเสริมประชาสัมพันธ
การทองเท่ียววิถีไทย โดยหวังผลวาจะมีการกระจายผลประโยชนไปยังชุมชนรากหญา 
 ในขณะท่ีการทองเที่ยวชุมชนมีความสําคัญมากขึ้น โซเชียลมีเดียก็เริ่มเขามามีบทบาท
ความสําคัญมากขึ้นในการเปนแหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวสามารถใชในการจัดการทองเท่ียวของตนเอง 
โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวอิสระที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น นักทองเท่ียวกลุมน้ีมักสอบถาม แชร และ
ชักชวนใหเดินทางทองเที่ยวตามประสบการณที่ตนเองไดรับ รวมทั้งวิพากษวิจารณหากไมไดรับความพึง
พอใจ ทําใหในปจจุบันโซเชียลมีเดียกลายเปนกลไกการกระจายขอมูลอยางกวางขวาง ดังนั้น โซเชียล
มีเดียจึงมีบทบาทความสําคัญตอการทองเท่ียวมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 จากฐานขอมูลการดําเนินโครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) พบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2558 มีโครงการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาและการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในระดับชุมชน หรือที่เรียกวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เกือบ 600 โครงการ สวนใหญเปนงาน
พัฒนาสินคาทองเที่ยวในชุมชน สวนการศึกษาอยางจริงจังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนยังมีคอนขางนอย ไมวาจะเปนประเด็นของผลกระทบ การกระจายรายได 
รวมทั้งการประเมินผลตนทุนผลไดของการทองเที่ยวโดยชุมชน (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด อรุณี อินทรไพโรจน 
อัครพงศ อ้ันทอง และอรรถพันธ สารวงศ, 2560) ขณะที่นโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวในปจจุบัน 
ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยววิถีไทย ดังน้ัน เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนทั้งในระดับมห
ภาคและในระดับทองถิ่น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะ
การวิเคราะหผลตอบแทนในกิจกรรมการทองเท่ียวที่เกิดจากการลงทุนโดยชุมชน 
 ชุดโครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคหลักที่จะประเมินผลกระทบของการทองเที่ยวในระดับชุมชน
บนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสําคัญสําหรับตัดสินใจเชิง
นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนที่นํามาสูการใชงบประมาณสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 1
บทนํา
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และประสิทธิผล นอกจากแผนงานวิจัยฯ น้ีจะริเร่ิมใชขอมูลในโซเชียลมีเดียมาวิจัยอยางเต็มรูปแบบ 
บทบาทของแผนงานวิจัยก็คือ การนําเอาองคความรูดานวิธีการจัดการทองเที่ยวชุมชน และพฤติกรรม
นักทองเท่ียวที่เขามาพักในโฮมสเตยมาเยือนชุมชนในโครงการยอยที่ 1 มารวมกับขอมูลความตองการ
และการวิพากษวิจารณทองเที่ยวชุมชนของนักทองเที่ยวในโซเชียลมีเดีย เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ สรางผลิตภัณฑใหมจากขอวิพากษในโซเชียลมีเดีย และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การตลาดเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความตองการ พฤติกรรม และการตัดสินใจของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก 

2) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย
ในชุมชนทองเท่ียวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก  

3) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เก่ียวของไดรับจากการ
ทองเท่ียว 

4) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเท่ียวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 

1.3 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ชุดโครงการนี้ประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ โครงการยอยที่ 1 เปนโครงการศึกษาดานอุปทาน 
(Supply) เปนหลัก มีพ้ืนที่ศึกษาในชุมชนทั้งสิ้น 21 แหง โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 1) ชุมชนโฮมสเตย 17 
กรณีศึกษา 2) กลุมทองเท่ียววันเดียว 4 กรณีศึกษา และ 3) กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี โดยพ้ืนที่
ศึกษา 1 แหง อาจจะการศึกษามากกวา 1 กลุม เชน มีการวิเคราะหทั้งโฮมสเตยและผลิตภัณฑชุมชน เปน
ตน (แสดงในตารางที่ 1.1) โดยศึกษาถึงโครงสรางองคกรการบริหารจัดการของชุมชนทองเที่ยวตลอดหวง
โซอุปทานทั้งที่พัก การจัดหาอาหาร การเดินทาง กิจกรรมทองเท่ียวและบันเทิงภายในพื้นที่ สินคาของที่
ระลึก จนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการน้ีจึงเปนการศึกษาโดยสัมภาษณผูประกอบการ
หรือชุมชนทองเที่ยวเปนสวนใหญ แตเพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการและชุมชน จึงไดมีการศึกษา
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มาเยือนชุมชน เปนแบบสอบถามสั้นๆ และออกแบบตามความตองการ
ของชุมชนทองเท่ียว ดังน้ัน คําถามในบางขอจึงอาจจะไมเหมือนกันในทุกชุมชน 

โครงการยอยที่ 2 เปนโครงการศึกษาพฤติกรรม และขอมูลที่ใชในการตัดสินใจมาเที่ยวของ
นักทองเท่ียว จึงเปนโครงการที่มองในดานอุปสงค (Demand) แตเปนการศึกษาผานโซเชียลมีเดียซ่ึงเปน
ขอมูลที่นักทองเที่ยวเปนผูใหดวยความสมัครใจ ซ่ึงนักวิจัยไมสามารถจะควบคุมตัวแปรใดๆ ได สําหรับ
พ้ืนที่ศึกษาของทั้ง 2 โครงการ จะใชพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใหสามารถบูรณาการขอมูลได 

ชุดโครงการ “การศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชน
ทองเท่ียว”  มีนักวิจัยรวมและพ้ืนที่ศึกษาในแตละโครงการ แสดงดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 นักวิจัยและพ้ืนที่ศึกษาภายใตชุดโครงการ 
นักวิจัย พ้ืนท่ีศึกษา กลุมกิจกรรมท่ีวิเคราะหในพ้ืนท่ี 

โครงการยอยท่ี 1   พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของการทองเที่ยวเพ่ือชุมชน 

หัวหนาโครงการ ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด 

โฮมสเตย 
(17 กรณี) 

กิจกรรม 
วันเดียว 
(4 กรณี) 

ผลิตภัณฑ
ชุมชน 

(6 กรณี) 

ผศ.ดร.รัดเกลา เปรมประสิทธิ์ 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย   
(ผาหมักโคลน) 

บานรองกลา จ.พิษณุโลก    
ชุมชนลับแล จ.อุตรดิตถ    

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ลํานํ้าเข็ก)  
(ลองแกง)  

ผศ.อริยา เผาเคร่ือง และ  
อ.ดร. อัครพงศ อั้นทอง 

บานแมกําปอง จ.เชียงใหม   
(หมอนใบชา) 

บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม    

บานบัว จ.พะเยา   
(สบูขาว) 

บานสันติชล จ.แมฮองสอน  
(ชุมชนจีนยูนนาน)  

เกาะยาวนอย จ.พังงา   
(ผาบาติค) 

อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง  
เชียงคาน จ.เลย   

(มะพราวแกว) 

บานนาออ จ.เลย    
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน     

อ. สาวิณี สุริยันรัตกร 

บานดงยางพรพิบูลย อ.พิบูล
ลักษณ จ.อุดรธานี   

(ผายอมคราม) 

บานเชียง จ.อุดรธานี    

บานเดียม จ.อุดรธานี 


(ลองเรือชมทะเล
บัวแดง) 

 

ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร 

ประแส จ.ระยอง    
บานเกาะเกิด จ.
พระนครศรีอยุธยา   

บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี   
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.
สิงหบุรี    

นายอรรถพันธ สารวงศ 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย    
ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน    

โครงการยอยท่ี 2 พฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน
ผศ.ดร. ระพีพัฒน  ภาสบุตร
นายวุฒิพงศ วรรณทรัพย 
ผศ. นภาพร เตรียมมีฤทธิ์ 
นางสาวจันทิมา เจริญผล 
นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช 
นางสาวมัทธนา กอนสันทัด 

พื้นที่ศึกษาในโครงการยอยที่ 1 
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รูปที่ 1.2 รูปแบบการทํางานของแผนงาน 

1.4 วิธีการวิเคราะห 
 แผนงานฯ จะนําขอมูลที่ไดจากการรวมสํารวจพ้ืนที่ศึกษา ผลการศึกษาของโครงการยอยที่ 1 
และ 2 มาบูรณาการเพ่ือใหได Customer to Business Tourism (C2B) Packages และใหขอเสนอแนะ
ทางการตลาดและเชิงนโยบาย ซ่ึงจะแสดงในบทที่ 5 โดยประกอบดวยการวิเคราะหตางๆ ดังน้ี 

1) เปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว 
ในการศึกษานี้ จะทําการประเมินสมรรถนะของชุมชนทองเท่ียวในการศึกษานี้ อาศัย

ตัวชี้วัด 2 กลุม คือ (1) ศักยภาพของชุมชน หรือดานอุปทาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ที่สะทอนถึง
ความพรอมพ้ืนฐานและความสามารถในการใหบริการ และ (2) ขีดความสามารถในการแขงขัน หรือดาน
อุปสงค มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑประเมินดังตารางที่ 1.2  

  เม่ือนําขอมูลทั้งดานศักยภาพหรือดานอุปทาน และดานขีดความสามารถในการแขงขัน
หรือดานอุปสงคของแตละชุมชนมาวิเคราะหและแปลผลคะแนนตามตารางที่ 1.3 มาทําตารางสองทางก็จะ
ไดกลุมของชุมชนทองเที่ยวที่มีระดับความสามารถสูงทั้ง 2 ดาน กลุมที่มีคะแนนสูงดานใดดานหน่ึง และ
กลุมที่ตองปรับปรุงความสามารถทั้ง 2 ดาน 

 
 

 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม

พฤติกรรมนักทองเที่ยว 
และ UGC  

ขอเสนอแนะทาง
การตลาด/ เชิงนโยบาย 

โครงการยอยที่ 1 

โครงการยอยที่ 2 

การวัดศักยภาพ
ทองเที่ยวชุมชน

การเปรียบเทียบ
สมรรถนะ 

C2B 
Tourism Packages 

ความพึงพอใจ 

Good Practice 

แผนงานวิจยัฯ 
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ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว 
ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย เกณฑการประเมิน 

1. ศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว (อุปทาน) 

 

1.1  ทุนประเดิม 1.1.1  ชุมชนมีทุนธรรมชาติที่โดดเดน 1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.1.2  ชุมชนมีอัตลักษณโดดเดนดาน

ประวัติศาสตรและชาติพันธุ ซ่ึง
นํามาใชสงเสริมการทองเที่ยว 

1 = มี, 0 = ไมมี 

  1.2.3  ชุมชนมีทุนภูมิปญญาทองถ่ิน 1 = มี, 0 = ไมมี 

  

1.2  ทุนใหมหรือทุน
สะสม 

  
  
  

1.2.1   ชุมชนเปนตนแบบดานการ
บริหารจัดการทองเที่ยวชุมชน  

1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.2.2  เปนชุมชนที่ไดรับรางวัล CBT 

ระดับนานาชาติ 
1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.2.3  ชุมชนเปนแหลงดูงานเพราะมี

ฐานเรียนรู  
1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.2.4   ชุมชนมีแกนนําที่เขมแข็ง และ

เครือขายที่ตองใชเวลาสะสม
มากกวา 10 ปข้ึนไป) 

1 = มี, 0 = ไมมี 

  

1.3  ทุนบริการ/ 
สรางสรรค 

  
  

1.3.1  ชุมชนมีนวัตกรรมทองเที่ยว 1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.3.2  ชุมชนประยุกตใชนวัตกรรม

สารสนเทศดานการตลาด (มี
เฟสบุกหรือเว็บไซตกลุม) 

1 = มี, 0 = ไมมี 

  

1.3.3  ชุมชนสามารถจัดการให
นักทองเที่ยวสามารถเขา
กิจกรรมโดยไมตองนัดหมาย
กอน 

1 = มี, 0 = ไมมี 

    
1.3.4  ชุมชนมีทุนมนุษยคืนถ่ินที่เปน

คนรุนใหม (มีคนรุน 2 มารับ
ชวงตอ) 

1 = มี, 0 = ไมมี 

  
1.4  กําลังรองรับ (คนตอวัน) 

1 = นอยกวาหรือเทากับ 100 คนตอวนั
2 = 101-200 คนตอวนั 
3 = 201-500 คนตอวนั 
4 = มากกวา 500 คนตอวัน 

  
1.5  ผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย (ประเมินมาตรฐาน

รอบป พ.ศ. 2556 เปนตนไป) 
1 = มี, 0 = ไมมี 

2. ขีดความสามารถในการ
แขงขัน  

(อุปสงค) 
2.1  จํานวนผูใชบริการ 

1 = นอยกวา 2,000 คนตอป 
2 = 2,000-5,000 คนตอป 
3 = 5,001-10,000 คนตอป 
4 = มากกวา 10,000 คนตอป 

2.2  รายไดการทองเที่ยว 

1 = นอยกวา 1 ลานบาทตอป 
2 = 1-3 ลานบาทตอป 
3 = 3-5 ลานบาทตอป 
4 = มากกวา 5 ลานบาทตอป 

2.3  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

1 = รอยละ 90-100 
2 = รอยละ 80-89 
3 = รอยละ 70-79 
4 = นอยกวารอยละ 70 
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ตารางที่ 1.3 แปลผลระดับศักยภาพและความสามารถของชุมชน 
แปลผล ดานศักยภาพ (Supply) ดานความสามารถ (Demand) 
ตํ่า 1 - 5 คะแนน 1 - 4 คะแนน 

ปานกลาง 6 - 10 คะแนน 5 - 8 คะแนน 
สูง 11 - 16 คะแนน 9 - 12 คะแนน 

 
2) วิธีวิจัย ใชวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห

เชิงปริมาณ จะเปนการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินและบัญชี เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน
ในกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน ในรายงานระดับชุมชนของภายใตโครงการยอย 1 จะนําเสนอรายละเอียด
การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนในการดําเนินงานระยะ 10 ปของโฮมสเตย และหาระยะเวลาคืนทุน สวน
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ จะเปนการวิเคราะหพัฒนาการของการกอตั้ง การบริหารจัดการกลุม การจัดสรร
ผลประโยชน รวมถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
จะใชวิธีสัมภาษณแบบสามเสา (Triangulation) คือ การเปรียบเทียบขอมูลจากหลายๆ แหลงในพื้นที่และ
ประเด็นเดียวกัน 

3) คัดเลือก Good Practice  
 แสวงหาแนวทางจัดการที่เดนจากกลุมกรณีศึกษา เพ่ือนําผลไปเขียนคูมือวิเคราะห

ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชหลักทางบัญชีและการเงิน เชน การวิเคราะหกําไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน 
เปนตน 

 ในการวิเคราะห Good practice จะใชทฤษฎีตางๆ มาใชในการอธิบายตามบริบทที่
เหมาะสม เชน ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด 7 ประการ หรือ 7P’s ในการวิเคราะหกิจกรรมทางการตลาด
ของชุมชน หรือหลักธรรมาภิบาลในการวิเคราะหการบริหารจัดการองคกร เปนตน 

4) เสนอภาพโมเดลทองเที่ยวครบวงจรสําหรับการทองเท่ียวชุมชน เปนการติดตาม
นักทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดีย และผานการสัมภาษณ ผลการศึกษาจากโครงการยอย 2 สําหรับ
การศึกษาการทองเที่ยวแบบครบวงจร จะติดตามนักทองเที่ยวชุมชนในการคนหาขอมูลของนักทองเที่ยว
เพ่ือจะแสวงหาจุดหมายปลายทางดานทองเที่ยว การตัดสินใจ การจอง จาย และเดินทางสูจุดมุงหมาย
ปลายทาง การแบงปน (Share) ในการแสดงความพึงพอใจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โครงการยอยที่ 2) 

5) การติดตามความพึงพอใจและ UGC  การติดตามความพึงพอใจจะดําเนินการโดยการ
พัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content: UGC) เพ่ือใหนักทองเที่ยว/ผูเยี่ยมชม เขามา
แสดงความคิดเห็น รีวิว แลกเปลี่ยนประสบการณ ผานโซเชียลมีเดีย ขอมูลที่ไดรับเม่ือผานการวิเคราะห 
สังเคราะหดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) จะสะทอนถึงความพึงพอใจ พฤติกรรมและความตองการที่แทจริงของนักทองเที่ยว ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเท่ียวชุมชน 
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รูปที่ 1.3 โมเดลการทองเที่ยว 

6) การบูรณาการขอมูลจากภาคสนามกับขอมูลโซเชียลมีเดีย เพ่ือเสนอผลิตภัณฑใหมที่มา
จาก UGC เปนการบูรณาการโดยแผนงานเพื่อใหไดผลผลิตสุดทาย ไดแก 

- แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศของการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียล
มีเดียเปนเคร่ืองมือในการทํากิจกรรม ธุรกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ ตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการ
เดินทาง 

- ไดเน้ือหา ความคิดเห็น และภาพถายในมุมมองที่นักทองเที่ยวตองการ รวมถึงการสงเสริม
การตลาดดวยเทคนิคการบอกตอในเชิงบวกแบบออนไลน (e-Positive Word of Mouth) เพ่ือผลักดันการ
ทองเท่ียวชุมชนใหเติบโตอยางยั่งยืน 

7) จัดทําคูมือ ผลผลิตหนึ่งในโครงการนี้ คือ “คูมือการวิเคราะหการลงทุนของโฮมสเตยชุมชน”  
เพ่ือสรุปปจจัยสําคัญที่ชุมชนตองพิจารณาเม่ือจะจัดการทองเที่ยวชุมชน แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชน
ทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงแนวทางในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินอยางงาย เพ่ือเปน
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

1.5 นิยามศัพท 
ศักยภาพ ในการศึกษานี้ ศักยภาพ หมายถึง ปจจัยทางดานอุปทานที่ทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นมี

โอกาสท่ีจะพัฒนาดานการทองเที่ยว ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีอาจเปนปจจัยทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล หรือ
ปจจัยทางการเงินก็ได 

สมรรถนะ เปนตัวบงชี้ถึงความสามารถที่จะดําเนินการ ทามกลางโลกที่มีการแขงขัน  

1.6 ขอจํากัดของงานวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดบางประการที่ผูอานควรตระหนักเพ่ือใหมีความระมัดระวังการที่จะนํา

ขอมูลไปอางอิงตอไป 
1) งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานที่มุงเนนการอธิบายธรรมชาติของชุมชนทองเท่ียวในเชิงคุณภาพ ดังนั้น 

ในการเก็บตัวอยางจึงมิไดเก็บตัวอยางเชิงสถิติ แตเปนไปและเปนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม

Search

Decide 

BookPay

Travel/ Stay

Share
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ยอยของชาวบานที่เห็นประโยชนจากงานวิจัยชิ้นนี้และยินดีใหขอมูล ผลการศึกษาจึงไมอาจกลาวไดวา
เปนตัวแทนของชุมชนทองเท่ียวทั้งหมด 

2) ขอมูลที่นํามาคํานวณผลตอบแทนและรายไดของชุมชนทองเที่ยวมีไดมาจากการสุมตัวอยาง
เชิงสถิติที่แทจริง ยกตัวอยางเชน กลุมโฮมสเตย นักวิจัยจะทําการแบงกลุมโฮมสเตยตามขนาดของที่พัก
และจํานวนหองเปนขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในแตละกลุมก็จะเลือกตัวอยางออกมา 3-4 ตัวอยาง ซ่ึงกลุม
เห็นวา เปนตัวแทนของกลุมทั้งน้ีขึ้นอยูกับความยินยอมพรอมใจของผูใหขอมูล เพราะการสัมภาษณเชิง
ลึกโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการลงทุนนั้นตองใชเวลาและเก็บขอมูลคอนขางละเอียดเพ่ือใหไดขอมูลตนทุน
และรายไดสําหรับการคํานวณผลสุทธิ สําหรับกลุมทองเท่ียววันเดียวนั้น นักวิจัยไมสามารถสอบถามความ
พึงพอใจได เพราะมีชวงเวลาสั้นมากในการทองเท่ียวและเปนการรบกวนแขกของชุมชน 

3) การเก็บขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีขอจํากัด คือ หากเปนชุมชนทัศนศึกษาหรือดู
งาน นักทองเท่ียวจะมาเปนกลุมใหญ ซ่ึงจะมีลักษณะของตัวแปรบางประการคลายคลึงกัน เชน ที่ทํางาน
อายุ อาชีพ การศึกษา และวัตถุประสงคของการมาทองเท่ียว คาใชจาย ดังน้ัน ในแตละกลุมจึงเก็บเพียง
หน่ึงตัวอยาง ทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางไดจํานวนมาก เน่ืองจากใน 1 เดือน มีผูมาทองเที่ยวในชุมชน
จํานวนไมมาก 

4) เน่ืองจากการศึกษานี้มีขอความพาดพิงในเชิงลบเกี่ยวกับหมูบานที่ศึกษา ซ่ึงเกิดจากความเห็น
ของผูไปเยือน ดังน้ัน ในสวนนี้จึงไมอาจกลาวนามของหมูบานน้ันได และจะตองใชนามสมมติตามธรรม
เนียมปฏิบัติของการวิจัย ผูที่สนใจจึงควรไปศึกษาเพ่ิมเติมจากรายงานยอยสําหรับแตละหมูบาน 

5) การศึกษาอุปสงคจากโซเชียลมีเดีย พบวา นักทองเท่ียวไทยไมนิยมเขียนรีวิวหรือแสดงความ
คิดเห็นแบบยาวดังเชนนักทองเที่ยวตางชาติ แตจะสนใจการใหคะแนนมากกวา ทําใหขอมูลในสวนนี้นอย
กวาที่คาดหมายไวมาก 
            รายงานฉบับน้ีเปนรายงานสรุป ผูที่สนใจสามารถอานรายงานฉบับยอย ซ่ึงมีรายละเอียดในแต
ละหมูบานโดยดาวนโหลดจากเว็บไซต ppsi.or.th 

1.7 ประโยชนของขอคนพบจากการศึกษา 
ในการศึกษานี้ไดเกิดผลประโยชนมีขอคนพบที่กอใหเกิดผลประโยชนในหลายดานดังตอไปน้ี คือ 
1) ดานวิชาการ มีขอคนพบที่สําคัญ ไดแก การเกิดทฤษฎีพลวัตทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงวิเคราะห

วิวัฒนาการของชุมชนด้ังเดิมไปสูวิสาหกิจชุมชนสมัยใหมซ่ึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ
อุดมการณและคุณคาความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรและเครือขาย วิธีการดําเนินงาน และโลกทัศน 
เม่ือชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากชุมชนด้ังเดิมไปสูลักษณะของชุมชนที่มีวิสาหกิจสมัยใหม ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมไมปรากฏวามีการคนพบและขอสรุปดังกลาว 

2) ดานสังคม ไดแก การบริหารจัดการองคกรและกติกาสังคม ซ่ึงมีขอคนพบที่สําคัญก็คือ จะมี
กติกาชุมชนที่ใชกํากับการทองเที่ยวชุมชนนั้น ซ่ึงมีความจําเปนและสําคัญอยูในระดับหน่ึง แตเม่ือการ
ทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวาจะมีบุคคลภายนอกชุมชนเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นกติกาชุมชนที่มีอยูจะไมเพียงพอและจะตองใชกฎหมาย ซ่ึงเปนเทศบัญญัติเขามาบังคับในเบื้องตน 
อยางไรก็ดี เทศบัญญัติน้ันไมสามารถที่จะจํากัดเสรีภาพสวนบุคคล เชน การด่ืมกินสิ่งอบายมุขในที่



ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจทองเท่ียวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเท่ียว 
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สาธารณะ ดังนั้น เม่ือ ทองเท่ียวชุมชนขยายตัวมากขึ้นจําเปนจะตองมีธรรมนูญประชาคมกํากับอีกดวย 
นอกจากน้ี การศึกษานี้ยังพบตนแบบของการกระจายผลประโยชนใหแกสังคมสวนใหญนอกชุมชน
ทองเท่ียว ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบทางบวกและลดผลกระทบทางลบจากการทองเท่ียวอีกดวย 

3) ดานเศรษฐกิจและพาณิชย การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจที่จะทําใหทองเที่ยว
ชุมชนมีความสัมฤทธิ์ผลดานเศรษฐกิจและโอกาสทางดานตามตลาดจากการใชระบบสื่อสารออนไลนการ
ใชแอพพลิเคชั่นสมัยใหม เชน การใช Google translate ซ่ึงโครงการยอยที่ 2 ไดทําการถายทอดทักษะน้ี
แกชุมชนที่ศึกษา ปรากฏวาเปนที่สนใจกันมาก 

4) ดานผูประกอบการ งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําคูมือการลงทุนสําหรับโฮมสเตยที่เขาใจงายสามารถ
นําไปใชคํานวณความเปนไปไดของการลงทุนของผูประกอบการและมีตัวอยางจากขอมูลภาคสนามที่
ชัดเจน 

5) ดานนโยบาย งานวิจัยน้ีไดใหเสนอแนะหนวยงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวชุมชน โดยได
ชี้แนะใหเห็นวาชุมชนทองเที่ยวมีความแตกตางกันมาก และมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น การสงเสริม
และการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน จึงไมสามารถทําไดทุกพ้ืนที่หรือไมสามารถใชนโยบายสูตรเดียวกับทุก
พ้ืนที่ ผูออกนโยบายและผูที่จะทําหนาที่ขับเคลื่อนการพัฒนา เชน สถาบันการศึกษา จะตองมีความรูความ
เขาใจศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพ่ือจะไดสงเสริมและพัฒนาไดอยางตรงจุด 

1.8 การนําเสนอรายงาน 
          รายงานนี้มีทั้งหมด 5 บท บทที่ 2 ถัดจากน้ีเปนบททบทวนวรรณกรรมเพื่อคนหาชองวางของ
การศึกษา บทที่ 3 เปนการศึกษาดานอุปสงค (Demand) โดยเสนอพฤติกรรมและความตองการของ
ชุมชนทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเปนการสรุปเน้ือหาจากโครงการยอยที่ 2 ซ่ึงเปนโครงการศึกษา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวทางโซเชียลมีเดีย บทที่ 4 เปนการรายงานผลการศึกษาในดานอุปทาน (Supply) 
โดยจะเปรียบเทียบศักยภาพและสมรรถนะของพื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด รวมทั้งจะรายงานความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวในกรณีศึกษา บทที่ 5 เปนบทสรุปขอคนพบ วิเคราะหโอกาส และอนาคตของการ
ทองเท่ียวชุมชน ตลอดจนสรุปทฤษฎีวิวัฒนาการของทองเท่ียวชุมชน ดังที่ไดระบุไวในขอที่ 1.7 
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ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนถ่ิน ทั้งน้ี ไดมีผูนิยามคําวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” ไวหลายแนวทาง 
ดังน้ี 

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

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

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

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

จากนิยามขางตน จะพบวา มีประเด็นที่เก่ียวของในแงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 2 
ประเด็น คือ  

1) การจัดการที่เปนของชุมชน คือ การเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นทั้งในการ
ตัดสินใจ การใชทรัพยากรในชุมชน การจัดการทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยคนในชุมชน ตลอดจนการ
จัดสรรผลประโยชนเพ่ือคนในชุมชน 

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

ทั้ง 2 ประเด็นนับวาเปนเง่ือนไขจําเปนที่จะทําใหเปนการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางแทจริง 
กลาวคือ คนในชุมชนตองเปนผูดําเนินการและและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการใช
ทรัพยากรตางๆ ในชุมชนเอง ไมใชใหบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการ อยางไรก็ดี หากจะทําใหการ
พัฒนาเกิดความยั่งยืน การจัดการที่เกิดขึ้นจะตองเปนการจัดการที่ดี กลาวคือ การดําเนินการน้ันสราง



ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจทองเท่ียวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเท่ียว 
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ประโยชนใหแกชุมชนไดอยางแทจริง ไมสรางผลกระทบเชิงลบ หรือสามารถจัดการและสรางสมดุลได
ระหวางผลไดและผลเสียที่เกิดไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเง่ือนไขขอหลังน้ี ถือเปนเรื่องที่คอนขางทาทายชุมชน
ในการวางแผนและบริหารจัดการใหเกิดสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีองคประกอบหลัก 4 ดาน 
ดังน้ี  

1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การ
ผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติคํานึงถึงความยั่งยืนของชุมชน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ  

2) ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่คนในชุมชนรับรูรวมกัน มีปราชญหรือผูมี
ความรู และมีทักษะในเรื่องตางๆ สมาชิกของชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา  

3) ดานการจัดการ ชุมชนมีการกําหนดหลักเกณฑ กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว สามารถบูรณาการ
การทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4) ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวเปนการสรางการรับรู เขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน สราง
จิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 การท่ีจะใหชุมชนดําเนินการทองเที่ยวไดจําเปนตองเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในดานการจัดการทองเท่ียว เนนอัตลักษณของการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหความสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคน และชุมชนทองถิ่น มีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับวัฒนธรรม 
 การทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการ ดังน้ี (สถาบันการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน, 2556)  

1) ชุมชนเปนเจาของ  
2) ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3) สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5) มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 
6) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น 
7) กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
9) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น 

10) มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 
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ตารางที่ 2.1 ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน 
ประเภทนักทองเท่ียวชุมชน คุณลักษณะหลัก การจัดการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 

1. นักทองเที่ยวชุมชนสายแข็ง  ตองการประสบการณดานวัฒนธรรม
ชุมชนอยางแทจรงิ 

 สามารถจัดบานพักโฮมสเตยตาม
นิยามของกระทรวงการทองเทีย่วและ
กีฬา 

2. นักทองเที่ยวชุมชนสายออน  สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การ
มีปฏิสัมพันธกับคนทองถิ่น  

 ยังตองการไดรับความสะดวกสบาย
จากการทองเที่ยวชุมชน 

 ควรเสนอการทองเท่ียวชมุชนทีใ่ห
ความสะดวกสบาย  
 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

2.1. นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ  อายุระหวาง 50-70 ป 
 เปนผูมเีงิน เวลาและยังมีสุขภาพ

แข็งแรง 
 ตองการไดรับประสบการณใหมๆ  
 สนใจกิจกรรมผจญภัยเบาๆ ที่

ผสมผสานกับความหรูหรา  

 นําเสนอประสบการณ เชน วัฒนธรรม
และกิจกรรมผจญภัยเบาๆ  
 ใหบริการท่ีเปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย 

2.2. นักทองเที่ยวกลุมที่อายุไมมาก  มีการศึกษาดี 
 เคยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมา

กอน  
 ตองการคนหาแหลงทองเทีย่วใหมๆ 

 นําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน
โครงการอาสาสมัคร โครงการพัก
อาศัยระยะยาว 
 จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทํารวมกับ
คนในชมุชน 

ก. นักทองเที่ยวอายุ 18-30 ป  มีงบประมาณนอยแตมเีวลามาก
 ชอบการทองเทีย่วแบบ 

backpackers  
 ตองการเห็นชุมชนทองถิ่น แตตองมี

ความเปนสวนตัว 
 สนใจการทองเทีย่วชุมชนเพราะราคา

ถูก 

 เหมือนขอ 2.2  
 จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับที่พออาศัยอยูได 
 แตยังตองคํานึงถงึความเปนสวนตัว
ของรักทองเทีย่ว 

ข. นักทองเที่ยวอายุ 31-50 ป  มีรายไดแตมีเวลาจํากัด
 มักเดินทางทองเที่ยวเปนคู  
 ตองการหาประสบการณแปลกใหม  
 ตองการความสะดวกสบายจากการ

ทองเที่ยวชุมชน 

 เหมือนขอ 2.2  

2.3 นักทองเที่ยวกลุมครอบครัว (มัก
เดินทางมากับลูก) 

 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนใหญเปนชาว
ยุโรป 

 ชอบการทองเที่ยวที่มีโอกาสไดสอน
ลูกหลานจากสภาพแวดลอมที่เปน
จริง 

 ตองการมีปฏิสัมพันธกับคนทองถิ่น 

 จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทํารวมกับ
คนในชมุชน 
 ใหบริการท่ีเปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย 

ท่ีมา: ปรับจาก Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) 
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แนวความคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม วิวัฒนาการมาจาก 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดที่หน่ึง มี 
Pierre Bourdieu เปนผูนํา ซ่ึงพัฒนาแนวความคิดน้ีจากแนวความคิดดานชนชั้นทางสังคม (Social class) 
โดยเริ่มตนจากแนวคิดเก่ียวกับทุนวัฒนธรรม (Cultural capital) ซ่ึงสามารถสงผานไดจากรุนสูรุน และเปน
ตัวแบงชนชั้นได แนวคิดที่สอง James Coleman ซ่ึงเปนผูบูรณาการความคิดดานทุนทางสังคมกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะเศรษฐศาสตรดานทุนมนุษยของ Theodore Schultz (1961) และ Gary Becker 
(1964) และแนวคิดที่สาม ก็คือ Robert Putnam ซ่ึงเสนอแนวคิดน้ีในเชิงสรางสรรควาทุนสังคมเปน
เรื่องราวของการสรางความรวมมือและจิตอาสา ซ่ึงจะทําใหสังคมมีความอยูดีมีสุขมากขึ้น และเปนผูที่ทํา
ใหแนวความคิดทุนทางสังคมแพรหลายมากที่สุด 

Putnam เห็นวาทุนทางสังคมทําใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการตางตอบ
แทนที่เขมแข็งขึ้น หรือเพ่ิมตนทุนของผูที่คิดจะหลีกเลี่ยง หรือไปชวยทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอมูลที่
ดีขึ้นรวมทั้งขอมูลที่เก่ียวกับปจเจกชนในกลุม Putnam เห็นวาทุนทางสังคมนี้เปนองครวมแหงความสําเร็จ
และเปนแบบอยางของการใหความรวมมือ (Putnam, 1993) นับวาไดรับอิทธิพลจาก Coleman แตได
ยกระดับการวิเคราะหจากระดับปจเจกชนไปสูระดับชุมชนและสังคม 

Putnam เสนอวาทุนทางสังคมมี 2 รูปแบบ คือ 1) Bridging (inclusive) และ 2) Bonding 
(exclusive) ซ่ึงรูปแบบหลังมีแนวโนมที่จะเสริมสรางอัตลักษณและสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ระหวางกลุม ในขณะที่รูปแบบแรกนั้นมีแนวโนมที่จะดึงผูคนจากหลายสวนของสังคมมารวมเขาดวยกัน 
ซ่ึงทุนทางสังคมทั้ง 2 แบบ มีประโยชนตางกัน โดยรูปแบบแรกนั้นมีผลประโยชนในการเชื่อมตอกับ
ทรัพยสินภายนอกและเพ่ือที่จะกระจายขอมูลและสรางสิ่งที่เรียกวา “Sociological WD-40” ที่สามารถ
สรางอัตลักษณที่กวางกวาเดิมและสามารถสรางการตางตอบแทน (Reciprocity) ได (Putnam, 2002: 22-
23) 

Putnam ยังพยายามสรางตัวชี้วัดทุนสังคมและพยายามมองความสัมพันธระหวางทุนสังคม
กับความอยูดีมีสุขและการศึกษาอีกดวย (ดูเพ่ิมเติม Putnam, 2000: 290-293) 

ในเวลาตอมา Woolcock ไดขยายแนวคิดทุนสังคมโดยแบงทุนสังคมออกเปน 2 ประเภท คือ 
Banding capital และ Bridging capacity ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของ Bonding capital วาเปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลประเภทเดียวกันในบริบทเดียวกัน เชน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน องคการ 
เพ่ือนสนิท หรือบุคคลในยานที่อยูอาศัยเดียวกัน ในขณะที่ Bridging capital จะเปนความสัมพันธระหวาง
คนที่หางออกไป เชน เพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน คนรูจัก เปนตน สวน Linking social capital จะเปนสวน
ขยายไปยังบุคคลซ่ึงอยูในสถานภาพและบริบทที่แตกตางกัน หรืออยูนอกชุมชน ซ่ึงจะทําใหสมาชิกใน
กลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรที่อยูไกลหรืออยูภายนอกชุมชนได 

หลังจากผลงานของ Putnam เปนที่รูจักมากขึ้น องคกรระหวางประเทศก็เร่ิมใชแนวความคิด
ดานทุนทางสังคมเขามาพัฒนาชุมชน เชน องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และธนาคารโลก (World Bank) 
ไดใชแนวคิดทุนทางสังคมเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม ยกตัวอยางเชน เหตุการณ 9-
11 ในสหรัฐอเมริกา ก็ไดทําใหทุนทางสังคมเปนแนวความคิดที่มีการอางถึงในระดับชาติมากขึ้น  
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สมาชิกชุมชนที่มาเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีทุนมนุษยที่เปนคนรุนใหมมาตอ
ยอดและสรางความยั่งยืนใหกับทองเที่ยวชุมชน นอกจากน้ัน ก็ยังมีทุนทรัพยของปจเจกสมาชิกที่จะ
นํามาใชในการลงทุนตอเติมบานเรือน ซ้ือหาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะขนสง เพ่ือประกอบกิจการ
ทองเท่ียวใหลุลวงได  

ในการศึกษานี้ มีสมมติฐานวา “ทุนทางสังคม (Social capital)” เปนปจจัยพ้ืนฐานที่จะทําให
ทองเที่ยวชุมชนประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีเปนเพราะการทองเที่ยวชุมชนเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจ ความสามัคคีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน เน่ืองจากการทองเที่ยวมีกิจกรรมที่จะตอง
ทํารวมกันในการรับตอนรับขับสูผูมาเยือน กลาวคือ จะตองมีผูเขามารวมกิจกรรมในหวงโซอุปทานของ
การจัดการการทองเที่ยวชุมชน ไดแก การจัดการการขนสงภายในชุมชน การจัดการที่พัก อาหาร
เคร่ืองด่ืม การนําเที่ยว กิจกรรมบันเทิงยามราตรี เปนตน ในเชิงเศรษฐศาสตร ทุนทางสังคมชวยทําหนาที่
เชื่อมโยงประสานใหเกิดการลดตนทุนการผลิต เกิดการประหยัดจากการรวมกลุม รวมทั้งลดตนทุน
ธุรกรรม 

ทุนสังคมมักเกิดจากการสะสมความสัมพันธเชิงเครือขายของสมาชิกหลายๆ คนที่นํามา
รวมกันในสมาคม เกิดเปนทรัพยากรที่มองไมเห็นที่อยูบนพ้ืนฐานของความไวเน้ือเชื่อใจและการตางตอบ
แทนกัน ซ่ึงสามารถนําไปสูการมีสวนรวมและการสรางกิจการรวมกัน เพ่ือสรางคุณคาใหมได ชุมชน
ทองเที่ยวเกิดจากการที่แกนนําชุมชนเอาเครือขายของตนมารวมกันเพ่ือสรางกิจการรวมกันในเรื่องที่ทํา
คนเดียวไมได เชน การตลาดของบานพักเพียง 1-2 หองในบานของตน ไมมีการประหยัดจากการรวมกลุม
และมีตนทุนธุรกรรมสูง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองอาศัยความไวเน้ือเชื่อใจ ความสามัคคี และการ
จัดการรวมกัน สาเหตุที่ตองมีความไวเน้ือเชื่อใจก็เพราะวาตองมีการลงทุนเกิดขึ้น หากสมาชิกไมมีความ
เชื่อม่ันในตัวผูนําหรือความคิดความเห็นของผูนําแลว ก็จะไมกลาที่จะลงทุน ยิ่งไปกวาน้ันสมาชิกยัง
ตองการความมั่นใจวาจะมีการแบงสันปนสวนแขกเขาพักและผลประโยชนอ่ืนๆ อยางเปนธรรม 

ทุนสังคมเพ่ือการทองเท่ียวอาจออนแอลงไปตามเวลา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายนอก เชน ชุมชนทองเที่ยวกลายเปนชุมชนที่โลกเขาถึงมากขึ้น ทั้งทางถนนและทางอินเทอรเน็ต
สามารถทําการตลาดแยกออกไปเปนสวนตัวผานโทรศัพทมือถือ มีเว็บไซตของชุมชนหรือชุมชนเติบโตขึ้น 
มีกิจกรรมผานเว็บไซตที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน ถนนคนเดิน ไมจําเปนตองอาศัยการรองรําทําเพลง
หรือทําพิธีบายศรีสูขวัญเปนกิจกรรมตอนรับอีกตอไป แตถึงแมวาทุนสังคมสําหรับการจัดทําชุมชน
ทองเท่ียวจะออนแอลงในดานการทองเที่ยว เน่ืองจากไมมีความจําเปนอีกตอไป แตทุนสังคมก็อาจยังอยู
และยังอาจจะนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ อยางไรก็ดี การใชทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเท่ียวไปใชใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ไมอยูในขอบเขตของการศึกษานี้ 

หากทุนสังคมออนแอลงดวยเหตุผลประการขางตน หรือเกิดความขัดแยงอันเกิดมาจากการ
จัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ชุมชนทองเท่ียวนั้นก็จะลมสลายไปไดเชนกัน วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวอาจจะ
คอยๆ เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชนไปเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดานการทองเที่ยว 
หรือกลายเปนเมืองและอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปได เม่ือถึงเวลานั้น ชุมชนหรือศูนยกลางการทองเที่ยวจะ
ยังคงอยูไดก็ตองอาศัยสถาบันอ่ืนๆ เขามาสนับสนุน เชน กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังจะได
เห็นถัดไปในรายงาน 
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กวาการโฆษณาผานสื่อแบบเดิมที่มักมีการใหขอมูลเกินความเปนจริงเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมายัง
แหลงทองเท่ียวเปาหมายมากกวาที่จะเปนการโฆษณาเพื่อใหขอเท็จจริงของแหลงทองเท่ียวเปาหมาย 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการเติบโตและพัฒนาการอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถเช่ือมโลกทั้งใบเขาไวดวยกันแบบ Real Time จึงเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวตางๆ จําเปนตองใชโซเชียลมีเดียมาเปนเคร่ืองมือทางการตลาดในการให
ขอมูลและประชาสัมพันธเพ่ือสรางชื่อเสียงและความเชื่อม่ันแกนักทองเที่ยวเพื่อใหสามารถอยูรอดและ
ประสบความสําเร็จในระยะยาว (Long-term success) และเติบโตอยางยั่งยืน 
 แหลงทองเที่ยวเปาหมายสามารถใชโซเชียลมีเดียเพ่ือสรางความแตกตางได  (Kiral’ova and 
Pavliceka, 2015) โดยโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญเน่ืองจากชวยสรางและเพิ่มการตระหนักรูถึงแหลง
ทองเที่ยวเปาหมาย ชวยใหแหลงทองเที่ยวเปาหมายเขาถึงสาธารณชนทั่วโลก จูงใจใหนักทองเท่ียววาง
แผนการเดินทาง ทําใหภาพลักษณแหลงทองเที่ยวเปาหมายแข็งแกรง เปนแหลงทองเที่ยวที่ชื่นชอบ และ
เปนจุดหมายปลายทาง ชวยสรางกระแสใหแหลงทองเท่ียวเปาหมาย เพ่ิมแฟนคลับผานชองทางตางๆ 
เปลี่ยนตําแหนงแหลงทองเท่ียวเปาหมายในสายตาของนักทองเที่ยวใหดูดีขึ้น ทําใหแหลงทองเท่ียว
เปาหมายกลายมาเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว มีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น โดยโซเชียลมีเดียที่ใชกันอยาง
แพรหลายมากที่สุด ไดแก Facebook, Youtube, Google, Google Street View, Instagram, Twitter, 
Flickr, Tencent Weibo, Sina Weibo, Blogs, Foursquare, Android applications และ Smartphone 
applications 

1) โซเชียลมีเดีย (Social Media)) 

  โซเชียลมีเดีย (Social media) หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน 
เว็บไซตสําหรับเครือขายสังคม การแบงปนภาพถาย วีดิทัศน ขอความส้ัน (Microblogging) และอ่ืนๆ 
ผูใชงานจะสรางชุมชนออนไลนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด ขอความสวนตัว รูปถาย 
และเนื้อหาในรูปแบบตาง ซ่ึงกันและกัน โดยใชสื่อตางๆ เปนตัวแทนในการสนทนา โซเชียลมีเดียสามารถ
จัดแบงไดหลายประเภท เชน  

 สื่อสิ่งพิมพ (Publish) ไดแก Wikipedia, Blogger เปนตน  
 สื่อแลกเปลี่ยน (Share) ไดแก YouTube, Flickr, SlideShare เปนตน 
 สื่อสนทนา (Discuss) ไดแก MSN, Skype, Google talk เปนตน  
 เครือขายสังคมออนไลน (Social network) ไดแก Facebook, LinkedIn, Google+ 

เปนตน 
 ผูคนจะใชโซเชียลมีเดียในรูปแบบตางๆ เชน ขอความ ภาพ วีดิทัศน และ เสียง ในการทํา

กิจกรรม การทําธุรกรรม การติดตอสื่อสาร การปฏิสัมพันธทั้งในระดับบุคคล กลุม สังคม ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และภาคธุรกิจ จนเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตในปจจุบัน แนวโนมของโซเชียลมีเดียใน พ.ศ. 
2560 ประกอบดวย (Copperman, 2017) 
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 โซเชียลมีเดียที่เนนการเขารวมตามธรรมชาติมากกวาการจัดการตามกําหนดการ 
ผูบริโภคทั่วไปจะมีเครือขายและสนใจสังคมรอบตัว การตัดสินใจเลือกซ้ือจะเปนตามความชอบ และขอ
วิจารณของสมาชิกในเครือขายที่เก่ียวของ และกระแสสังคม  

 คนทั่วไปจะอานเนื้อหาผานโทรศัพทมือถือมากกวาเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังนั้น  
การออกแบบเน้ือหาจะตองสั้น กระชับ ชัดเจน และใชกราฟกมาชวย 

 การเติบโตของโซเชียลมีเดียในรูปแบบวดีิโอมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
 การเติบโตของเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) และผูบริโภคมีความเชื่อถือใน

เน้ือหาท่ีถูกสรางโดยผูใชซ่ึงมีประสบการณ ในรูปแบบตางๆ เชน การวิจารณ หรือ รีวิว ขอเสนอแนะ การ
ตําหนิตอวามากกวาการโฆษณาในรูปแบบเดิม 

2) เครือขายสังคม (Social network) หมายถึง การสรางและการรักษาความสัมพันธ
สวนตัวและธุรกิจโดยเฉพาะในระบบออนไลน เครือขายสังคมจัดเปนสวนหนึ่งของโซเชียลมีเดีย 

 โซเชียลมีเดีย (Social media) และ เครือขายสังคม (Social networking) มีความหมายที่
ใกลเคียงกัน แตก็ยังพบความแตกตางของคําทั้งสองใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก รูปแบบการส่ือสาร 
เปาหมาย เน้ือหา และเวลาและความพยายาม รายละเอียดของความแตกตางแสดงไวในตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2 ความแตกตางระหวางโซเชียลมีเดีย (Social media) และ เครือขายสังคม (Social 
networking) 

ประเด็นความแตกตาง โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครือขายสังคม (Social Networking) 
รูปแบบการส่ือสาร   ผูใชเปนผูพูดคุย เผยแพรเน้ือหา ในรูปแบบตางๆ 

เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ  
 ผู ใ ชพยายามสร า งความ ผูก พันกับ เพื่ อน / 

ผูติดตาม เพื่อหวังการมีสวนรวมในตัวสินคาหรือ
กิจกรรม ที่นําเสนอ  

 ผูใชจะใชเวลาในการรับฟงและมีสวนรวมกับผู
เยี่ยมชม/ เพื่อน/ ผูติดตาม 

 

เปาหมาย   เปาหมายหลักสวนใหญคือการสรางโอกาสในการ
ข าย  แล ะก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส 

 การพูดคุย การสรางความสัมพันธ การโตตอบ
เปนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลัก  

 เปาหมายสูงสุดคือการสรางเครือขายสงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูใชกับ เพื่อน/ ผูติดตาม  

 ความสัมพันธที่ดีสามารถนําไปสูโอกาสทาง
ธุรกิจ แตก็ไมใชเปาหมายหลัก 

เน้ือหา  ผูใชจะตองโพสตและแชรเน้ือหาภาพ วิดีโอ และ
อื่นๆ เพื่อใหผูเยี่ยมชมมีสวนรวมและสนใจแบ
รนด หรือกิจกรรมที่นําเสนอ  

 เน้ือหามีความหลากหลาย ละเอียด และลึก
มากกวา เพราะเกิดจากการสนทนา การถาม
ตอบ และการใหขอมูลกับผูสนใจ โดยหวังวาจะ
ชวยในการเชื่อมตอ การสรางความสัมพันธ
และการไดเพื่อน/ผูติดตาม 

เวลาและความพยายาม  ผูใชสามารถ สราง โพสตและตั้งเวลาใหกับส่ิงที่
ตองการส่ือออกไปไวลวงหนา หลายวัน และ
จากน้ันก็จะรอดูผลตอบรับที่เกิดข้ึน 

 เครือขายสังคมไมมีวิธีอัตโนมัติในการสราง
ความสัมพันธที่ดี การโตตอบแตละคร้ัง ผูใช
ตองใหความสําคัญและเอาใสใจกับผูที่ตองการ
จะสรางเครือขายดวยเปนพิเศษ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Benea (2014) 

 สรุปไดวา โซเชียลมีเดียมีเปาหมายหลักเก่ียวกับการสรางธุรกิจมากกวาเครือขายสังคม 
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ในชุมชนจากการที่มีโครงการวิจัยของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายไดเขาไปพัฒนา 
การทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหวิเคราะหผลประโยชนทั้ง
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) พบวา กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวและ
การศึกษาดูงานในชุมชนบานทาขันทอง เชน โฮมสเตย บริการอาหาร กลุมการแสดง กลุมทอผา บริการ
รถอีตอก เปนตน ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น  โดยคิดเปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทากับ 5.60 
ลานบาท นอกจากน้ี ยังกอใหเกิดผลเชิงสังคม เชน เทศบาลไดรับความไววางใจและไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น บานเรือนของประชาชนและชุมชนสะอาดนาอยูมากข้ึน โดย
คิดผลประโยชนเชิงสังคมเม่ือตีคาเปนตัวเงินแลวเทากับ 2.66 ลานบาท จะไดผลรวมของผลไดเทากับ 
8.26 ลานบาท โดยผลไดทั้งหมดจากการทองเท่ียวชุมชนบานทาขันทอง แบงใหเปนผลประโยชนที่เกิด
จากกิจกรรมการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คิด
เปนรอยละ 32 (3.08 ลานบาท) ของผลประโยชนทั้งหมด (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด, อรรถพันธ สารวงศ 
และวรัญญา บุตรบุรี, 2560) ซ่ึงการศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา ผลจากการวิจัยของสถาบันการศึกษามีบทบาท
สําคัญตอการสรางผลประโยชนใหแกชุมชนโดยคนในชุมชนเห็นวากิจกรรมการวิจัยมีสวนชวยสราง
ผลลัพธตางๆ ใหกับชุมชนจริง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอ่ืนๆ ดังน้ี 

1) ผลดานเศรษฐกิจ ผลดีดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ดานการจาง
งาน ทําใหเกิดงานใหมๆ รวมทั้งมีการจางงานเพิ่มขึ้น เม่ือมีการจางงานเพิ่มขึ้นคนในชุมชนจึงมีรายได
เพ่ิมขึ้น เกิดการกระจายรายไดและกระจายความมั่งคั่งสูผูเก่ียวของ จึงชวยลดปญหาความยากจนในชุมชน 
ลง (World Tourism Organization, 1997, Sebele, 2010, Sutawa, 2012, Tolkach and King, 2015, 
Thongpanya, 2017, Zaei and Zaei, 2013) นอกจากน้ี ยังกอใหเกิดการลงทุน การเติบโตของธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปยังธุรกิจที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวชุมชนดวยเชนกัน (Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017) การทองเที่ยวชุมชนยังชวย
ใหเกิดการพัฒนามาตรฐานชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ชวยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 
พัฒนาการคมนาคมขนสงใหดีขึ้นทําใหคนในชุมชนไดรับความสะดวกสบาย (World Tourism Organization, 
1997, Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017, Roseland, 2005, Sutawa, 2012) ขณะเดียวกันการ
ทองเที่ยวชุมชนก็ชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในระยะยาว (Zaei and Zaei, 2013, Sebele, 2010, Tolkach and King, 2015, Prince and Ioannides, 2017
) สวนผลเสียดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเท่ียวชุมชน ไดแก ราคาสินคาและบริการสูงขึ้นทําใหตนทุนคา
ครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น (Weaver and Lawton, 2001) ราคาที่ดินสูงขึ้น (Lundberg, 1990) เกิด
ปญหาการขายท่ีดิน ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนจากภาคเกษตรมาสูภาคบริการ (Sutawa, 
2012) เกิดการพ่ึงพาเงินทุนจากภายนอก รวมทั้งสงผลใหชุมชนเปลี่ยนเปาหมายจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชนเพ่ือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนมาเปนเนนกําไรแทน 

2) ผลดานสังคม ผลดีดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก เกิดการพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกในชุมชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน เชน สถานที่พักผอน ที่จอดรถ ถนนหนทาง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักทองเท่ียวและคนในชุมชนนําไปสูการยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เกิดการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย (Tolkach and King, 2015, Zaei and Zaei, 
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2013) นอกจากนี้ การทองเที่ยวชุมชนยังชวยพัฒนาภาพลักษณของประเทศและสรางความสัมพันธที่
เขมแข็งกับประเทศอ่ืนดวยเชนกัน (Sutawa, 2012) สวนผลเสียดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน 
ไดแก ขาดการมีสวนรวมจากคนในชุมชนจึงนําไปสูปญหาความขัดแยงทางสังคม (Yang, Ryan and 
Zhang, 2013) นอกจากน้ี ยังอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอยางไปในทางที่แยลง เชน การ
แขงขันกันทําธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวระหวางคนในชุมชนอาจทําใหไมชวยเหลือเก้ือกูลกัน
เหมือนเดิม (Thongpanya, 2017) การทองเที่ยวชุมชนท่ีมีนักทองเที่ยวเขามามากเกินไปอาจทําใหเกิด
ปญหาการจราจรติดขัด ปญหาความแออัดในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งปญหาสังคมตางๆ ตามมา เชน 
ขอทาน การพนัน ยาเสพติด โสเภณี และอาชญากรรม  

3) ผลดานวัฒนธรรม ผลดีดานวัฒนธรรมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ชวย
สงเสริม อัตลักษณชุมชนใหเปนที่รูจัก ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นและ
พยายามรักษาไว นอกจากนี้ ยังทําใหชวยพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นที่ซบเซาแลวใหกลับมามีชีวิต
เหมือนเดิม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและนําไปสูการพัฒนาชุมชนตามมา (Tolkach and King, 
2015) ขณะที่ผลเสียดานวัฒนธรรมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก อาจทําใหวัฒนธรรม ประเพณี
บางอยางเสื่อมลง เกิดการบิดเบือนวัฒนธรรมเม่ือมีการผลิตมากเกินไป อัตลักษณของชุมชนอาจเลือน
หายไปในระยะยาวเนื่องจากการเขามาอาศัยหรือดําเนินธุรกิจของคนนอกชุมชน (Thongpanya, 2017, 
Sutawa, 2012, Kousis, 1989) 

4) ผลดานสิ่งแวดลอม ผลดีดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ชวยให
เกิดการตระหนักรูถึงความจําเปนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
(Sebele, 2010, Sutawa, 2012, Zaei and Zaei, 2013) ผลเสียดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยว
ชุมชน ไดแก เกิดการแยงใชทรัพยากรระหวางคนในชุมชนและนักทองเท่ียว เชน น้ํา ที่ดิน เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีคา เชน ที่ดินสาธารณะ การลดลงของสัตวปา เกิดปญหามลภาวะและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศ (Sebele, 2010, Thongpanya, 2017, Sutawa, 2012) 

2.2.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน 
 เน่ืองจากการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนสามารถกอใหเกิดคุณูปการทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงทําใหหลายภาคสวนหันมาให
ความสําคัญและสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือเปนเครื่องมือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม
เปาหมายที่ตองการ อยางไรก็ตามการที่จะประสบความสําเร็จในการใชการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเปน
เคร่ืองมือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดน้ันจําเปนตองอาศัยเง่ือนไขและปจจัยหลายๆ อยางซ่ึงสามารถ
อธิบายได ดังน้ี 

1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว (CBI, WinnyAstuti, Qomarun, Putri 
and DyahWidiAstuti, 2016) เปนเง่ือนไขสําคัญที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดมีโอกาสรับประสบการณจริงในรูปแบบเฉพาะ (Unique and Authentic Experiences) ไมวาจะเปน 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน สังคมวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน 
สถาปตยกรรม การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเปนกิจกรรมที่นําไปสูความยั่งยืน
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เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คํานึงถึงคนในชุมชน เชน กิจกรรมผจญภัยเบาๆ ทัวรแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
ทัวรแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทําผลิตภัณฑชุมชน การประกอบอาหารทองถิ่น เปนตน โดย
ลักษณะที่พักตองสะทอนถึงวิถีชีวิตจริงของชุมชนแตขณะเดียวกันก็ตองสะอาดเปนมาตรฐาน ไมคับแคบ
เกินไป (Kunjuraman and Hussin, 2017) นอกจากน้ียังตองอาศัยความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชนซึ่งจะ
ชวยเพ่ิมประสบการณที่ดีใหแกนักทองเที่ยว สรางภาพลักษณที่ดีแกชุมชนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและบอกตอไปยังคนรูจักผานทั้งทางตรงและสื่อออนไลนเพ่ือเชิญชวนใหนักทองเท่ียวคนอ่ืนมา
เที่ยวชุมชนและชวยพัฒนาแบรนดใหแกชุมชน (Fredline and Faulkner, 2000, Gursoy, Jurowski and 
Uysal, 2002, Fridgen, 1991, Chen, Ddwyer and Firth, 2014, Simpson and Signaw, 2008) 

ในประเทศไทย สถาบันการทองเท่ียวชุมชนไดสรุปปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยแหงความ
ลมเหลวถึงรายการละ 11 ขอ แตยังไมไดมีการอธิบายถึงสาเหตุ ความเชื่อมโยง บทบาทของแตละปจจัย 
และลําดับความสําคัญอยางชัดเจน 

ตารางที่ 2.3 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความลมเหลว 

 มีความรู ความเข า ใจ เรื่ องแนวคิดการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 

 เกิดจากความตองการของชุมชนท่ีตองการจะทําการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 

 ชุมชนมีความเขาใจในศักยภาพของพ้ืนท่ี ท่ีเปน
เอกลักษณหรือของดีของตัวเอง 

 นําการจัดการทองเท่ียวไปฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี 
และรักษาความเปนตัวตนของตนเองใหย่ังยืน 

 มีเปาหมายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนที่ชัดเจน 
เชน เพ่ือดูแลรักษาส่ิงแวดลอมท้ังธรรมชาติ/วิถีชีวิต
และคน 

 มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ 
 มีการยอมรับกฎกติการวมกันท้ังนักทองเที่ยว คน

ภายในชุมชน และผูประกอบการ 
 มีการกระจายผลประโยชนรวมกัน 
 คนในชุมชนตองมีความเขมแข็งและความสามัคคี

รวมกัน 
 มีการประสานการทํางานรวมกับองคกรภาคี

ภายนอกท้ังสนับสนุนงานและสรางความรูความ
เขาใจเรื่องทองเท่ียวโดยชุมชน 

 ทําการตลาดท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

 ชุมชนมีฐานคิดแบบทุนนิยม 
 ชุมชนขาดความรูความเขาใจแนวคิดเรื่องทองเท่ียว

โดยชุมชนอยางแทจริง 
 ขาดความรูดานการบริหารจัดการ 
 ไมรักษาความเปนเอกลักษณและตัวตนของตนเอง 
 จัดการแบบไรทิศทางไมมีเปาหมายที่ชัดเจน 
 ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกัน 
 ชุมชนไมมีมาตรฐานในการจัดการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนระบบ รับนักทองเท่ียวเกินความสามารถ
ของตัวเอง 

 ขัดแยงผลประโยชนกัน ไมมีความโปรงใส 
 ขาดการประสานงานดานขาวสารขอมูล และการ

ประชาสัมพันธกับผูเกี่ยวของและนักทองเที่ยวถึง
แนวคิดการจัดการทองเท่ียวของชุมชน 

 นโยบายและ แผนงานการพัฒนาดานทองเท่ียวของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไมมีความเขาใจที่จะทํา
ใหชุมชนยั่งยืน 

 แผนพัฒนาประเทศเปนไปตามกระแสไมมีความเขาใจ
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง เนนตัวเลขเศรษฐกิจเปน
หลัก 

ท่ีมา: สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน (2551)  
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2) ทรัพยากรมนุษยที่เ ก่ียวของกับการทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะคนในชุมชน 
จําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการทองเท่ียว การบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชน 
รวมทั้งความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน (Smith, 1997; Bhan 
and Singh’s, 2014; Kunjuraman and Hussin; 2017, ไพศาล กาญจนวงศ และคณะ, 2557) นอกจากน้ี
ผูนําที่มีบทบาทในการดูแลการทองเที่ยวของชุมชนก็เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จเชนกัน ตัวอยางเชน 
การทองเท่ียวชุมชนในในรูปแบบโฮมสเตยที่ Sabah มาเลเซีย ไมประสบความสําเร็จเพราะผูนําชุมชน
อาศัยอยูในเมืองจะมาที่ชุมชนเพียงเดือนละครั้งจึงไมไดมีบทบาทในการดูแลแกปญหาดานการใหบริการ 
(Kunjuraman and Hussin, 2017) การขาดทักษะในการบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเก็บขอมูลนักทองเที่ยว รายไดจากการทองเที่ยว ผูใหบริการ
โฮมสเตยในชุมชน การใหขอมูลนักทองเที่ยวผานทางสื่อออนไลน เชน Facebook Twitter ทําใหสงผลเสีย
ตอการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนไปยังภายนอกชุมชน (Kunjuraman and Hussin, 
2017) 

3) เงินทุนที่ใชเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน สามารถเปนอุปสรรคขัดขวางการ
พัฒนาบริการการทองเท่ียวใหเปนมาตรฐาน เชน มีหองนอนท่ีเพียงพอ มีหองนํ้าที่สะอาด (Kunjuraman 
and Hussin, 2017) หรืออาจทําใหชุมชนตองพ่ึงพาเงินบริจาคจากภายนอกจึงขาดความรูสึกเปนเจาของ
และมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน (Sebele, 2010) 

4) ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว 
(Sutawa, 2012; Bhan and Singh’s, 2014; Kunjuraman and Hussin, 2017) เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําให
นักทองเที่ยวตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไม เน่ืองจากนักทองเท่ียวสวนใหญยังคง
เปนนักทองเที่ยวชุมชนสายออน (Soft CBT travelers) ตามนิยามของ CBI นักทองเที่ยวกลุมน้ีแมจะสนใจใน
วัฒนธรรม การผจญภัย การมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น แตก็ยังคงตองการไดรับความสะดวกสบายจาก
การทองเที่ยวชุมชน ดังน้ันขอเสนอเพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีไดรับความสะดวกสบายจึงยังเปนเง่ือนไข
สําคัญ ไมวาจะเปน ระบบไฟฟาที่ไมขัดของ นํ้าที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค ถนนหนทาง ระบบการ
ติดตอสื่อสารโดยเฉพาะการเขาถึงอินเทอรเน็ตซ่ึงกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตนักทองเที่ยวไปแลว 

5) ความปลอดภัยของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว เปนอีกปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยว
ตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไม (CBI; Bhan and Singh’s, 2014; Kunjuraman 
and Hussin, 2017) นอกจากน้ีความปลอดภัยของชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวยังรวมถึงความมี
เสถียรภาพทางการเมืองดวยเชนกัน  

6) สภาพภูมิอากาศของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน มรสุมทําใหไมสามารถเขาถึง
แหลงทองเท่ียวชุมชนไดในบางชวงเวลา (Mustapha, Azman and Ibrahim, 2013) 

อน่ึงการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) ในงานวิจัยน้ีจะมีความยืดหยุน
กวา การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เพราะนักทองเท่ียวอาจพักคาง หรืออาจแวะเยี่ยมเยือนในระยะสั้น 
หรือเปนชุมชนที่นักทองเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึก หรือทานอาหารพื้นถิ่นก็ได 
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2.2.3 ทุนทางสงัคม 
 ทุนทางสังคมยังเปนเรื่องที่ไมไดนํามากลาวถึงในการศึกษาดานการทองเท่ียวชุมชนของไทย
มากนัก การศึกษาที่ผานมาเปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเพ่ือสํารวจทุนทางสังคมและทุนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ศึกษาวามีอะไรบาง และมีบทบาทอยางไร และเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสําคัญ สวนใหญอางอิงแนวคิดทุนทางสังคมของ Putnam ยกตัวอยางเชน การศึกษาของ
เบญญาภา ศุภพานิชย (2555) ชี้ใหเห็นวาทุนทางสังคมมีบทบาทตอการทองเที่ยวในชุมชน 3 ลักษณะ คือ 
1) สงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูลที่แทจริงระหวางสมาชิกชุมชน 2) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และ 3) สมาชิกชุมชนเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทุนสังคม จากงาน
การศึกษาของพระมหาผดุง วรรณทอง (2550) ซึ่งไดศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทุนทาง
สังคมในตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวทําใหลักษณะ
ทุนทางสังคมที่มีพลังรวมกันยังอยูในระดับที่ดี แตลดนอยลงจากเดิม กลาวคือ ความไวเน้ือเชื่อใจ
เปลี่ยนไปเปนการเชื่อตามหนาที่ บรรทัดฐานการอยูรวมกันเปลี่ยนไปใชกฎหมายบังคับที่เขมงวดมากขึ้น 
และเครือขายก็เปนการสรางเครือขายในเชิงธุรกิจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมถอยของทุนทาง
สังคมเม่ือเกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน 

สวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้น นับวาเปนอีกหน่ึงเง่ือนไขสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน เน่ืองจากการพัฒนาของชุมชนอาจมีทั้งคนที่ไดรับประโยชนและสูญเสียผลประโยชน  
กระบวนการมีสวนรวมและการทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ลดขอขัดแยง 
เกิดเครือขายความรวมมือในชุมชน และนําไปสูการหาแนวทางในการจัดสรรผลประโยชนและชดเชย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความยั่งยืน 

2.2.4 โซเชียลมีเดยีกับการทองเที่ยวในปจจุบัน 
การวิจัยเก่ียวกับสื่อทางสังคมออนไลนดานการทองเท่ียวในประเทศไทยยังมีอยูไมมากนัก 

สวนใหญเปนการศึกษามุงเนนที่การอภิปรายเชิงคุณภาพเก่ียวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียในการ
ทองเท่ียว ขณะที่โซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวยุคใหม และ
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนทั่วไป ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม และความตองของนักทองเท่ียวกลุมที่
สนใจการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย จึงมีความจําเปน เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการ
ของนักทองเท่ียวยุคใหมที่เปลี่ยนไป และเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่
จําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบดานการทําตลาด การใหบริการ และการบริหารจัดการ การศึกษาเนนที่การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะเปนการทองเที่ยวที่ผูกพันกับวิถีชุมชนทองถิ่น และเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของประเทศ 
 โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการเดินทางเพราะ
โซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือในการคนหาขอมูล การแบงปนประสบการณของนักทองเท่ียว จากการวิจัยการ
เดินทางของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเท่ียวมีกิจกรรมในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตการคนหาขอมูล (สาย
การบิน โรงแรม รถเชา ภัตตาคาร) การมีสวนรวมตลอดระยะเวลาการเดินทาง การแสดงความเห็นและ
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การใหขอเสนอแนะหลังการเดินทาง นักทองเท่ียวที่ใชเครือขายโซเชียลมีเดียมากที่สุดจะเปนผูที่มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป โดยจะใชเครือขายโซเชียลมีเดียเพ่ือรับแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวาง
แผนการเดินทาง และการมีสวนรวมในการเดินทาง  
 จากการสํารวจดัชนีดิจิทัลของ Text100’s Travel & Tourism Digital Index (2012) เก่ียวกับ
การทองเที่ยวเพื่อหาแนวโนม วงจรการตัดสินใจของผูบริโภคและเปนเกณฑมาตรฐานของแนวโนมสําคัญ
ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียแปซิฟก (APAC) โดยเฉพาะในที่ที่มีการใชอินเทอรเน็ต และ
โซเชียลมีเดีย ไดใหสารสนเทศดังน้ี  

1) นักทองเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟกมีการใชโซเชียลมีเดียในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
มากกวาภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย อินเทอรเน็ตและความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เดินทางมีผลตอการตัดสินใจครั้งแรกของสถานที่ทองเท่ียวในวันหยุด 

2) การใชโซเชียลมีเดียในการคนหาขอมูลและแรงบันดาลใจประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับ
ราคา/ อัตราคาหองพัก/ สถานที่ทองเที่ยวโดยรอบ การคนหาขอมูลการเดินทางออนไลน นักเดินทางชาว
อเมริกันไดคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกและความสะอาด ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟกคนหาขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแพ็กเกจ สภาพอากาศและการเขาถึง รวมทั้ง
ขาวเก่ียวกับเสถียรภาพทางการเมืองของจุดหมายปลายทาง สวนนักทองเท่ียวในกลุมยุโรปคนหาขอมูล
เก่ียวกับคุณภาพการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอากาศและ ความสะอาด  

3) การใหคําแนะนําและรีวิวการทองเที่ยว 5 อันดับสูงสุดประกอบดวย การซื้อสินคา 
อาหารทองถิ่น อาหารอรอย สถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และกิจกรรมกลางแจง 

4) กิจกรรมที่ทําผานโซเชียลมีเดียสามารถทําไดในระหวางการเดินทางและภายหลังสิ้นสุด
การเดินทาง กิจกรรมหลักประกอบดวย  

5) การใหขอเสนอแนะ การแบงปนประสบการณมีทั้งดานบวกและดานลบ แตนักทองเที่ยว
ในประเทศเอเชียมักจะแบงปนประสบการณทางดานบวก 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําไปสูเศรษฐกิจยุคใหมของการทองเที่ยว 
โซเชียลมีเดียกลายเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการบูรณาการใหเขา
กับชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ วิกิพีเดียไดกําหนดวาส่ือทางสังคมเปนตัวกลางที่ใชในการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูคน โดยแตละคนสามารถ สราง แบงปน แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในแตละดับตั้งแต 
ระหวางบุคคล จนถึงกลุมคน ชุมชน และ เครือขาย 
 จากขอมูลสถิติดานเน้ือหาทั้งดิจิทัลและมือถือของไทย ในป พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวา
จํานวนผูใชงานมีจํานวนมาก และมีการเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลา สถิติที่นาสนใจสรุปไดดังนี้ (Chaffey, 
2017) สถิติตางๆ ของประเทศไทยป พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีประชากรของประเทศ เทากับ 68 ลานคน สรุปได
ดังน้ี (ดิจิทัล ไทยแลนด 2016, 2559) 

จํานวนผูใช 
 ผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของประชากร 
 ผูใชโซเชียลมีเดีย (Social media) มีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของ

ประชากร 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 

33 

 ผูใชโทรศัพทมือถือจํานวน 82.78 ลานราย คิดเปน รอยละ 122 ของประชากร 
 ผูใชสื่อสังคม ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 34 ลานราย คิดเปน รอยละ 50 ของประชากร 

อัตราการเติบโต 
 อัตราการเติบโตของผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 21   
 อัตราการเติบโตของผูใชสื่อสังคม (social media) เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 19   
 อัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพทมือถือ ลดลงจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 15  
 อัตราการเติบโตของผูใชสื่อสังคมผานโทรศัพทมือถือ เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 21  

ระยะเวลาการใชงาน 
 ระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร (PC) หรือแท็บเล็ต 4 ชั่วโมง 45 

นาทีตอวัน 
 ระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 3 ชั่วโมง 53 นาทีตอวัน 
 ระยะเวลาการใชโซเชียลมีเดียผานเครื่องมือทุกประเภท 2 ชั่วโมง 52 นาทีตอวัน 
 ระยะเวลาการดูโทรทัศน 2 ชั่วโมง 27 นาทีตอวัน 

 โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด ไดแก Youtube, Facebook และ LINE มีอัตราการใชงาน
มากกวารอยละ 90 อันดับ 4 และ 5 มีอัตราการใชงานนอยกวามาก ไดแก Instagram และ Twitter และอันดับ
ที่รองลงมา ไดแก Whatsapp และ Linkedin (ดิจิทัล ไทยแลนด 2016, 2559)  

จากสถิติการใชงานดังกลาวทําใหตระหนักวาการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับบทบาทของโซเชียลมีเดีย 
หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนสิ่งที่จําเปน โดยเฉพาะการใชงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

2.2.5 เน้ือหาที่สรางข้ึนโดยผูบริโภค  
ขอมูลจากเว็บไซต Tripadviser.com กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2543 ปจจุบันครอบคลุมโรงแรม 

212,000 แหง แหลงทองเท่ียวที่จุดหมายปลายทางกวา 30,000 แหง และสถานที่ทองเท่ียวทั่วโลก 74,000 
แหง ระบุวา TripAdvisor ซ่ึงมีรีวิวและความคิดเห็นมากกวา 570 ลานรายการที่ครอบคลุมตัวเลือกของ
ขอมูลการทองเที่ยวทั่วโลกที่มากที่สุด ทั้งที่พักกวา 7.3 ลานแหง สายการบิน สถานที่ทองเที่ยว และ
รานอาหาร เปนหนาหลักของชุมชนทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลกโดยมีผูเขาชมไมซํ้ากันตอเดือนประมาณ 
455 ลานคน ซ่ึงผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทุกคนถือเปนลูกคาเปาหมายที่ชัดเจนคือตองการเดินทางทองเที่ยว
อยางคุมคาที่สุด   

TripAdvisor เปนเว็บไซตที่ยึดแนวคิดวานักเดินทางตองพ่ึงพาการเดินทางจากนักเดินทาง
คนอ่ืน เพ่ือวางแผนการเดินทางของตนหรืออยางนอยก็สามารถชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทาง
ทองเท่ียวไดอยางนาพอใจ ปจจุบัน TripAdvisor มีขอมูลประเภทรีวิว และความเห็นเก่ียวกับการเดินทางที่
เขียนโดยสมาชิกที่ลงทะเบียน 5 ลานคน TripAdvisor จึงเปนเว็บไซตที่มีการโพสตขอมูลที่ผูใชเปนผูสราง
ขึ้นเอง (UGC) มากที่สุด 
 TripAdvisor เปนเว็บไซตการทองเที่ยวแรกๆ ที่ใหความสําคัญกับรีวิวหรือการแสดงความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวตอสถานที่หรือกิจกรรมการทองเที่ยว แตขอมูลวิจัยแสดงใหเห็นวา การรีวิวให
คุณคาแกธุรกิจโรงแรมและการบริการ และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะรีวิว
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สงผลตอยอดการจอง เปนแนวทางใหธุรกิจปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา และ
ชวยใหธุรกิจเติบโตตอไป  
 การไดรับรีวิวอยางตอเน่ืองเปนการประเมินสถานที่ และการใหบริการของผูเปนเจาของ 
ซ่ึงมีความสําคัญทั้งกับเจาของและลูกคาที่คาดหวัง (Prospective Customers) ยิ่งมีรีวิวมากขึ้น ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่สุดโตง (Outliner) ยิ่งมีผลกระทบนอยลง นอกจากนี้ การนํารีวิวเชิงลบมาใชใน
การปรับปรุงสถานที่ใหบริการยังจะชวยใหคะแนนเพิ่มสูงขึ้นไดตอเน่ืองในอนาคต 
 คําแนะนําเก่ียวกับจุดหมายที่เคยไป หรือรีวิว (Review) เปนสิ่งที่ผลตอการตัดสินใจการ
เลือกที่พัก พาหนะ แหลงทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว และบริการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทําให
เกิดความคิดของการใชเน้ือหาของการรีวิว (User generated contents) เปนกรอบของการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการการทองเท่ียวใหมๆ ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหน่ึงของงานวิจัยน้ี 

2.3  ชองวางของงานวิจัยที่ผานมา 

1) งานวิจัยที่ผานมามักจะอธิบายชุมชนทองเท่ียวในลักษณะเชิงพรรณนาวามีกิจกรรมและมี
การบริหารองคกรอยางไร มีศักยภาพอยางไร และถึงแมจะมีการพูดถึงศักยภาพก็ไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวา
วัดจากอะไร ไมมีการวิเคราะหวิวัฒนาการอยางชัดเจนหรือเหตุผลของการเร่ิมตน ปจจัยที่กอใหเกิดการ
เริ่มตน ตลอดจนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหการทองเท่ียวชุมชนตั้งตัวได 

2) ขาดการศึกษาที่เนนถึงทุนทางสังคมวามีสวนสําคัญอยางไร และเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อ
การทองเท่ียวเขามาในชุมชน 

3) ขาดการศึกษาถึงตลาดของชุมชนทองเที่ยวและรูปแบบของนักทองเที่ยว ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะการเขาถึงขอมูลเชิงลึกทําไดยาก เน่ืองจากนักทองเท่ียวมีกิจกรรมอยูตลอดเวลาในชุมชน 

4) การศึกษาเก่ียวกับทองเท่ียวชุมชนในสื่อออนไลนยังมีคอนขางนอย เน่ืองจากเปนเรื่องใหม 
5) มีการศึกษาจํานวนมากซึ่งพูดถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่อาจมี

ตอการทองเท่ียวชุมชน แตมีจํานวนนอยมากที่ไดประเมินออกมาเปนมูลคา 
6) การศึกษาชุมชนทองเที่ยวสวนใหญจะเนนการพัฒนาและสงเสริมทองเที่ยวชุมชนโดยไมได

ตั้งคําถามวาการกิจกรรมทองเที่ยวชุมชนน้ีกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนมากเพียงใด และกระจาย
อยางไรภายในชุมชน จึงเปรียบเหมือนกับมีสมมติฐานวาทองเที่ยวชุมชนยอมทําใหเกิดผลประโยชนสุทธิ 
ที่เปนตัวเงินแกทั้งผูที่ประกอบการทองเท่ียวในชุมชน 

ดังน้ัน การศึกษานี้จึงมีสมมติฐานดังตอไปน้ี 
1) ชุมชนทองเท่ียวก็เหมือนแหลงทองเที่ยวหลักอ่ืนๆ ซ่ึงจะเสื่อมความนิยมลงเม่ือเวลาผานไป

และจําเปนตองหาสินคาและบริการใหมๆ มาเสริมหรือทดแทนกิจกรรมการทองเท่ียวเดิมที่เสื่อมความนิยม
เพ่ือตอวงจรชีวิตใหสามารถดําเนินการตอไปได 

2) พ้ืนฐานชุมชน วัฒนธรรม และวิวัฒนาการที่แตกตางทําใหการแบงปน การกระจาย
ผลประโยชน และการเกิดผลกระทบแตกตางกัน รวมทั้งมีการจัดการที่แตกตางกันดวย 
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บทที่ 3
พฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย

 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือเปนสวนหนึ่งซ่ึงทําใหสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียล
มีเดียกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางเครือขายทางสังคมไดสะดวกและรวดเร็ว และไดใชกันอยาง
แพรหลายในการแบงปนขอมูลระหวางผูใชเครือขาย ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูปแบบการ
ตัดสินใจของนักทองเที่ยวซึ่งใชเครือขายนั้น 

โซเชียลมีเดียจึงกลายเปนวิธีใหมที่ผูใชบริการในเครือขายเดียวกันเชื่อมตอกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน
ผานขอความ ภาพ วิดีโอ และเสียงในระบบออนไลน ดวยคุณลักษณะของเนื้อหาผานโซเชียลมีเดียที่เปด
โอกาสใหทุกคนมาอยูในที่เดียวกันทั้งผูซ้ือและผูขาย นักการตลาดจึงเริ่มมองวาโซเชียลมีเดียเปนที่มาของ
เน้ือหาท่ีจะสรางและแลกเปลี่ยนกันกับผูใชงาน หรือลูกคา มากกวาการใชการโฆษณาเพ่ือดึงดูดลูกคาใน
แบบเกา 

ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตถึง 3.42 พันลานราย (Chaffey, 2017) โซเชียลมีเดีย
ทั่วโลกถึง 2.46 พันลานคน และคาดวาจะเพ่ิมเปน 3 พันลานคนในป 2564 โซเชียลมีเดียที่เปนรูจักที่รูจัก
กันมากที่สุด ก็คือ Facebook มีผูใชทั่วโลกประมาณ 2 พันลานคน และประเทศท่ีมีการใชโซเชียลมีเดีย
มากที่สุด คือ ประเทศจีน ประมาณ 596 ลาน คนสําหรับประเทศไทยมีผูใชงานประมาณ 34.64 ลานคน 

รายงานในบทนี้เปนการสรุปผลงานของโครงการยอยที่ 2 คือ โครงการศึกษาพฤติกรรมความ
ตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย วัตถุประสงคในบทนี้ เพ่ือติดตามพฤติกรรมและความตองการ
ทองเท่ียวชุมชนบนสื่อออนไลนของพื้นที่ศึกษา 23 แหงในโครงการผานโซเชียลมีเดีย และใชประโยชน
จากเน้ือหาที่นักทองเท่ียวกลาวถึงแหลงทองเท่ียวเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงหรือสรางเสนทางทองเท่ียว
ใหม  

การสืบคนขอมูลจากโซเชียลมีเดียในการศึกษานี้ใชวิธีการทําเหมืองขอความ (Text mining) โดยมี
กรอบความคิดตามรูปที่ 3.1 อยางไรก็ดี ชุมชนทองเท่ียว 23 แหงน้ันมีขอมูลออนไลนมากนอยตางกัน และ
บางกรณีศึกษาแทบไมมีขอมูลเลย 

3.1 พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย (Social media) ของนักทองเที่ยว 

จากการสํารวจดัชนีดิจิทัลของ Text100’s Travel & Tourism Digital Index (2012) เก่ียวกับการ
ทองเท่ียวเพ่ือหาแนวโนม วงจรการตัดสินใจของผูบริโภคและเปนเกณฑมาตรฐานของแนวโนมสําคัญทั่ว
โลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียแปซิฟก (APAC) โดยเฉพาะในที่ที่มีการใชอินเทอรเน็ต และ
โซเชียลมีเดีย ไดใหสารสนเทศดังน้ี  
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รูปที่ 3.1 กรอ

มากกวาภูมิภ
ดินทางมีผลต

ราคา/อัตราค
อเมริกันไดคน
นักทองเที่ยว
ขาวเกี่ยวกับเ
ก่ียวกับคุณภ
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3.1 

ราคาหองพัก 
พ้ืนท่ีโดยรอบข
ปรแกรมทองเท
สภาพดินฟาอา
คณุภาพของกา

 - สถิติ 
- การทําเหมื
ขอความ  

ถิติ 
ารวิเคราะห
งเน้ือหา 

รศึกษาเศรษฐกิ

อบแนวคิดใ

1) นักทอง
ภาคอ่ืน โดย
ตอการตัดสิน
2) การใชโ
าหองพัก/สถ
นหาขอมูลเพิ
ชาวเอเชียแป
เสถียรภาพท
ภาพการบริก
.1 

ประเด็นทีนั่
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องแหลงทองเที
ท่ียวพิเศษ 
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ารใหบริการ 
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ผูเกี่ยวข
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งเที่ยวชาวเอ
ยเฉพาะในปร
นใจคร้ังแรกข
โซเชียลมีเดีย
ถานที่ทองเที่
พ่ิมเติมเก่ียว
ปซิฟกคนหา
ทางการเมือง
การ สิ่งอํานว

นักทองเที่ยว
ะเด็น 

ท่ียว 

ษณ 
ของ 

มชนอยางครบว

เชียแปซิฟกมี
ระเทศจีนแล
องสถานที่ทอ
ยในการคนห
ยวโดยรอบ 
กับคุณภาพข
าขอมูลพิเศษ
ของจุดหมาย
ยความสะดว

วนิยมคนหาใ

1. เว็บไซต
ทองเที่ยวอยาง

10 เว็บไซต
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มีการใชโซเชี
ละอินเดีย อิน
องเที่ยวในวัน
หาขอมูลและแ
การคนหาข
ของสิ่งอํานว
ษเก่ียวกับแพ็
ยปลายทาง 
วก สภาพอา

ในโซเชียลมี

ต
งนอย 
ต

หาจาก
งประเทศ 
แหง 

หลัก
อยาง 

เชียลมีเดียถึงชุ

ชียลมีเดียในก
นเทอรเน็ตแ
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อมูลการเดิน
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27 
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และความคิด

จประกอบดว
นทางออนไลน
วกและความ
พอากาศและก
เที่ยวในกลุม
ามสะอาด ส

ฐาน
ทาน 
สงค 

มและความ
เที่ยวชุมชน

ชียลมีเดีย

หาการ
วชุมชนที่
ใช (UGC) 

องขอความ 
ng) 
หเชิงเนื้อหา 

ว 

เดินทางทอง
ดเห็นเก่ียวกั

วย ขอมูลเกี่ย
น นักเดินทา
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การเขาถึง รว
มยุโรปคนหาข
สรุปการคนหา

5. เสนอแนะ
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งเที่ยว
ับการ

ยวกับ
างชาว
ขณะที่
วมทั้ง
ขอมูล
าหลัก 

ะเชิง
นการ
ทองเที่ยว
ซเชียลมีเดีย
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3) ในการใหคําแนะนําและรีวิวการทองเที่ยว 5 อันดับสูงสุดประกอบดวย การซ้ือสินคา 
อาหารทองถิ่น อาหารอรอย สถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และกิจกรรมกลางแจง 

4) กิจกรรมที่ทําผานโซเชียลมีเดียสามารถทําไดในระหวางการเดินทางและภายหลังสิ้นสุด
การเดินทาง โดยกิจกรรมหลักดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําผานโซเชียลมีเดียระหวางและภายหลังสิ้นสุดการเดินทาง 

กิจกรรม  
ระหวางการเดินทาง    

 (รอยละ) 
หลังกลับจากการเดินทาง 

(รอยละ) 
การแบงปนภาพถาย วิดีโอ  47 52 
การแบงปน Blog และขาว 24 25 
การเชื่อมโยงสถานที่ 22 25 
การเขียนรีวิว 20 21 
การ Check-in สถานท่ี 18 18 
การแนะนําสถานที่ผานโซเชียลมีเดีย 16 14 
การ Tweet เกี่ยวกับประสบการณ 15 13 
การวิจารณเกี่ยวกับเรื่องราว ขาวท่ีนําเสนอ 12 12 
 

5) ขอเสนอแนะการแบงปนประสบการณมีทั้งดานบวกและดานลบ แตนักทองเที่ยวใน
ประเทศเอเชียมักจะแบงปนประสบการณทางดานบวก 

นอกจากน้ีการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศจะประกอบดวย 6 ประเด็นหลักที่เก่ียวของกับ
งานวิจัย (Social Media Broadcasts, 2014) ไดแก 

1) การทองเท่ียวชุมชน (Tourism Related Community)  
2) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks)  
3) เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC) 
4) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) 
5) การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) 
6) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง หรือกลุม 

SoLoMo 

3.2 โซเชียลมีเดยี (Social Media) โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks) 

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต
สําหรับเครือขายสังคม การแบงปนภาพถาย วิดิโอ ขอความสั้น (Microblogging) และอ่ืนๆ ผูใชงานจะ
สรางชุมชนออนไลนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด ขอความสวนตัว รูปถาย และเนื้อหาใน
รูปแบบตาง ซ่ึงกันและกัน โดยใชสื่อตางๆ เปนตัวแทนในการสนทนา โซเชียลมีเดียสามารถจัดแบงได
หลายประเภท เชน  
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- สื่อสิ่งพิมพ (Publish) ไดแก Wikipedia, Blogger เปนตน 
- สื่อแลกเปลี่ยน (Share) ไดแกYouTube, Flickr, SlideShare เปนตน  
- สื่อสนทนา (Discuss) ไดแก MSN, Skype, Google Talk เปนตน  
- เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ไดแก Facebook, LinkedIn, Google+ เปนตน 

ผูคนจะใชโซเชียลมีเดียในรูปแบบตางๆ เชน ขอความ ภาพ วิดีโอ และ เสียง ในการทํากิจกรรม 
การทําธุรกรรม การติดตอสื่อสาร การปฏิสัมพันธ ทั้งในระดับบุคคล กลุม และสังคม ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จนเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตในปจจุบัน แนวโนมของโซเชียลมีเดียใน พ.ศ. 
2560 ประกอบดวย (Copperman, 2017) 

1) โซเชียลมีเดียเนนการเขารวมตามธรรมชาติมากกวาการจัดการตามกําหนดการ ผูบริโภค
ทั่วไปจะมีเครือขายและสนใจสังคมรอบตัว การตัดสินใจเลือกซ้ือจะเปนตามความชอบ และขอวิจารณของ
สมาชิกในเครือขายที่เก่ียวของ และกระแสสังคม  

2) คนทั่วไปจะอานเน้ือหาผานโทรศัพทมือถือมากกวาเครื่องคอมพิวเตอร ดังน้ันการ
ออกแบบเนื้อหาจะตองสั้น กระชับ ชัดเจน และใชกราฟกมาชวย 

3) การเติบโตของโซเชียลมีเดียในรูปแบบวดีิโอมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
4) การเติบโตของเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) และผูบริโภคมีความเช่ือถือในเนื้อหาที่ถูก

สรางโดยผูใชซ่ึงมีประสบการณ ในรูปแบบตางๆ เชน การวิจารณ หรือ รีวิว ขอเสนอแนะ การตําหนิตอวา 
มากกวาการโฆษณาในรูปแบบเดิม 

เครือขายสังคม (Social Network) หมายถึง การสรางและการรักษาความสัมพันธสวนตัวและ
ธุรกิจโดยเฉพาะในระบบออนไลน เครือขายสังคมจัดเปนสวนหนึ่งของโซเชียลมีเดีย 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Networking) มีความหมายที่ใกลเคียง
กัน แตก็ยังพบความแตกตางของคําทั้งสองใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก รูปแบบการสื่อสาร เปาหมาย เน้ือหา 
และเวลาและความพยายาม รายละเอียดของความแตกตางแสดงไวในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3  ความแตกตางระหวางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และ เครือขายสังคม (Social 
Networking) 

ประเด็นความแตกตาง โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครือขายสังคม (Social Networking) 
รูปแบบการส่ือสาร   ผู ใช เปนผู พูดคุย  เผยแพร เนื้ อหา  ใน

รูปแบบตางๆ เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ 
และอ่ืน ๆ  

 ผูใชพยายามสรางความผูกพันกับเพ่ือน/ 
ผูติดตาม เพ่ือหวังการมีสวนรวมในตัว
สินคาหรือกิจกรรม ท่ีนําเสนอ  

 ผูใชจะใชเวลาในการรับฟงและมีสวนรวมกับผู
เย่ียมชม/ เพ่ือน/ ผูติดตาม 

 

เปาหมาย   เปาหมายหลักสวนใหญคือการสรางโอกาส
ในการขาย และการดําเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

 การพูดคุย การสรางความสัมพันธ การ
โตตอบเปนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายหลัก  

 เปาหมายสูงสุดคือการสรางเครือขายสงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูใชกับ เพ่ือน/ ผูติดตาม 

 ความสัมพันธท่ีดีสามารถนําไปสูโอกาสทาง
ธุรกิจ แตก็ไมใชเปาหมายหลัก 

เนื้อหา  ผู ใชจะตองโพสตและแชร เนื้อหาภาพ 
วิดีโอ และอ่ืนๆ เพ่ือใหผูเย่ียมชมมีสวน
รวมและสนใจแบรนด  หรือกิจกรรมท่ี
นําเสนอ  

 เนื้อหามีความหลากหลาย ละเอียด และลึก
มากกวา เพราะเกิดจากการสนทนา การถาม
ตอบ และการใหขอมูลกับผูสนใจ โดยหวังวา
จะชวยในการเชื่อมตอ การสรางความสัมพันธ
และการไดเพ่ือน/ผูติดตาม 

เวลาและความพยายาม  ผูใชสามารถ สราง โพสตและต้ังเวลาใหกับ
ส่ิงท่ีตองการส่ือออกไปไวลวงหนา หลาย
วัน  และจากนั้นก็จะรอดูผลตอบรับ ท่ี
เกิดขึ้น 

 เครือขายสังคมไมมีวิธีอัตโนมัติในการสราง
ความสัมพันธท่ีดี การโตตอบแตละคร้ัง ผูใช
ตองใหความสําคัญและเอาใสใจกับผูท่ีตองการ
จะสรางเครือขายดวยเปนพิเศษ 

ท่ีมา: ปรับจาก Benea (2014).  
 
  โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบันแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 
ช่ือ เว็บไซต คําอธิบายโดยยอ 

Facebook  https://th-th.facebook.com มีการสรางแฟนเพจเพื่อเพิ่มชองทางในการส่ือสารกับกลุมลูกคา เชน การกดติดตาม
ขาวสารเกี่ยวกับแบรนดของตัวเองโดยการกด Like 

Line  https://line.me/th แอปพลิเคช่ันสนทนา (Chat) มีจุดเดนคือการสงสติ๊กเกอรแทนคําพูด บุคคล ธุรกิจ 
สามารถสรางสติ๊กเกอรในแบรนดของตัวเอง เปนชองทางในการสงขอมูลขาวสาร
ใหกับผูติดตาม 

Twitter  https://twitter.com/?lang=th โซเชียลมีเดียที่ข้ึนชื่อวาใชงานงายทีสุ่ด โดยการพิมพขอความไมเกิน 140 ตัวอักษร 
ขอมูลที่ไดรับการกลั่นกรองเฉพาะใจความที่สําคัญ ทําใหขอมูลที่จัดสงมีความ
กระชับ แตผูรับสามารถเขาใจไดโดยงาย 

Youtube  https://www.youtube.com/?gl=TH เว็บไซตบริการที่ใหผูใชสามารถแบงปนวีดีโอใหกับผูอื่นเหมาะสําหรับนักการตลาด 
เพราะสามารถเลือกโฆษณาที่ตรงกับความตองการกับกลุมเปาหมายได 

Instagram https://www.instagram.com/?hl=th ส่ือสังคมที่สามารถอัพโหลดรูปภาพตางๆ และแบงปนใหกับผูติดตาม ปจจุบันสินคา
ตางๆ นิยมใช Instagram เปนส่ือกลางในการสงเสริมการขาย  

Snapchat https://www.snapchat.com แอปพลิเคชันที่สามารถแบงปนรูปภาพ วีดีโอ ใหกับผูอื่นไดโดยการกําหนดเวลาชม 
เม่ือครบเวลาที่กําหนดไว รูปหรือวิดีโอจะถูกลบออกไป 

Whatsapp https://www.whatsapp.com/?l=th แอปพลิเคชันแชทยอดนิยมสําหรับผูใชมือถือของบริษัท apple 
LinkedIn https://th.linkedin.com/ เนนเร่ืองของการทาํธุรกิจโดยตรง เปนทั้งธุรกิจและชุมชน การจัดการขอมูลทางวิชาชีพ 

สรางและติดตอกับเครือขายมืออาชพีของผูใช รวมถึงการเขาถึงความรู ขอมูลเชิงลึก 
และโอกาสตาง ๆ  

Pinterest https://www.pinterest.com/ เปนแคตตาล็อกท่ีรวบรวมความคิดของคนทั่วโลก โดยการเก็บแยกประเภทขอมูล
เปนหมวดหมู เชน ทําอาหาร วางแผนทองเที่ยว ปรับปรุงบานและอื่นๆ มีเคร่ืองมือ
บุคมารคท่ีชวยในการสํารวจและบันทึกความคิดท่ีสรางสรรค เพื่อเปนแรงบันดาลใจ
ใหกับคนทั่วไปโดยเฉพาะผูหญิง สามารถใชงานเพ่ือแบงปนรูปภาพ และความคิด
สรางสรรค  

Google+ https://plus.google.com/?hl=th แพลดฟอรมที่รวมบริการตางๆ ของ Google เขาไวดวยกัน ชวยใหสะดวกในการใช
งาน รวมถึงการสรางเน้ือหาตางๆ และแบงปนขอมูลแลกเปลี่ยนกับเพื่อน 

Vine  https://vine.co เปนเว็บไซตในการแบงปนเน้ือหาวีดีโอส้ันๆ ไมเกิน 6 วินาที ทําใหขอมูลตางๆ 
ไดรับการกลั่นกรองมาอยางดีเพื่อที่จะใชเวลาใหคุมคาทีสุ่ด 
 

Xing  https://www.xing.com เปนเว็บไซตหางานทํา ชวยใหผูใชพัฒนาความสัมพันธกับผูวาจาง และ ผูนํา
ความคิดในธุรกิจน้ันๆได 

Renren  www.renren.com ส่ือสังคมออนไลนที่ใหญที่สุดในจีน มีการใชงานจะคลายกับ Facebook คือผูใช
สามารถแบงปนความเห็นของตัวเอง อัพเดทสเตตัส และติดตอกับผูอื่นได 

Meetup https://www.meetup.com แพลทฟอรมที่ชวยใหผูใชสามารถพบปะกลุมคนใหมๆ ที่มีความสนใจและความชอบ
เหมือนกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงชวยใหเพื่อนเพ่ิมไดมากข้ึน 

Airbnb https://www.airbnb.com ผูใชสามารถคนหาท่ีพักในรูปแบบตางๆทั่วโลก ในทุกระดับราคา และสามารถนําที่
พักของตนเองนําเสนอใหนักเดินทางจากทั่วโลกเขาพักได 

TripAdvisor https://th.tripadvisor.com เว็บไซตทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก จุดเดนคือมีบทวิจารณ หรือรีวิวที่เปนกลางจาก
นักทองเที่ยวมากกวา 600 ลานรายการ สามารถคนหาราคาโรงแรมที่ดีที่สุดจาก
เว็บไซต 

สําหรับคนไทยโซเชียลมีเดียที่นิยมใชมากท่ีสุด ไดแก Youtube, Facebook และ LINE มีอัตรา
การใชงานมากกวารอยละ 90 อันดับ 4 และ 5 มีอัตราการใชงานนอยกวามากไดแก Instagram และ
Twitter และอันดับที่รองลงมาไดแก Whatsapp และ Linkedin (ดิจิทัล ไทยแลนด 2016, 2559)  
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ตารางที่ 3.5 โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด 
โซเชียลมีเดีย อัตราผูใชงานโซเชียลมีเดีย (รอยละ) 

1. Youtube    97.3 
2. Facebook 94.8 
3. LINE 94.6 
4. Instagram 57.6 
5. Twitter 35.5 
6. Whatsapp 13.7 
7. Linkedin 11.4 
 

จากสถิติการใชงานดังกลาวทําใหตระหนักวาการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับบทบาทของโซเชียล
มีเดีย หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนสิ่งที่จําเปน โดยเฉพาะการใชงานในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

3.3 เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC) 

เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC) คือ เน้ือหาท่ีสรางโดยผูใช / 
ผูติดตาม บนพ้ืนที่ของเว็บไซตหรือแบรนด (ตราสินคา) ที่เจาของพัฒนาขึ้น เน้ือหาที่ผูใชสรางขึ้นมักจะมี
สวนเก่ียวของกับเว็บไซต แบรนด ผลิตภัณฑ หรือบริการ และมักจะเปนประโยชน หรือเปนขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ใหกับเจาของเว็บไซต เน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จะอยูในรูปแบบตางๆ เชน 
ขอความ ความคิดเห็น ภาพถาย คลิปวิดีโอ (Manap and Adzharudin, 2013) 

ปจจุบัน UGC สามารถสรางไดงายขึ้นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย (Social Media) อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ใชงาน เชน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ การเขียนบล็อกบนคอมพิวเตอร การสราง 
UGC เดิมเกิดขึ้นจากการเชิญชวนของเจาของเว็บไซตเพ่ือใหผูเยี่ยมชม ผูติดตาม หรือลูกคา โดยการ
เสนอสิ่งจูงใจใหเขามามีสวนรวม เชน ของรางวัล สินคาทดลองใช คะแนนสะสม แตในกรณีที่เว็บไซตมี
ผูใชงานเปนจํานวนมากหรือมีความสัมพันธกับผูใชในระดับหน่ึงแลว อาจใชการสรางแคมเปญทาง
การตลาดที่นาสนใจในบางชวงเวลา หรือเม่ือผูใชเกิดความรูสึกถึงการเปนเจาของ หรือมีสวนรวม ผูใชงาน
ก็จะยังคงสรางเน้ือหาในรูปแบบตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเว็บไซตอยางตอเน่ืองโดยไมคํานึงถึง
รางวัลหรือผลตอบแทน 

ประโยชนที่เจาของเว็บไซตจะไดรับจาก UGC คือ การเพ่ิมเน้ือหาในเว็บไซต ประหยัดเวลาในการ
คิดเน้ือหาที่เก่ียวของกับสิ่งที่นําเสนอ เชน แบรนด สินคา หรือบริการ จากมุมมองของผูใช การไดรับขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ขอเสนอแนะ สามารถสรางความไววางใจจากผูใช เพ่ิมจํานวนผูเยี่ยมชม และการมี
สวนรวม การที่ผูใชมีสวนรวมในการสรางเนื้อหา มีขอไดเปรียบที่นาสนใจ เน่ืองจากผูบริโภคสนใจที่จะรับ
ฟงมุมมองของเพื่อน ผูเคยใชงาน ผูมีประสบการณตรงมากกวาการอานขอความที่เขียนโดยผูเชี่ยวชาญ 
หรือการโฆษณา ดังน้ันการใช UGC อาจนําไปสูการลดตนทุนดานโฆษณาและประชาสัมพันธในรูป
แบบเดิม ประโยชนที่ผูใชงานไดรับจาก UGC คือผูสรางเน้ือหาสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรง และ
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แบงปนประสบการณกับผูอ่ืน สวนผูที่อานเน้ือหาจะมีความรูสึกม่ันใจ และนําไปใชในการตัดสินใจ ใน
ภาพรวมประโยชนของ UGC คือการสรางความสัมพันธโดยตรงระหวางผูมีสวนรวม และสรางความรูสึก
การมีสวนรวม การเปนสวนหนึ่งของเว็บไซต สินคาหรือ แบรนด  

3.4 การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 

การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย 4 แหลงขอมูลหลัก ดังน้ี 
1) เว็บไซตแหลงทองเท่ียวชุมชนของไทย จํานวนรวมไมนอยกวา 95 แหง  
2) เว็บไซตตางประเทศไมนอยกวา 10 เว็บไซต เชน  

- TripAdvisor (https://tripadvisor.com) 
- Booking.com (www.booking.com) 
- Agoda.com (www.agoda.com) 
- Airbnb.com (https://th.airbnb.com/) 
- YouTube (www.youtube.com) 
- Instagram (www.instagram.com) 
- Expedia.com (www.expedia.com)  
- Travelocity (www.travelocity.com)  
- WAYN (www.wayn.com)  
- Foursquare (https://th.foursquare.com/) 

3) เว็บไซตโครงการยอย 1 ที่ใชเปนกรณีศึกษา จํานวน 21 แหง ประกอบดวยชุมชนที่มี 
โฮมสเตยทั้งสิ้น 7 แหง ชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ 6 แหง และชุมชนที่จัดกิจกรรมเพ่ือการทองเที่ยว 4 แหง 
ดังตารางที่ 1.1 

4) เว็บไซตอ่ืนๆที่เก่ียวของไมนอยกวา 10 เว็บไซต เชน 
- Community Based Tourism (http://cbtnetwork.org) 
- Pantip.com (https://pantip.com) 
- ชิลไปไหน (www.chillpainai.com) 
- ไปดวยกันทองเท่ียว (www.paiduaykan.com/) 
- ไปไหนดี (www.painaidii.com) 
- EDTguide.com (www.edtguide.com)  
- Sanook! Travel (https://travel.sanook.com/) 
- theTripPacker (https://www.thetrippacker.com/th/feed/review) 
- HANG REVIEW (www.hangreview.com) 
- Trivago (www.trivago.co.th) 
- Bloggang (www.bloggang.com) 
- พาเที่ยวชุมชนทองเที่ยวไทย (www.facebook.com/cbttat/) 
- โฮมสเตยไทย (www.homestaythai.net) 
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- Local Alike (www.facebook.com/LocalAlike)  

3.5 ผลการรีววิกรณีศึกษาผาน Trip Advisorและ Google maps 

3.5.1 การรวบรวมขอมูลรีวิวผาน Trip Advisorและ Google maps 
1) Trip Advisor มีรีวิวโดยเนนสถานที่ทองเที่ยวเปนหลัก ดังน้ัน โฮมสเตย/แหลงทองเที่ยว

ที่ศึกษา หากไมมีสถานที่ทองเท่ียวที่คนทั่วไปรูจักจะไมถูกรีวิว สงผลใหหลายพ้ืนที่ไมมีผลการรีวิว เชน 
บานทาขันทอง ชุมชนลับแล ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน เปนตน สวนสถานที่ที่นักทองเท่ียวแสดงความ
คิดเห็นไดโดยตรงมี 4 แหง ไดแก 1) ทะเลบัวแดง 2) บานแมกําปอง 3) บานสันติชล และ 4) บานนาตน
จ่ัน และชุมชนในกรณีศึกษาที่ไมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรง แตนักทองเที่ยวใหความคิดเห็นผาน
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงมี 6 แหง ไดแก 1) บานเชียง รีวิวผานพิพิธภัณฑบานเชียง 2) บานรองกลา รีวิว
ผานอุทยานภูหินรองกลา 3) เกาะยาวนอย รีวิวผานหาดปาทราย 4) ประแส รีวิวผานทุงโปรงทอง 5) เชียง
คาน รีวิวผานถนนคนเดินเชียงคาน และ 6) บานแมกลางหลวง รีวิวผานอุทยานแหงชาติอินทนนท 

2) Google Maps รีวิวโดยเนนตําแหนง ที่ตั้ง ที่นักทองเท่ียวตองการคนหาเปนหลัก เชน 
ตัวโฮมสเตย แหลงทองเที่ยว รานอาหาร ถาไมมีสถานที่ที่ตองการก็สามารถเพิ่มตําแหนงในแผนที่ไดทํา
ใหผูรีวิวสามารถใหความคิดเห็น ณ สถานที่ตองการโดยตรง ดังน้ัน จํานวนแหลงทองเที่ยวจึงมีมากกวา
การรีวิวผาน Trip Advisor มีสถานที่ที่นักทองเที่ยวไมแสดงความคิดเห็นเพียง 3 แหง ไดแก ชุมชนลับแล 
โฮมสเตยบานนาออและผลิตภัณฑผามัดหม่ียอมคราม 

3.5.2 รูปแบบการรวีิวผาน Trip Advisor และ Google Maps  
รูปแบบการรวีิวผาน Trip Advisor และ Google Maps สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก 
1) Trip Advisor กําหนดใหผูรีวิวสามารถใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจในแหลง

ทองเท่ียวการทํากิจกรรม คะแนนจะแบงเปน 5 ระดับตั้งแต 1-5 โดยคะแนนที่สูงจะแสดงถึงระดับความพึง
พอใจที่สูงขณะที่ Google Maps จะใชรูปดาวเปนสัญลักษณแทนคะแนนจํานวนดาวมีตั้งแต 1-5 ดวง 
จํานวนดาวจะสื่อความหมายเชนเดียวกับการใหคะแนนดวยตัวเลข 

2) การเขียนรีวิวดวยขอความผูเขียนรีวิวจะแสดงความคิดเห็นโดยไมจํากัดรูปแบบดวย
ภาษาของตัวเอง 

คะแนนรีวิวของแหลงทองเที่ยว/โฮมสเตยที่ใชเปนกรณีศึกษาแสดงในตารางที่ 2 โดยทะเลบัว
แดงมีคาคะแนนรีวิวสูงสุดจากการรีวิวผาน Trip Advisor (4.56) รองลงมาไดแกประแส (4.53) และแมกํา
ปอง (4.48) ขณะที่แหลงทองเที่ยว/ โฮมสเตยที่ไดคะแนนรีวิวสูงสุดผาน Google Maps ไดแก ตลาดไทย
ยอนยุคบานระจัน (4.47) รองลงมาไดแก บานแมกลางหลวง (4.45) และเกาะยาวนอย (4.41) สําหรับบาน
นาตนจ่ันและ ศิลาโฮมสเตยยังไมสามารถนําผลคะแนนรีวิวมาใชไดเน่ืองจากจํานวนผูเขียนรีวิวมีนอยมาก 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.6 

ตารางที่ 3.6 คะแนนรีวิวเฉลี่ยของแหลงทองเที่ยว/โฮมสเตย 
ลําดับ แหลงทองเท่ียว/โฮมสเตย ผูรีวิวผาน Trip Advisor ผูรีวิวผาน Google Maps 
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ผูเขียนรีวิว (คน) คะแนนรีวิวเฉลี่ย ผูเขียนรีวิว (คน) คะแนนรีวิวเฉลี่ย
1 บานนาตนจั่น*** 4 5.00 172 4.23 
2 ทะเลบัวแดง 211 4.56 862 4.28 
3 ประแส 78 4.53 322 4.34 
4 บานแมกําปอง 191 4.48 509 4.35 
5 เขียงคาน 61 4.36 858 4.17 
6 บานแมกลางหลวง 23 4.35 102 4.45 
7 บานรองกลา 90 4.29 126 4.13 
8 บานเชียง 214 4.29 8 2.88 
9 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน  0 0 549 4.47 
10 เกาะยาวนอย 85 3.92 70 4.41 
11 บานสันติชล 158 3.51 516 4.10 
12 ศิลาโฮมสเตย*** 0 0 11 4.64 
13 กิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็ก  0 0 29 4.31 
14 บานดอกบัว 0 0 18 4.28 
15 บานคลองหัวชาง  0 0 5 4.20 
16 เกาะเกิด  0 0 19 4.16 
17 บานทาขันทอง 0 0 22 4.05 
18 อุโมงค 0 0 2 3.50 
19 ชุมชนลับแล 0 0 0 0.00 
20 บานนาออ  0 0 0 0.00 
21 ผลิตภัณฑผามัดหมี่ยอมคราม 0 0 0 0.00 

จํานวนรวม 1,115 4.26 4,200 4.27 
หมายเหตุ : *** บานนาตนจั่น และศิลาโฮมสเตย ไมไดนํามาพิจารณา เนื่องจากจํานวนผูเขียนรีวิวมีนอยเกินไป 
 

 จากตารางที่ 3.6 สามารถสรุปได ดังน้ี 
 แหลงทองเที่ยว/ โฮมสเตยที่ไดรับคะแนนรีวิวสูงจาก Trip Advisor และ Google Maps จะ

เปนแหลงทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจทั้งหมด ไดแก ทะเลบัวแดง ประแส บานแมกําปอง เชียง
คาน บานแมกลางหลวง และบานรองกลา 

 ทะเลบัวแดงไดคะแนนรีวิวสูงสุดจาก Trip Advisor (4.56) เพราะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน
ที่รูจักของคนไทยและชาวตางประเทศ แตบานเดียมซ่ึงเปนโฮมสเตยที่ใกลกับทะเลบัวแดงยังไมเปนที่รูจัก
ในหมูนักทองเท่ียว 

 บานเชียงไดคะแนนจาก Trip Advisor สูง เพราะเปนการรีวิวที่ตัวพิพิธภัณฑซ่ึงเปนมรดก
โลก และเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวในระดับสากล แตไดคะแนนรีววิต่ําใน Google map เหตุผลจะเสนอใน
รายละเอียดตอไป 

 เกาะยาวนอยไดคะแนนจาก Trip Advisor นอย เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาว
ตางประเทศรีวิวสถานที่จากหาดปาทราย ซ่ึงเปนชายหาดสาธารณะของเกาะที่ใหนักทองเท่ียวใสชุดวาย
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นํ้าได แตสภาพชายหาดไมเหมาะสมกับความตองการของนักทองเท่ียวที่ตองการวายนํ้า บานสันติชลได
คะแนนจาก Trip Advisor นอยเชนกัน เพราะชาวตางประเทศไมคอยชอบแหลงทองเที่ยวที่สราง
เลียนแบบของจริง 

 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ไดคะแนนรีวิวสูงสุดจาก Google Maps (4.47) แตไมมีคะแนน
รีวิวจาก Trip Advisor  

3.5.3 ผลการวิเคราะหคําสําคัญและขอความของรีวิว Trip Advisor และGoogle maps 
จากการวิเคราะหคําสําคัญจากขอมูลที่อยูในรูปขอความของรีวิว Trip Advisor และGoogle 

maps พบวาประเด็นที่นักทองเท่ียวกลาวถึงมากที่สุดในแตละชุมชนจะแตกตางกันออกไปตามบริบทของ
พ้ืนที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.7 การรีวิวจากคําสําคัญรายหมูบาน 
ประเด็น หมูบาน/ชุมชน 

บรรยากาศ ประแส ทาขันทอง แมกําปอง แมกลางหลวง เชียงคาน ศิลา บานระจัน 
บริการ ประแส ทาขันทอง 
อาหาร นาตนจั่น บานระจัน ประแส เกาะยาวนอย (บานสันติชล) 
อากาศ แมกําปอง บานรองกลา 
รานกาแฟ แมกลางหลวง แมกําปอง บานดอกบัว 
โฮมสเตย/ท่ีพัก แมกลางหลวง นาตนจั่น (เชียงคาน) 
ธรรมชาติ บานดอกบัว นาตนจั่น บานรองกลา เกาะยาวนอย 
ทุงนา แมกลางหลวง 
สงบ แมกลางหลวง 
ถายรูป บานสันติชล 
สนุกมาก ลําน้ําเข็ก 
อัตลักษณชนเผา บานสันติชล 
วิถีชุมชน/ชาวบาน นาตนจั่น เชียงคาน บานระจัน เกาะยาวนอย 
หมายเหตุ : ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คือ มีความเห็นเปนลบ 

นอกจากความประทับใจที่นักทองเท่ียวกลาวถึงแลว ยังมีประเด็นตางๆ ในเชิงลบที่นักทองเที่ยว
รีวิวแตมีจํานวนไมมากนัก ยกตัวอยางหมูบานทองเที่ยวหลักๆ ที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากและมีการรีวิว
ใน Trip Advisor และGoogle maps จํานวน 8 หมูบาน โดยมีประเด็นปญหาหลักๆ ที่นักทองเที่ยวรีวิว 
รวมทั้งตัวอยางรีวิวของนักทองเท่ียว ดังน้ี   

 
1) หมูบาน A นักทองเที่ยวยังมีความเห็นเชิงลบใน 7 ประเด็นหลัก ไดแก  
 การเดินทาง นักทองเที่ยวมีความกังวลเรื่องถนนหนทางที่คับแคบและเสนทางชัน ซ่ีง

อาจนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุไดงาย ที่จอดรถในหมูบานไมเพียงพอ แมวาจะมีรถบริการรับสงจากสถานที่
จอดรถไปหมูบาน แตการบริการก็ยังขาดคุณภาพ ไมเปนที่ประทับใจ “…คนเยอะพลุกพลานฝุนเยอะรถ
ติดหาที่จอดรถยากไปชวงวันหยุดยาวคนเยอะมากไมประทับใจขาดเสนหของธรรมชาติไปแลวกลายเปน
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แคจุดเช็คอินเทาน้ัน...ถาตองนั่งรถสองแถวขึ้นไป...คนขับจะรีบขับทําเวลารึเปลาขับไปเองปลอดภัยกวา
แตก็ตองวนหาที่จอดรถนาน....โดยรวมๆไมประทับใจเลย”  

 การบริหารจัดการ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล หรือวันหยุดยาวที่มีนักทองเที่ยวเดินทาง
ไปเยี่ยมชมหนาแนนมาก ปญหาที่เกิดขึ้นคือ รถติด ตองใชเวลาในการเดินทางมาก “…หมูบานอนุรักษแต
การจัดการยังตองพัฒนาหมูบานเล็กๆที่เงียบสงบแตถูกกระแสทองเที่ยวจากคลื่นมหาชนถาโถมมาในบาง
วันจนหมดเสนห...ตองการการบริหารที่ดีกวาน้ีเพราะวันหยุดยาวรถติดบนดอยสูงถึงขั้นบางคนไมชํานาญ
เกิดอุบัติเหตุ…”  

 ความสะอาดของบานพัก หองน้ํา ที่ยังไมไดมาตรฐานนัก “หองน้ําสาธารณะสกปรก 
ขาดการดูแล ที่พักไมคอยสะอาด ไมสะดวก”  

 ความไมเหมาะสมของท่ีพักและอาหาร ซ่ึงปญหาน้ีมักจะเกิดกับนักทองเท่ียวตางชาติ 
“…..We chose a homestay in A. ...we moved into the very rudimentary accommodation. We were 
cooked by the housewife, unfortunately the food turned out to be incompatible in hindsight…. 
worth seeing, but a day trip without accommodation is sufficient” อาจเน่ืองมาจากบางคร้ังอาหารที่
บานพักจัดหาใหอาจเปนอาหารพื้นบาน มีรสชาติจัดเกินไป เปนตน  

 ปญหาเรื่องการใหขอมูล เชน ขาดการใหขอมูลเสนทาง ขอมูลไมชัดเจน ขอมูลเกินจริง 
เปนตน “The place was full of tourists.….I 'd just been up to the "Big Tree", which isn't that big 
compared to other"big tees" I've seen, …”  

 การติดตอจองหองพัก เชน ไมสามารถจองที่พักทางโทรศัพทได เปนตน 
 การรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน  

2) หมูบาน B นักทองเท่ียวยังมีความเห็นเชิงลบใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 
 ไมมีอัตลักษณความเปนชาติพันธุที่ด้ังเดิม นักทองเที่ยวหลายคนมีความเห็นวาหมูบาน

สันติชลเปนหมูบานจีนที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมมีความเปนธรรมชาติของชุมชน (not 
authentic) มีเพียงรานรวงที่ขายของที่ระลึกแตไมมีคนอาศัยอยูจริง ทําใหหมูบานไมมีวิถีชีวิตและกลิ่นอาย
ความเปนจีน ไมคุมคาในการไปเที่ยว ยกตัวอยางความเห็นของนักทองเที่ยว เชน “A village with bling. 
This village was built by the Yunnan people from China with its clay houses - but it isn't in the 
houses that you see that the people live. It is all very false and rather plastic like in appearance. 
The tea is nice, but everything is very commercial from the fake sedan chairs to the wall of China
.)” หรือ “Avoid it! It's just a tourist ... a theme park reconstruction of something that before could 
have been interesting and beautiful. There is even a horrific reconstruction of the Chinese wall 
…” 

 สินคามีราคาแพง อาหารแพงและไมอรอย เชน “…..ไมมีอะไรประทับใจมาก อาหาร
แพงไมอรอย” 

 จุดถายรูปมีการเก็บเงินในทุกๆ จุดทําความสนุกสนานในการทองเที่ยวลดลง “…..ไมได
ถายซักรูปเพราะวาถาถายรูปเก็บเงินเปนจุดๆ อยูไมถึง 5 นาที ไปที่อ่ืน ดีกวาเสียความรูสึก” 

 ปญหาหมอกควันในชวงหนารอน เชน “…..หนารอน วิวไมสวย หมอกควันเยอะ” 
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3) หมูบาน C มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเท่ียว 5 ประเด็นหลัก คือ 
 สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงามเฉพาะฤดูทองเที่ยว ภูมิทัศนสวยงามแตยังขาด

กิจกรรมหรือสิ่งที่ทําใหตื่นตาตื่นใจ จึงเหมาะกับการแวะชม ถายรูป เพียง 2-3 ชั่วโมง ไมคุมคาสําหรับการ
พักคางคืน นอกจากนี้สถานที่ทองเที่ยวยังขาดการใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว ซ่ึงอาจทําใหความ
นาสนใจของสถานที่ทองเที่ยวลดลง ยกตัวอยางความเห็นเชน “Some interesting rocky landscape, but 
nothing spectacular. ….Interesting for a couple of hours, but not worth going out of your way for. 
You definitely need a private vehicle to get here.” หรือ  “There are no attractions in the scenic 
spot…..There are no pictures and explanations for all kinds of rocks. The facilities in this area 
are very lacking. It is not recommended to go!” 

 สถานที่ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ําไมเพียงพอ ขาดศูนยขอมูล
นักทองเท่ียว เปนตน 

 มีการแบงแยกราคานักทองเที่ยวไทยกับนักทองเที่ยวตางชาติ ทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความสงสัยเรื่องความโปรงใส  

 การเดินทางลําบาก เพราะไมมีรถสาธารณะบริการ จะตองเดินทางดวยรถยนตสวนตัว 
และมีปญหาความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ โดยเฉพาะในฤดูดอกไมบานที่มีนักทองเที่ยวอยาง
หนาแนน 

 การใหขอมูลติดตอจองที่พักยังไมชัดเจน เห็นไดจากความเห็น “……ขอเบอรติดตอจอง
หองดวยครับ” 

4) หมูบาน D มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเท่ียว 7 ประเด็นหลัก คือ 
 สภาพที่พัก/หองพัก เปนปญหาที่นักทองเท่ียวกลาวถึงมากที่สุด โดยเฉพาะเร่ืองความ

สะอาดของหองพัก เชน มีกลิ่นอับ หองนํ้าไมสะอาด เปนตน นอกจากน้ีก็ยังมีปญหาเร่ืองหองแคบ หอง
เกา หองพักแอรไมเย็น รวมถึงสิ่งรบกวนนักทองเท่ียว ไดแก มีเสียงดังรบกวนผูเขาพัก มีแมลงรบกวน 
เชน ตัวเรือด มด ยุง เปนตน ยกตัวอยางความเห็นของนักทองเที่ยวเชน “…..Air-condition not cleaned 
in a long time.” หรือ “ไดนอนพัก 1 คืน กลางดึกมีเด็กเมารองเพลงเสียงดังอยูชั้นลาง แทบไมไดนอน” 
เปนตน 

 คุณภาพไมเหมาะสมกับราคา นักทองเท่ียวบางสวนใหความเห็นวาหองพักราคาสูง
เกินไป เม่ือเทียบกับบริการที่ไดรับ 

 เจาของที่พัก/พนักงานที่ใหบริการพูดจาไมสุภาพ และไมเปนมิตร ยกตัวอยางความเห็น
นักทองเที่ยว เชน “…..ถามาดวยรถยนตสวนตัวอาจไมมีที่จอดรถและพนักงานคอนขางไมเปนมิตร” หรือ 
“…..It was clean, although overpriced. The owner did not seem happy with having foreigners 
staying there. The indoor shower and sink didn't work….” เปนตน 

 มีปญหาเร่ืองการติดตอจองหองพัก เชน จองหองพักแลวแตเม่ือมาถึงกลับไมมีชื่อจอง 
จายเงินแลวก็หลุดจอง เปนตน “จองแลว จายมัดจําลวงหนาเปนเดือน แตมาแลวหองหาย” หรือ “การ
จัดการไมดี จองหองพักกอน ไป (ผาน booking) แตกลับไมไดบุคให แกปญหาไมดี เลยตองหาที่พักเอง” 

 อาหารและกาแฟไมอรอย และมีราคาแพง 
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 ที่จอดรถไมเพียงพอกับความตองการ 
5) หมูบาน E ไมสามารถรีวิวหมูบานไดโดยตรง แตมีการรีวิวสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง ซ่ึงมี

ความคิดเห็นในเชิงลบ 2 ประเด็นหลัก ไดแก 
 ราคาคาเขาชม ซ่ึงยังมีปญหาเรื่องการแบงแยกราคาระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยกับ

นักทองเท่ียวตางชาติ รวมไปถึงราคาบัตรเขาชมที่ซ้ือกับที่พักมีราคาถูกกวาซ้ือที่พิพิธภัณฑโดยตรง 
 พิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก การจัดแสดงในพิพิธภัณฑไมนาสนใจ ทําใหนักทองเที่ยวใชเวลา

ในการเยี่ยมชมไดไมนาน และรูสึกไมคุมคาเม่ือเทียบกับคาเขาชม ยกตัวอยางความเห็นของนักทองเท่ียว 
เชน “…..historical heritage. A small collection of broken pots and pans, some old bones/skeletons 
... Nothing interesting to see. Nice village that ... but not worth a detour!” เปนตน 

6) หมูบาน F ไมสามารถรีวิวหมูบานไดโดยตรง แตมีการรีวิวสถานที่ทองเท่ียวม่ีใกลเคียง
เชนเดียวกับหมูบาน E และจากการวิเคราะหคําสําคัญพบวาหมูบาน F มีนักทองเที่ยวใหความเห็นในเชิง
ลบ 3 ประเด็นหลัก ไดแก 

 การใหขอมูลไมถูกตอง ไมชัดเจน ไมวาจะเปนปายบอกทางไมชัดเจน ชื่อและแผนที่ที่
ปรากฏในรีวิวไมถูกตอง ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติหลงทาง ดังรีวิว “.....ปายทางเขาแตละเสนทางควร
ปรับปรุงไมตอเน่ืองหลงไดงายๆ.....”  รวมไปถึงการใหขอมูลชวงที่สามารถมาชมบัวแดงจะตองมีความ
ชัดเจน และมีการอัพเดตใหทันสมัย เพ่ือใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวไดตรงฤดูบัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ปญหาการใหขอมูลของคนขับเรือที่ไมตรงกับความเปนจริง เชน นักทองเที่ยวไปในชวงที่บัวไมบาน แต
คนขับเรือกลับบอกนักทองเท่ียววามีบัวใหชม เพ่ือที่จะไดคาเชาเรือจากนักทองเที่ยว เปนตน 

 รอคิวน่ังเรือนานหากมาในชวงวันหยุด และเรือมีราคาแพงเกินไป บางครั้งการบริการก็
ยังไมเปนที่นาประทับใจนัก เห็นไดจากรีวิว “บัวแดงก็สวยดี แตคนขับเรือรีบ” 

 หองน้ําไมสะอาด 
 ทะเลสาบไมสะอาด 

7) หมูบาน G มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเท่ียว 5 ประเด็นหลัก คือ 
 ปญหาที่พบมากที่สุด คือ เสนทางเดินชมธรรมชาติภายในสถานที่ทองเที่ยวยังไม

ชัดเจนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความสับสน และทางเดินไมปลอดภัย รวมทั้งทางเดินที่ชํารุดก็ไมไดรับการ
ซอมแซม 

 สภาพแวดลอมภายในสถานที่ทองเที่ยวยังไมสะอาด ยังพบขยะในทะเลเนื่องจากมีการ
ทิ้งขยะลงทะเลอยู “……You can see both the good sites like reforestation and the bad ones like 
garbage being thrown into the sea. …..” 

 หองพักมีราคาแพงเกินไป ไมสะดวกสบาย หองนํ้าไมสะอาด ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกไม
คุมคาเม่ือเทียบกับราคาที่จายไป “หองนํ้ามีกลิ่นนิดหนอยแถมทีวีดูไมได ที่สําคัญจอดรถไวในออกไมได”  
หรือ “หองพักราคาแพงไป เพราะเตียงแข็ง หองเล็ก ไมมีตูเย็นในหอง ควรลดราคาลง 20%” 

 อาหารมีราคาแพง 
 การสื่อสารไมชัดเจน ทําใหผูสื่อสารและผูรับสารไดขอมูลไมตรงกัน เชน ความเห็น "ไม

ประทับใจเลยคะ  การตกลงกันกับสิ่งที่ไดไปเจอตางกันมาก” 
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8) หมูบาน H มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเท่ียว 3 ประเด็นหลัก คือ 
 ชายหาดไมเหมาะกับการวายนํ้าโดยเฉพาะชวงน้ําลด เพราะสภาพชายหาดสวนใหญ

เปนโคลนและหิน 
 ชายหาดสกปรกเพราะมีการระบายของเสียและการทิ้งขยะลงทะเล 
 เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เงียบสงบ และไดใกลชิดกับธรรมชาติ จึงไมเหมาะกับบคนที่

ชอบเที่ยวกลางคืน นิกจากน้ีนักทองเที่ยวยังใหความเห็นวาเหมาะกับการทองเที่ยวในระยะสั้นเทาน้ัน 
รวมทั้งคาใชจายบนเกาะก็มีราคาแพง 

แมวาความคิดเห็นเหลาน้ีจะมีจํานวนไมมากนัก แตอาจสงผลใหความประทับใจที่นักทองเที่ยวมี
ตอชุมชนทองเที่ยวลดลง และอาจทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงได ดังนั้นชุมชนควรนําความคิดเห็น
เหลาน้ีไปเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงชุมชนของตนตอไป 

3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลผานโปสการดทองเที่ยวจากการประกวดโปสการดออนไลน 
3.6.1 การทํากิจกรรมพัฒนาเน้ือหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเที่ยว 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) จะเปนการสรางเน้ือหาจากโปสการด
ทองเท่ียวออนไลน การจัดกิจกรรมมีจุดประสงคหลักเพ่ือ 

 ใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเที่ยวเปาหมายในมุมมองของผูใชบริการ
การทองเท่ียว 

 เพ่ือศึกษาเน้ือหาการทองเท่ียวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาที่
ไดรับจากกิจกรรม 

การทํากิจกรรมพัฒนาเนื้อหาท่ีสรางโดยผูใช (UGC) ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนไดแกการพัฒนา
เว็บไซตและการประกวดโปสการดออนไลน 

3.6.2 โครงการประกวดโปสการดทองเทีย่วออนไลน 
การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) เปนการจัดทําโครงการ

ประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงามและความสุขจากการเท่ียวไปใน
ชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” เพ่ือใหนักทองเที่ยวที่ไป
เยี่ยมเยือนชุมชนที่เปนกรณีศึกษาไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการสรางเน้ือหาท่ีเก่ียวกับชุมชนที่เปน
กรณีศึกษา 11 แหงผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net โดยมีจุดประสงค คือ 

 เพ่ือใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเที่ยวเปาหมายในมุมมองของ
ผูใชบริการการทองเท่ียว 

 เพ่ือศึกษาเน้ือหาการทองเท่ียวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาที่
ไดรับจากกิจกรรม 

 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย 
องคประกอบของกิจกรรมการจัดทําโปสการดทองเท่ียวออนไลน ประกอบดวย 1) ภาพ

ประทับใจ 2) ขอความแสดงความประทับใจที่ไดรับ 3) ขอเสนอแนะ และ 4) การเชิญชวนใหมาทองเท่ียว 
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โดยการจัดทํา Template โปสการดทองเที่ยวออนไลน จะแบงตาม Theme ของแหลงทองเที่ยวชุมชนท่ี
เปนกรณีศึกษาแตละแหง ทั้งหมด 11 แหง ตามที่จะสรุปผลการวิเคราะหตอไป 

3.6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประกวดโปสการดออนไลน 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเท่ียวชุมชนผานโซเชียลมีเดียที่ไดจากการ

วิเคราะหเน้ือหาและภาพถายจากโครงการประกวดโปสการดทองเท่ียวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงาม
และความสุขจากการเที่ยวไปในชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” 
พบวามีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนทั้งหมด 149 แผน แตเน่ืองจากผูเขารวมโครงการยังไมคุนชินกับ
การใชระบบผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net และมีบางสวนที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขในการประกวด 
เชน ไมไดเปนผลงานภาพถายที่สรางสรรคขึ้นมาใหม คณะกรรมการจึงตัดโปสการดทองเท่ียวออนไลน
ออก ทําใหมีจํานวนโปสการดทองเที่ยวออนไลนที่เขารวมประกวดทั้งหมด 135 แผน สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหภาพถายตาม Theme ของแหลงทองเท่ียวชุมชนที่เปนกรณีศึกษาทั้งหมด 11 แหง ดังน้ี 

1) บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 1 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียวให
ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ วิถีชีวิต เคร่ืองปนดินเผา   

2) เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 8 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับริมนํ้าเจาพระยามากที่สุด รองลงมาเปนวัดนิเวศธรรมประวัติซ่ึงเปนสถานที่
ทองเท่ียวใกลเคียง และการเพาะเห็ด 

3) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี มีผูสงโปสการดทองเที่ยว
ออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 21 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เม่ือวิเคราะห
ภาพถายพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับรานคามากที่สุด รองลงมาเปนปอมไมไผแบบบานระจัน 
อาหาร นักรบบานระจัน ภาชนะใสอาหารหรือเคร่ืองด่ืม การแสดง การแตงชุดไทยของแมคา หลวงปูธรรม
โชติ ทางเขาตลาด และบรรยากาศริมนํ้าตามลําดับ 

4) ประแส อ.แกลง จ.ระยอง มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 59 
แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 19 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวาสามารถจําแนก
ภาพถายออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมที่ 1 สถานที่ทองเท่ียวในชุมชน ซ่ึงมีภาพทุงโปรงทองมากที่สุด 
รองลงมาเปนปากนํ้าประแส ซ่ึงทั้งสองแหงเปนสิ่งดึงดูดใจธรรมชาติของชุมชน ขณะที่เรือรบหลวงประแส
ซ่ึงเปนสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้นไดรับความนิยมเปนลําดับที่สาม นอกจากน้ีก็มีสะพานประแสสิน เรือนํา
เที่ยวทุงโปรงทอง แหลมสน วัด พิพิธภัณฑชุมชน และคานเรือ และกลุมที่ 2 บรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชน 
พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับวิถีชีวิตและบานริมนํ้ามากที่สุด รองลงมาเปนผลิตภัณฑชุมชนและ
อาหาร และบรรยากาศยามพระอาทิตยตก 

5) เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 2 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับทะเล ชายหาดมากที่สุด รองลงมาเปนพระอาทิตย วิถีชีวิต กระชังปู 
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6) บานทาขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีผูสงโปสการดทองเท่ียวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 4 แผน (แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล) เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับบรรยากาศริมโขง ตนเสาวรส และทุงนา 

7) บานแมกําปอง อ.แมออน จ.เชียงใหม มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 12 แผน (ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน) เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับวิถีชีวิต รานคาริมถนนมากที่สุด ตามมาดวยโฮมสเตย และน้ําตก 

8) บานนาตนจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 14 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทอผาซ่ึงเปนผลิตภัณฑเดนของชุมชนมากที่สุด ตามมาดวยบานพัก 
ทุงนา เตาโบราณ พระอาทิตย ดวงดาว และอาหาร 

9) บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 5 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียวให
ความสําคัญกับทางเดินไปภูเขามากที่สุด รองลงมาเปนดอกพญาเสือโครงซ่ึงจะออกตามฤดูกาล ตามมา
ดวยน้ําตก และภูเขา 

10) ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ทั้งหมดใหความสําคัญกับบัวแดงซึ่งเปนจุดเดนของสถานที่ 

11) บานคลองหัวชาง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 3 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เม่ือวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเท่ียว
ใหความสําคัญกับพรมเช็ดเทามากที่สุด ตามมาดวยศูนยเรียนรูชุมชน และทุงเลี้ยงสัตว 

3.7 สรุป 

การวิเคราะหขอมูล ตอไปนี้มาจากแหลงขอมูล 6 แหลง คือ 1) สมุดเยี่ยมของโฮมสเตย 2) 
Google maps 3) Trip advisor 4) Twitter 5) Online accommodate และ 6) Bloggers 

ผลการศึกษา พบวา สมุดเยี่ยมเปนแหลงขอมูลที่มีคุณภาพนอยที่สุด เพราะสมุดเยี่ยมเปนสมุดที่ผู
ลงนามคิดวาควรเปนคําอวยพร หรือใหกําลังใจ จึงไมมีขอมูลมากนัก นักวิจัยจึงตัดสินใจไมวิเคราะหตอ 
จากแหลงขอมูลทั้ง 6 แหลง ขอมูลจาก Google Maps นับเปนแหลงขอมูลที่คอนขางที่จะดีที่สุด ผล
การศึกษาพบวา ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญที่เปนชุมชนดูงานนั้น มักไมมีนักทองเท่ียวตางชาติไปเยือน มี
แตตลาดนักทองเท่ียวไทยเกือบทั้งหมด โดยนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวตางชาติมีความสนใจ
ตอปญหาการทองเที่ยวไมเหมือนกัน  

นักทองเที่ยวชาวไทยมักใหขอมูลในลักษณะที่เปนบวกมาก  นักทองเที่ยวที่แสดงความคิดเห็นใน
แพลตฟอรมของ Google Maps มักจะมีการใหคะแนน โดยชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 2.88 ถึง 4.64 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนนจากขอมูลผูรีวิว 4,200 คน สวนผูรีวิวผาน 
Trip advisor 1,115 คน มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51 ถึง 4.56 คะแนน และทีคาเฉลี่ย 4.26 คะแนน แต
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สวนใหญนักทองเที่ยวไทยจะไมเขียนขอคิดเห็นในเชิงวิพากษวิจารณ หรือหากจะเขียน ก็มักจะเปนคํา
เสนอแนะหรือคําชมเทาน้ันและเนื่องจากแหลงทองเท่ียวในกรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอ่ืนๆ 
นักทองเท่ียวชาวไทยจะนิยมอากาศเย็น บรรยากาศสบายๆ สนใจการถายรูปทิวทัศน และสนใจอาหาร
มากที่สุด  

นักทองเท่ียวไทยที่ไปชุมชนทองเท่ียวเพื่อทัศนศึกดูงานมักจะมีความพึงพอใจสูงกวานักทองเที่ยว
ที่ตองการมาพักผอน ทั้งน้ีเพราะนักทองเที่ยวที่ดูงานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จึงไมมีขอเสนอหรือขอ
ติติงมากนัก สวนใหญมีความพอใจกับบริการท่ีไดรับ แตสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอน พบวา 
ชุมชนทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความนิยมสูง แตมีอัตราการ
รองรับต่ํา จะมีเสียงติติงเรื่องราคา อีกดวยวาไมคุมเวลา 

ขอตําหนิของนักทองเท่ียวไทยมักจะเกิดกับชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ซ่ึงมีความ
คาดหมายสูง แตเม่ือไปแลวก็จะผิดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการจราจรแออัด และหองน้ํา ซ่ึงแหลง
ทองเที่ยวชุมชนมักไมมีหองนํ้ากลางหรือถามีก็มีมาตรฐานคอนขางต่ํา ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ใน
ฤดูเทศกาลมักจะมีปญหาความสามารถในการรองรับไมเพียงพอ สภาพแวดลอมที่มีฝุนละอองมาก 
เจาของโฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตยในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขก
ที่มาพักได เพราะไมคาดหวังวาจะมาทุกวัน  

นักทองเท่ียวตางชาติ จะใหขอมูลที่เปนลบมากกวานักทองเท่ียวไทย ซึ่งมีนัยยะวาชุมชน
ทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเที่ยวตางชาติมาพักผอน (ยกเวนกลุมที่
เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการสายมานุษยวิทยา) สวนใหญเห็นวาชุมชนทองเที่ยวไมมีความเปนพิเศษ 
ความเปนธรรมชาติลดลง สิ่งปลูกสรางทันสมัยเกินไป สิ่งกอสรางและการวางแผนไมมีรสนิยม 
นักทองเที่ยวตางชาติมักจะบนเรื่องแมลง และความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
นักทองเท่ียวสังเกตวามีชาวบานทิ้งขยะลงในแมนํ้าลําคลองแลว ก็ไหลมาสูชายหาดและลงทะเลโดยไมมี
การบําบัด 

การเผยแพรขอมูลในสื่อออนไลนเหลาน้ีจะทําใหลูกคาของชุมชนทองเท่ียวลดจํานวนลงไดงาย 
และลดลงอยางรวดเร็ว 
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บทที่ 4
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคมของการทองเที่ยวชุมชน 
ในป พ.ศ. 2540 เม่ือประเทศไทยประสบวิกฤติดานการเงิน ภาคทองเท่ียวกลายเปนภาค

เศรษฐกิจที่ค้ําจุนเศรษฐกิจไทย หลังจากน้ันมาการทองเที่ยวก็ทวีความสําคัญขึ้นในสายตาของรัฐมา
เรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงกวาภาคเกษตรแลว 
ดังนั้น รัฐบาลจึงตั้งความหวังใหการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือหรือวิธีหน่ึงของการสรางและกระจายรายได 
และเปนทางเลือกใหมของชุมชน หรือแมแตจะเปนทางรุงหรือ S-Curve ใหม รวมทั้งเปนทางรอดของบาง
ชุมชนที่ประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจเน่ืองจากอาชีพหลักเดิมถดถอยไป วัตถุประสงคของบทน้ีก็เพ่ือที่จะให
คําตอบวา ทองเท่ียวชุมชนมีศักยภาพพอที่จะเปนทางเลือกเชิงเศรษฐกิจใหมในสังคมเกษตรและสังคม
ชนบทไทยหรือไม อยางไร ทั้งน้ีโดย 

1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเท่ียวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เก่ียวของไดรับจากการ

ทองเท่ียว 
เน่ืองจากแตละชุมชนมีจุดเร่ิมตน บริบทชุมชน และความพรอมพ้ืนฐานที่จะเอ้ือตอการจัดการ

ทองเท่ียวที่แตกตางกัน ดังน้ัน การเปรียบเทียบวิวฒันาการและสมรรถนะของชุมชนทองเท่ียวจะชวยทําให
เห็นถึงจุดเดนของแตละพ้ืนที่ที่เปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของแตละชุมชน 

4.1 วิวัฒนาการและความเปนมา   

ชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษาสวนใหญเร่ิมตนจัดการทองเท่ียวในชวงเวลาไลเลี่ยกัน คือ ชวงป 
พ.ศ. 2547-2552 โดยชุมชนกรณีศึกษาที่เริ่มดําเนินการแรกสุด คือ ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 
เริ่มตนในป พ.ศ. 2538 และชุมชนกรณีศึกษาที่ดําเนินการลาสุด คือ ชุมชนบานศิลา จังหวัดขอนแกน 
เริ่มตนในป พ.ศ. 2559 ทําใหชวงเวลาของการพัฒนาในแตละชุมชนไมเทากัน ชุมชนทองเที่ยวแตละแหง 
มีแนวคิดหรือมีจุดเร่ิมตนในการพัฒนาการทองเที่ยวที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงชุมชนทองเที่ยว
ออกเปน 2 กลุมตามการเริ่มตนได ดังน้ี 

1) กลุมชุมชนที่เริ่มตนจากวิกฤตในชุมชนสูโอกาสดานการทองเท่ียว เปนชุมชนที่ในอดีต
มีปญหาขัดแยงภายในชุมชน หรือมีภัยคุกคามจากภายนอก ทําใหกลุมคนในชุมชนเริ่มตนจากการ
รวมกลุมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือรวมมือกันในการจัดการปญหาของชุมชน รวมถึงการ
สรางการเปล่ียนแปลงตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ยกตัวอยางเชน ชุมชน
เกาะยาวนอย จ.พังงา เกิดวิกฤตจากการเขามาของกลุมประมงพาณิชยตางถิ่นที่ใชเคร่ืองมือทําลายลางสูง 
คือ อวนลากอวนรุน สรางมีปญหาใหกับการประมงพ้ืนบาน จึงไดรวมตัวกันตั้งกลุมชมรมประมงพื้นบาน
เกาะยาวนอย เพ่ือฟนฟูทรัพยากรในอาวพังงา ตอมามีผูมาเขาศึกษาดูงานและมีความตองการที่พัก จึงได
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จัดตั้งเปนชมรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย สวนบานสันติชล จ.แมฮองสอน เดิมเปน
พ้ืนที่สีแดงและเสนทางคายาเสพติด ตองการทางเลือกในการประกอบอาชีพใหมเพ่ือใหเปนที่ยอมรับของ
รัฐและสังคม หรือบานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม ที่มีขอจํากัดดานการใชที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท จึงตองหาทางเลือกทางเศรษฐกิจใหม หรือชุมชนบานรองกลา ที่ตองการแกไขปญหาที่ทํากิน ที่
สงผลตอภาพลักษณที่เปนผูตัดไมทําลายปา ใหมาเปนบทบาทในการเปนผูอนุรักษ โดยรวมกันปลูกตน
พญาเสือโครงในอุทยานภูหินรองกลา 4,000 ตน หรือชุมชนประแส จ.ระยอง ที่ตองการทางเลือกใหม เม่ือ
อุตสาหกรรมประมงซบเซาลง เน่ืองจากขอจํากัดและขอบังคับทางกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ หรือ
เชียงคาน ที่การคาชายแดนไทยลาวไดสิ้นสุดลงดวยเหตุผลทางการเมือง เปนตน 

2) กลุมชุมชนที่ใชผลงานพัฒนาในทองถิ่นของตนแสวงหาโอกาสดานการทองเท่ียว
สืบเน่ืองจากการขยายตัวของการทองเที่ยว ทําใหหลายๆ ชุมชนทองเที่ยวมองเห็นศักยภาพและโอกาส
ของชุมชนในการจะพัฒนาไปสูการจัดการทองเที่ยว และใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสราง
ผลประโยชนใหกับชุมชน โดยกลุมน้ีจะเปนกลุมชุมชนที่มีสิ่งดึงดูดใจอยูแลว เชน ชุมชนบานเดียมมีทะเล
บัวแดง ซ่ึง CNN จัดใหเปน 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก ชุมชนบานเชียง มีมรดกโลก เปนตน 
หรือบางชุมชนเปนพ้ืนที่ตนแบบในการศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง เชน บานทาขันทอง บานบัว ชุมชนเกาะ
เกิด เปนตน จึงทําใหชุมชนเหลาน้ีมีอุปสงคของผูมาเยือน (Demand) อยูแลวในระดับหน่ึง กอนที่จะ
พัฒนามาสูการจัดการตลาดทองเที่ยว  

พ้ืนที่ศึกษาสวนใหญเริ่มตนจากการเปนพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงมีผูมาศึกษาดูงาน เน่ืองจากมีทุนพ้ืนฐาน
ภายในชุมชนหรือนวัตกรรมชุมชนที่โดดเดน เชน ผาหมักโคลน ของบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย ยาอายุวัฒนะ 
ของชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน นอกจากน้ี หลายพ้ืนที่ยังเปนพ้ืนที่ศึกษาที่เปนตนแบบ
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบวา มีหลายพื้นที่ไดรับคัดเลือกใหเปน “หมูบานพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูเย็น เปนสุข (Smart village)” ไดแก ชุมชนบานแมกําปอง จ.เชียงใหม ชุมชนคลองหัวชาง จ.
สระบุรี ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย และชุมชนบานบัว จ.พะเยา โดยเฉพาะชุมชนบานบัว จ.พะเยา 
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ในป พ.ศ. 2553 จากความโดดเดน
ของผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นทางดานเกษตร รวมถึงไดรับการยอมรับจนเปนตนแบบที่มี
ชื่อเสียงและเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหบุคคลอ่ืนๆ โดยเฉพาะคณะศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ตางๆ ทั่วประเทศ จึงไดมีการพัฒนาและตอยอดมาสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
ภายหลัง 

สําหรับบางพ้ืนที่ อาจมีการทองเท่ียวอยูบางแลว เน่ืองจากในพื้นที่มีแรงเสริมหรือปจจัยดึงดูด
สําคัญที่ทําใหมีผูคนเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ เชน บานรองกลา จ.พิษณุโลก ซ่ึงหมูบานอยูภายใน
เขตอุทยานแหงชาติรองกลา บานแมกลางหลวง อยูใกลอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เปนตน 

จะพบวา ปจจัยเริ่มตนดังที่กลาวมาเปน “เชื้อ” เริ่มแรกใหชุมชน กลาวคือ เปนสิ่งที่สามารถที่จะ
พัฒนาตอเพ่ือใหมีคนเขามาทองเท่ียวในชุมชน ชุมชนเหลาน้ีตางมีพ้ืนฐานของทุนในชุมชนที่มีความโดด
เดนแตกตางกันไป ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนภูมิปญญา อยางไรก็ตาม เชื้อดังกลาวเปน
เพียงจุดเร่ิมตน แตการจะ “จุดติด” หรือการจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับอีก
หลายองคประกอบ  
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ท่ีมา: จากการสัมภาษณ 
รูปที่ 4.1 เสนทางการเริ่มตนชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา 

สามารถสรุปขอมูลวิวัฒนาการเบื้องตนของชุมชนกลุมวิกฤติและชุมชนกลุมโอกาสไดดังตารางที่ 
4.2 และตารางที่ 4.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะหลังๆ เม่ือการทองเท่ียวใน
ประเทศไทยเริ่มขยายตัว 

ตารางที่ 4.1 สาเหตุเร่ิมตนของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา 
กลุม พ้ืนท่ีศึกษา ปท่ีเร่ิม จุดเร่ิมตนการพัฒนา 

วิกฤต 
 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 2538 รวมกลุมขับไลเรือประมงภายนอกที่ใชอวนลากอวนรุน 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 2539 รายไดจากการทําเมี่ยงลดลง  
บานแมกลางหลวง  
จ.เชียงใหม 

2543 
ถูกกดดันจากภาครัฐใหลดการปลูกฝน และหันมาอนุรักษปา ทํานา
ขั้นบันได 

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

บานรองกลา จ.พิษณุโลก 2554 
มีปญหาที่ทํากินในเขตอุทยาน ตองการลบภาพลักษณผูตัดไมทําลายปา จึง
ปลูกตนนางพญาเสือโครง 

ชุมชนลับแล จ. อุตรดิตถ 2557 เกิดเหตุดินโคลนถลม จึงตองการฟนฟูบานเรือน 

โอกาส 

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

ที่มา: จากการสํารวจ   

2557
ลับแล 

2538 
เกาะยาวนอย 

2539 
แมกําปอง 

2543
แมกลางหลวง 

2547
นาตนจ่ัน/ บานเชียง/ 

บานเดียม 

2548
บานสันติชล 

2548
เกาะเกิด 

2549
ประแส 

2551
ทาขันทอง 

2552 
นาออ/ คลองหัวชาง 

2554 
บานบัว/ อุโมงค 

 

2559
บานศิลา 

กลุมวิกฤติ 

กลุมโอกาส 

2552 
เชียงคาน 

2554 
บานรองกลา 
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ตารางที่ 4.2 สรุปขอมูลเบื้องตนชุมชนที่เริ่มตนจากวิกฤติ 

พื้นที่ศึกษา เกาะยาวนอย 
บาน 

แมกําปอง 
บาน 

แมกลางหลวง บานบัว บานสันติชล ประแส เชียงคาน บานรองกลา ลับแล 

จํานวนผูมาใช
บริการ  
(คนตอป) 

2,000 10,000 4,000 3,800 8,000 35,000 557,708 10,000 

250  
(โฮมสเตย) 
40,000  

(อําเภอลับแล) 
รายได  
(ลานบาทตอป) 

2 5.7 0.8 1.3 2-3 3 1,050.72 0.8 0.08 

ตลาดหลัก ดูงานและพักผอน ดูงานและพักผอน พักผอน ดูงาน พักผอน ดูงานและพักผอน พักผอน พักผอน ดูงานและพักผอน 

กลุมลูกคาสวนใหญ คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย 
(นักทองเที่ยว
ชุมชนสายออน) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) คนไทย 

จํานวนที่โฮมสเตย  
(หลัง) 

15-18 21 
11 

(เกสตเฮาส) 
11 

 
20 

222 
(โฮมสเตย เกสต
เฮาส โรงแรม) 

20 
(เกสตเฮาส) 

3 

กําลังรองรับสูงสุด 
(คนตอวัน) 

150 120 120 130 
 

534 4,140 200 50 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 

 
 



   รายงานฉบับสมบูรณ 
 

57 

ตารางที่ 4.3 สรุปขอมูลเบื้องตนชุมชนที่เริ่มตนจากโอกาส  

พื้นที่ศึกษา บานนาตนจัน่ บานเชียง บานเดียม เกาะเกิด  
บาน 

ทาขันทอง  บานนาออ 
บาน 

คลองหัวชาง อุโมงค  ศิลาโฮมสเตย 

จํานวนผูมาใช
บริการ (คนตอป) 

50,000 

9,000-12,000   
(โฮมเสตย) 
200,724 

(พิพิธภัณฑ) 

1,800
(โฮมสเตย)  
260,000  

(ทาเรือบานเดียม) 

กลุมศึกษาดูงาน
ประมาณ 4 กลุม/
เดือน กลุมละ 20-

100 คน 

3,900 3,900 1,800-2,000 5,000 1,300 

รายได  
(ลานบาทตอป) 

11.5 3.6 
35.8 (ทาเรือ)

และ  
0.14 (โฮมสเตย) 

0.72 3 1.02 0.25 0.5 0.54 

ตลาดหลัก 
พักผอนและกลุม

ดูงาน 
พักผอนและดูงาน พักผอน ดูงานและพักผอน ดูงานและพักผอน ดูงาน ดูงาน ดูงาน ดูงาน 

กลุมลูกคาสวนใหญ คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) 

คนไทย  
(ตางชาติสวนนอย) คนไทย 

นักทองเที่ยว
ชุมชนสายออน 

คนไทย คนไทย 
นักทองเที่ยว
ชุมชนสายแข็ง 

คนไทย คนไทย 

จํานวนที่โฮมสเตย 
(หลัง) 

23 14 12 11 17 

12 หลัง
(โฮมสเตย)  

11 หลัง  
(ลานวัฒนธรรม) 

8 12 14 

กําลังรองรับสูงสุด 
(คนตอวัน) 

200 100 60-94  100 100 175 100-150 120 80 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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4.2 ระดับการพฒันาตามวงจรของบัทเลอร 

พ้ืนที่ศึกษาในโครงการนี้ ระดับของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกันตั้งแตชุมชนเริ่มตั้งตน
ไปถึงชุมชนที่อ่ิมตัว เน่ืองดวยเวลาในการพัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป 
โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในข้ันของการพัฒนาหรือเริ่มอ่ิมตัว และหลายชุมชนมีผลการ
ดําเนินงานที่มีมาตรฐานและไดรับรางวัลการันตี เชน ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ไดรับรางวัล ASEAN 
Homestay Standard 2016-2018 ชุมชนแมกําปอง จ. เชียงใหม ไดรับรางวัล PATA Gold Awards 2010 
และ ASEAN Homestay Award 2016 หรือบานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย รับรางวัล PATA Gold Awards 2012 
บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับทุนพ้ืนฐานในชุมชนท่ี
เอ้ือตอการจัดการทองเท่ียว โดยมีขอสังเกตวาพ้ืนที่ที่มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บานเดียม มีทะเลบัวแดง ชุมชนบานแมกําปอง มีทรัพยากรปาไม
และนํ้าตก รวมทั้งบรรยากาศที่เย็นสบาย หรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน บานเชียง มีแหลงมรดก
โลก เชียงคาน มีสถาปตยกรรมบานเรือนไมโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมนํ้าโขง และเปนเอกลักษณที่โดดเดน 
ซ่ึงทรัพยากรเหลาน้ีถือวาเปนสิ่งดึงดูดใจอยูแลว และสามารถนํามาใชเปนทุนเบื้องตนในการจัดการ
ทองเที่ยวไดทันที ประกอบกับการไดรับการประชาสัมพันธ จึงทําใหพ้ืนที่เหลาน้ีกลายพื้นที่ทองเที่ยวและ
ไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ชุมชนท่ีมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติดวย
มักจะไดเปรียบ เชน มีภูเขา (ชมทะเลหมอก) มีปา มีพ้ืนที่ริมน้ํา ริมทะเล ซ่ึงสถานที่ทางธรรมชาติเหลาน้ี 
สามารถพัฒนาตอยอดใหเปนแหลงทองเท่ียวและสรางกิจกรรมทองเท่ียวได ปจจัยเหลาน้ี ถือเปนวาเปน
ทุนพ้ืนฐานที่จะทําใหชุมชนสามารถนําไปตอยอดเพ่ือจัดกิจกรรมการทองเท่ียว เชน ชมทิวทัศน เดินปา 
เลนน้ํา ลองเรือ ชมการแสดงดานวัฒนธรรม เปนตน ซ่ึงหากไมมีกิจกรรมในพื้นที่ที่ดึงดูดใจมากพอ และไม
มีคนพัก ก็จะไมสามารถตอยอดไปสูจัดบริการทองเท่ียว เชน บริการที่พัก บริการอาหาร บริการขนสงได  

ในขณะที่บางชุมชน ซ่ึงอาจจะไมไดมีทรัพยากรที่ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวมากเพียงพอ แตมี
ความโดดเดนในดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถิ่น เปนพ้ืนที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เริ่มตนจากการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และตอยอดพัฒนามาสูการทองเท่ียว ซ่ึงจะใชเวลามากกวาในการ
เตรียมการพ้ืนที่จากการเปนแหลงเรียนรูใหเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับการพักผอน เชน บานทาขันทอง 
แมวาจะเริ่มตนเปดชุมชนดวยการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และไดเปดโฮมสเตย
รองรับคณะดูงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 ตอมาไดมีการพัฒนาโฮมสเตย และไดรับรางวัลมาตรฐานโฮมส
เตยดีเดนระดับประเทศ ก็มีคนเขามาศึกษาดูงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเร่ิมตนจัดการทองเที่ยวอยาง
จริงจังในป พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเริ่มมีกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวที่ไมใชกลุมดูงานเพิ่มขึ้น และไดมีการ
จัดงานเปดตัวชุมชนทองเท่ียวทาขันทองในป พ.ศ. 2560 เปนตน  
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ข้ันสํารวจ 
- เขาถึงยาก 
- นท. สะพายเป 
- ไมมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

- แบงปนของใช 

ข้ันเร่ิมตน 
- Niche market 
- รายไดเปนฤดูกาล 

 

- ไมมีการลงทุนจาก
ภายนอก 

- มีสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
- เร่ิมมีการลงทุนภายใน 

ข้ันพัฒนา 

- Man-made 
attraction 

- นักทองเที่ยวขยายตัว 
- ชุมชนลงทุนเพิ่ม 
- ผ ล ก ร ะ ท บ ล บ ไ ม
ชัดเจน 

 

- แรงงานเพียงพอที่ มี
อุตสาหกรรมฯ 

ข้ันอ่ิมตัว 
- นท. คงที่และเร่ิมลดลง 
- ในฤดูกาล นท. 
มากกวาคนทองถ่ิน 

- ผลกระทบทางลบเริ่ม
เดนชัด 

- มีการลงทุนจาก
ภายนอก 

ข้ันชะลอตัว 

- เศรษฐกิจพึ่งการทองเที่ยว
เปนหลัก 

- ทรัพยากรเส่ือมโทรม 
- นท. ลดลง 
- ทรัพยสินเปลี่ยนเพ่ือกิจการ

อื่น 
- นท. > กําลังรองรับ 
- เร่ิมมี นท. กลุม mass 

แมกําปอง
ประแส

ทา
ขัน

ทอ
ง 

นาตนจั่น

คลองหัวชาง

บา
นร

ะจ
นั 

บานศิลา 
แม

กล
าง
หล

วง
 

เชียงคาน

อ.ลับแล 
(ศรีพนม) 

บานบัว

บานนาออ

ปาย

เกาะเกิด

อุโมงค

ภูหิ
นร

อง
กล

า

ลําน้ําเข็ก 

เก
าะ
ยา

วน
อย

ระ
ดับ

ขั้น
กา

รพ
ัฒน

า 

เวลา

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561)  
รูปที่ 4.2 ระดับข้ันของการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยวตามวงจรของบัทเลอร ณ ป พ.ศ. 2561 

4.3 การเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยว 

ในการศึกษานี้ ศักยภาพ หมายถึง ปจจัยทางดานอุปทาน (Supply) ที่ทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นมี
โอกาสท่ีจะพัฒนาดานการทองเที่ยว ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีอาจเปนปจจัยทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล หรือ
ปจจัยทางการเงินก็ได ซ่ึงแตละชุมชนทองเที่ยวมีบริบทของพื้นที่แตกตางกัน ทําใหแตละพ้ืนที่มีความ
ไดเปรียบและเสียเปรียบแตกตางกันไป 

4.3.1 ความไดเปรียบดานทุน 
ทุนที่สําคัญในการสรางการทองเท่ียวชุมชนใหเกิดขึ้นได คือ ทุนทางสังคม (Social capital) 

แตในการศึกษานี้จะกลาวถึงทุนทางสังคมในเชิงคุณภาพเทาน้ัน สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ ยังไมมี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถแบงแยกทุนทางสังคมไดอยางชัดเจน ถึงแมวาในบางพื้นที่จะมีทุนทางสังคม
ที่โดดเดนมาก เชน ชุมชนบานนาตนจ่ัน แตในหลายๆ ดานก็มีการแยกระดับความแตกตางไดยาก 
เน่ืองจากกรณีศึกษาเกือบทั้งหมดเปนกรณีแหงความสําเร็จ จึงมีทุนสังคมพื้นฐานดวยกันทั้งหมด 
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การวิเคราะหศักยภาพในการศึกษานี้จึงจะการวิเคราะหปจจัยดานอุปทานที่มีความแตกตาง
ชัดเจนและเห็นเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนปจจัยที่จะทําใหชุมชนทองเที่ยวนั้นมีความพรอมที่จะตอนรับ
นักทองเที่ยว กลาวคือ สามารถตอยอดใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวได โดยแบงออกเปน 3 หมวดใหญ 
คือ 1) ทุนประเดิม 2) ทุนใหม และ 3) ทุนสรางสรรค 

1) ทุนประเดิม คือ ทุนด้ังเดิมที่มีอยูแลวในชุมชน ประกอบดวย ทําเลท่ีตั้ง ที่กอใหเกิด
ศักยภาพดานการทองเท่ียว อยูริมทะเลริมนํ้าบนภูเขา มรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงกอใหเกิดขอไดเปรียบดาน
การเปนแหลงทองเท่ียวอยูแลว  เหลาน้ี ถือวาเปนทุนประเดิม ทําเลที่ตั้งถือวา เปนทุนที่บรรพบุรุษไดสราง
ไวโดยการเลือกถิ่นฐานที่ทําใหเกิดขอไดเปรียบดานการทองเท่ียว หรือกลาวในทางเศรษฐศาสตรวาเลือก
ที่ตั้งที่ทําใหมีคาเชา (Rent)  

1.1)  ทําเลที่ตั้ง  
   ดังที่ไดกลาวมาแลววา ชุมชนสวนใหญไมไดเปนไดเปนจุดหมายปลายทางของการ

ทองเที่ยว (Destination) แตไดรับอานิสงสจากการตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวหลัก หรือสถานที่สําคัญของ
จังหวัดน้ัน เชน บานเชียงเปนที่ตั้งของมรดกโลก บานนาตนจ่ันอยูใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 
แตก็มีบางพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัว และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมาและเปนจุดหมายปลายทาง เชน 
ทะเลบัวแดง หรือเชียงคาน เปนตน จะพบวา ความไดเปรียบดานที่ตั้งจะมีผลตอความสามารถในการ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาในพื้นที่ได โดยสามารถเปรียบเทียบศักยภาพดานที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยวได 
ดังตารางที่ 4.3 

   ขอไดเปรียบเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งอีกประการหนึ่งไดแก การท่ีชุมชนอยูในที่สูง มี
อากาศเย็นสบายในฤดูหนาว รูปที่ 4.3 แสดงการกระจายในกรณีศึกษาในพื้นที่และระดับความสูงแตกตาง
กัน จึงทําใหชุมชนที่สูงมีความไดเปรียบในประเด็นอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว เพราะอากาศเปนปจจัย
ที่สําคัญสําหรับนักทองเท่ียวไทย และปจจัยน้ียังทําใหชุมชนกรณีศึกษา สามารถใหบริการไดอยาง
สะดวกสบายโดยไมตองอาศัยเครื่องปรับอากาศ ชุมชนเหลาน้ี ไดแก ชุมชนในภาคเหนือโดยเฉพาะบาน
แมกําปอง แมกลางหลวง และภูหินรองกลา ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561) 
รูปที่ 4.3 ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาทีก่ระจายตามระดับความสูง  
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 เปนความไดเปรียบเชิงพ้ืนที่ของที่ตั้งชุมชน บางพื้นที่มีทุนพ้ืนฐานที่สามารถนํามาใช
เปนสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวของชุมชน ซ่ึงแตละชุมชนก็จะแตกตางกันไป โดยเฉพาะทุนทาง
ธรรมชาติ เชน ตั้งอยูบนที่สูงมีภูเขา ทะเลหมอก ตั้งอยูริมนํ้า ตั้งอยูติดทะเล เปนตน โดยจะพบวามีหลาย
ชุมชนที่ทุนทางธรรมชาติมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเท่ียว เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรทางทะเลท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงเปนความไดเปรียบในเชิงการทองเที่ยว เน่ืองจากทะเล
ถือวาทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการทองเที่ยวเชิงพักผอน (มีทะเล ภูเขา ทิวทัศน) หรืออําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี มีทะเลดอกบัวแดงที่สวยงาม ลํานํ้าเข็กที่เปนแหลงลองแกงที่ลือชื่อในระดับความแรงของ
กระแสนํ้า หรือชุมชนบานแมกําปองตั้งอยูบนพ้ืนที่ความสูงมากกวา 1,300 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง ที่มีทั้งปาไมและน้ําตก มีอากาศและบรรยากาศท่ีสดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซ่ึงตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง ปาดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดป มีทิวทัศนสวยงาม ซ่ึงอยูสูงกวา 
1,600 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง และแมกลางหลวงซึ่งเปนชุมชนกรณีศึกษาที่อยูในระดับสูงที่สุด 
ซ่ึงทรัพยากรเหลาน้ีเหมาะแกการเที่ยวพักผอนหยอนใจ และถือเปนจุดขายหลักของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนเหลาน้ี 
 ในบางพื้นที่ยังมีแหลงทองเที่ยวหรือส่ิงดึงดูดใจระดับทองถิ่น เชน ชุมชนบานนาตน
จ่ันมี มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใกลเคียงชุมชน (ประมาณ 3 กิโลเมตร) คือ “จุดชมวิวหวยตนไฮ” 
ซ่ึงไดถูกเชื่อมโยงใหเขากับการทองเที่ยวของบานนาตนจ่ัน เปดในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงกิจกรรมยามเชาที่
นาสนใจ ซ่ึงสามารถทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมาพักคางคืนที่โฮมสเตยบานนาตนจ่ันมากขึ้น เพ่ือรอชม
ทะเลหมอกในยามเชา เชนเดียวกับชุมชนเชียงคาน ซ่ึงไดเชื่อมโยงกับ “ภูทอก” เปนภูเขาที่สามารถ
เดินทางขึ้นไดดูทะเลหมอกไดสะดวกมาก ก็ถูกเชื่อมโยงเขากับการทองเที่ยวของเชียงคาน ซ่ึงทรัพยากร
ดังกลาวทําใหสามารถดึงใหนักทองเที่ยวมาพักคางคืนในชุมชนเพ่ือดูทะเลหมอกและทํากิจกรรมในชุมชน
ไดมากขึ้น โดยชุมชนที่มีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและดึงดูดใจ หรือมีกิจกรรมดึงดูดใจยามเชามี
แนวโนมที่นักทองเท่ียวจะพักคางคืนและใชบริการตางๆ ภายในพื้นที่  

นอกจากความไดเปรียบของที่ตั้งที่เปนความโดดเดนภายในพื้นที่แลว บางพื้นที่ยังมี
ขอไดเปรียบ คือ ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวสําคัญระดับชาติ เชน บานเชียง จ.อุดรธานี มีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญ บาน
รองกลา และบานแมกลางหลวง อยู ใกล อุทยานแหงชาติ หรือบานนาตนจ่ันอยู ใกล กับอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนตน ทําใหมีคนที่สนใจเขามาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวหลักเหลาน้ีและ
กระจายไปเที่ยวตอและคางแรมในชุมชน 
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบศักยภาพดานพื้นที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยว 

กลุมชุมชน
ทองเท่ียว 

ชุมชนทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวใกลเคียง 
ระยะทางระหวาง
ชุมชนกับแหลง

ทองเที่ยวใกลเคียง
1. ชุมชนเปนแหลง

ทองเท่ียว   
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวท่ีเปน
จุดหมายปลายทาง 

อยูในพ้ืนท่ี ชุมชน
เปนแหลงทองเท่ียว

หลัก 

เชียงคาน จ.เลย 
ตลาดบานระจัน จ.สิงหบุรี 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 

2. ชุมชนอยูใกล
แหลงทองเท่ียวใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ   

บานเชียง จ. อุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 
(มรดกโลก) 

อยูในพ้ืนท่ี 

บานนาตนจั่น จ. สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 30 กม. 

บานทาขันทอง จ. เชียงราย 
สามเหล่ียมทองคํา/ อุทยาน
ประวัติศาสตรเชียงแสน  29 กม. 

บานรองกลา จ.พิษณุโลก อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อยูในพ้ืนท่ี 
บานแมกลางหลวง จ.
เชียงใหม 

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อยูในพ้ืนท่ี 

3. ชุมชนอยูใกล
แหลงทองเท่ียว
ทองถ่ินระดับ
จังหวัด   

บานบัว จ.พะเยา กวานพะเยา 7 กม. 
บานประแส จ.ระยอง ทุงโปรงทอง  

เกาะเกิด ศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด  

4. ชุมชนอยูใกลตัว
เมือง   อุโมงค จ.ลําพูน ตัวเมืองลําพูนและเชียงใหม 

เมืองลําพูน 10 กม. 
เมืองเชียงใหม 15 

กม. 
บานศิลา จ.ขอนแกน ตัวเมืองขอนแกน 12 กม. 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน ตัวเมืองปาย 5 กม. 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ตารางที่ 4.5 ชุมชนที่มีขอไดเปรียบจากความสูงของที่ตั้ง 

กลุมชุมชนทองเที่ยว ชุมชนทองเท่ียว 
ระดับความสูงของพ้ืนท่ี 

(กิโลเมตรเหนือระดับ 
น้ําทะเลปานกลาง)

กิจกรรม 

1. ชุมชนอยูในทําเล
อากาศเย็นในฤดูหนาว  

บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 1.30  
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 0.66  
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 0.47  
เชียงคาน จ.เลย 0.22 ชมทะเลหมอกท่ีภูทอก 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 0.12 จุดชมทะเลหมอกหวยตนไฮ 

2.  ชุมชนอยูในพ้ืนท่ี
อากาศเย็นท้ังป  

บานรองกลา 1.61 ชมดอกนางพญาเสือโครง 
บานแมกลางหลวง 1.88  

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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1.2)  วัฒนธรรมและภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา ถือเปนอีกหน่ึงทุน
ประเดิมที่ชุมชนทองเท่ียวมักจะนํามาใชสื่อสารภาพลักษณที่เปนเอกลักษณของกลุม ยังประกอบดวยทุน
มรดกทางวัฒนธรรมตางๆ เชน ชาติพันธุตางๆ มีพิธีกรรม มีวัฒนธรรมที่ถายทอดกันสืบเนื่องตอมาทั้ง
เปนวัฒนธรรมในลักษณะที่จับตองไดและจับตองไมได และวัฒนธรรมที่โดดเดนเหลาน้ีเปนสวนที่มักจะถูก
นําเสนอใหคนภายนอกไดรับรูผานกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การแสดง การขับรอง อาหาร การแตงกาย 
เปนตน  
ตารางที่ 4.6  ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกรณีศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา ทุนวัฒนธรรม (ชาติพันธุ) 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย วัฒนธรรมโยนก (เชียงแสน) 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก วัฒนธรรมชาวเขาเผามง  
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม วัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน วัฒนธรรมจีนยูนนาน 
เกาะยาวนอย จ.พังงา วัฒนธรรมมุสลิม 
เชียงคาน จ.เลย วัฒนธรรมลาวหลวงพระบาง 
บานนาออ จ.เลย วัฒนธรรมลาว (ลานชาง/ไทล้ือ)  
บานเชียง จ.อุดรธานี วัฒนธรรมไทพวน 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี วัฒนธรรมลาวพวน  
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน สืบเชื้อสายลูกวีรชนบานระจัน (อัตลักษณเดนชัด) 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย วัฒนธรรมอีสาน (ในลานนา) 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

 เชียงคาน เปนตัวอยางของการเชื่อมโยงทุนประเดิมเพ่ือสรางกิจกรรมใหนักทองเที่ยวใชเวลา
อยูในพ้ืนที่ คือ ยานอนุรักษและบรรยากาศริมโขง ซ่ึงเปนยานหลักในการทํากิจกรรมและมีบริการที่ครบ
หวงโซบริการ กลาวคือ มีกิจกรรมตอนกลางคืน และตอนเชา ทําใหนักทองเที่ยวจําเปนตองพักคางคืนใน
พ้ืนที่ โดยกิจกรรมตอนเย็นและตอนกลางคืนก็มีความหลากหลายที่ใชทั้งทุนทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมมาเปนตัวเสริมสรางบรรยากาศการทองเท่ียว ทั้งการเดินชมวิวรอชมพระอาทิตยตกดิน การวิ่ง
ออกกําลังกาย หรือปนจักรยานเลียบแมน้ําโขง กลางคืนก็มีถนนคนเดินบนถนนเสนบานเกา มีการ
จําหนายสินคาทั้งที่เปนของสมัยใหมและของพื้นถิ่นโบราณในบรรยากาศยอนยุคยานบานเกา ตอนเชาก็มี
กิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณแบบคนลาวหลวงพระบาง คือ การตักบาตรขาวเหนียว ซ่ึงเปด
โอกาสใหนักทองเที่ยวตักบาตรรวมกับคนทองถิ่น (มีธุรกิจจัดเตรียมชุดตักบาตรที่เปนกิจจะลักษณะ) 
นอกจากนี้ ในฤดูหนาวยังสามารถขึ้นรถไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก ซ่ึงเปนจุดชมทะเลหมอกในมุมมอง 360 
องศา นอกเหนือจากความสวยงามแลว การเดินทางขึ้นไปชมยังสะดวกสบายและเหมาะกับทุกวัย จะ
พบวา กิจกรรมที่เชียงคานสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวพักอยูในพ้ืนที่ไดอยางนอย 1 คืน และมีกลุม
บริการที่ไดรับประโยชน ตั้งแตที่พัก อาหาร ของที่ระลึก เตรียมชุดตักบาตร บริการรถขึ้นภูทอก เปนตน 
ซ่ึงเปนการนําเอาทุนประเดิมมาตอยอดและเกิดเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนไดอยางเดนชัด ทําให
เชียงคานเปนอีกหน่ึงปลายทางที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาเปนจํานวนมาก เชียงคานไมไดเปนเพียง
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ชุมชนทองเท่ียว แตเปนเมืองหรือศูนยกลาง (Hub) การทองเท่ียวขนาดเล็กที่รองรับนักทองเท่ียว
เชนเดียวกับเมืองในแถบยุโรปหรือเมืองยูฟุอิน (Yufuin) ในประเทศญี่ปุน และสงตอนักทองเที่ยวไปยัง
พ้ืนที่ใกลเคียง ไดแก แกงคุดคู และภูทอก  

  

   

รูปที่ 4.4 กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดจากการใชทุนในชุมชนของเชียงคาน 
2) ทุนใหมหรือทุนสะสม คือ ทุนที่ชุมชนสะสมขึ้นเพ่ือใชในการขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกัน ทุน

สะสมน้ีสวนใหญไดมาจากทุนของรัฐ ไดแก สาธารณูปโภค แตในที่น้ีจะไมนับวาเปนศักยภาพของชุมชน
ในดานการทองเที่ยว ถึงแมวาสาธารณูปโภคนั้นจะเอ้ือตอชุมชนก็ตาม ทั้งน้ีเพราะกรณีศึกษาของงานวิจัย
น้ี ทั้งหมดลวนแตมีสาธารณูปโภคจากรัฐคอนขางดีทั้งสิ้น  

ยกตัวอยางเชน ชุมชนบานทาขันทอง และเชียงคาน ที่ไดรับประโยชนจากการจัดสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงบางสวนของการกอสราง
มีลักษณะเปนเสนทางที่เลียบไปกับแมนํ้าโขง แมจะไมไดเปนการสรางเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง 
แตก็สามารถเอ้ือประโยชนในเชิงการทองเท่ียวได คือ สามารถพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน รวมถึงการเดิน
ชมทิวทัศนแมนํ้าโขง นอกจากนี้ ชาวบานก็ไดมีการตอยอดพ้ืนที่โดยการปลูกดอกย่ีโถตลอดทางเลียบน้ํา
โยง เพ่ือสรางทิวทัศนที่สวยงามอีกดวย  

สวนทุนทรัพยสวนบุคคลน้ันถึงแมวาเปนทุนที่มีความสําคัญก็จริง แตไมไดมีความสําคัญหลักใน
ดานของการจัดทองเที่ยวชุมชนซึ่งอาศัยทุนประเดิมที่มีอยูแลว ยิ่งไปกวาน้ัน เม่ือปจเจกชนในกลุมมีทุน
ทรัพยมากแลว ก็มักจะแยกตัวออกไปจากชุมชนไปประกอบธุรกิจสวนตัวที่แสวงหาผลโยชนสวนบุคคล
แทนผลประโยชนสวนรวม เชน เกสตเฮาส รานอาหาร รถรับสง นําเที่ยว ฯลฯ และผลการวิเคราะห
ผลตอบแทน พบวา เน่ืองจากมีการลงทุนในสินทรัพยเพ่ิมขึ้น มิไดเปนการใชสวนเกินของทรัพยากรในการ
หารายไดเสริมการแยกเรือนรับรองใหผลตอบแทนคอนขางต่ํา ดังนั้น ทุนทรัพยสวนบุคคลจึงไมถือเปน
ศักยภาพของทองเท่ียวชุมชนซึ่งเนนทุนสวนรวม 
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รูปที่ 4.5 เสนทางที่เลียบไปกับแมนํ้าโขงบานทาขันทอง 
3) ทุนสรางสรรค คือ ทุนที่เกิดจากความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมชุมชนที่รองรับบริการการ

ทองเที่ยว ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการหรือนวัตกรรมการบริการเปนการที่นําเทคโนโลยีทันสมัยมา
ใชใหม เชน การใช Facebook และเว็บไซตในการหาตลาด สวนใหญตองอาศัยการคืนถิ่นของคนรุนใหม 
ยกตัวอยาง เชน ชุมชนบานนาตนจ่ัน ที่ไดใชเครือขายสังคมออนไลน คือ Facebook ในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน โดยเปนใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับกลุมลูกคาโดยการ
แบงปนรูปกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน และใหขอมูลการทองเที่ยว เชน โปรแกรมทองเที่ยว กิจกรรม
การทองเที่ยวพิเศษเฉพาะชวง อัตราคาบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองเตรียม ชองทางการชําระเงิน การ
จองและยกเลิกบริการ เปนตน นอกจากน้ี ยังสามารถติดตอสอบถามไดทางเฟสบุก และไลน ซ่ึงเปน
ชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกเหนือไปจากการติดตอผานโทรศัพท เปนการสรางชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายและสะดวกตอลูกคา (ดูรายละเอียดในหัวขอ 4.9.2) อีกหน่ึงตัวอยาง คือ บาน
เชียง นอกจากจะใชเฟสบุกเปนชองทางในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวแลว ยังใชเฟสบุกเปนหนาราน
ในการขายผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึกของบานเชียงกวา 10 ผลิตภัณฑ 

สวนบานศิลา ชุมชนไดสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสามารถรวมทํากิจกรรม เชน 
กิจกรรมรอยพวงมาลัยเพ่ือไปถวายพระ กิจกรรมทําธุง หรือผาเช็ดหนามัดยอม ซ่ึงนักทองเท่ียวทําเองแลว
สามารถนํากลับไปได หรือบานทาขันทองที่มีการสรางสไลดเดอรโคลน ซ่ึงเปนบริการรูปแบบใหมที่ใชกัน
ในรีสอรทเอกชนในภาคกลาง 
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ท่ีมา: Facebook ไกดบุคบานเชียง 
รูปที่ 4.6 เฟสบุกจําหนายผลิตภัณฑชุมชนของชุมชนบานเชียง 

 

        
 

ท่ีมา: Facebook Sila Homestay - ศิลาโฮมสเตยจังหวัดขอนแกน 
รูปที่ 4.7 กิจกรรมทําผาเช็ดหนามัดยอม ศิลาโฮมสเตย 
 

                                                 
ท่ีมา: Facebook โฮมสเตยบานทาขันทอง การทองเท่ียวโดยชุมชน ต.บานแซว 
รูปที่ 4.8 สไลดเดอรโคลน ชุมชนบานทาขันทอง 
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบศักยภาพทุนดานตางๆ  
ประเภททุน ความสําคัญ ช่ือชุมชน (ทุนในชุมชน) 

1. ทุนประเดิม คือ 
ทุนท่ีบรรพบุรุษ
และธรรมชาติ
สรางมา 

1.1 ชุมชนมีอัตลักษณโดดเดนดาน
ประวัติศาสตรและชาติพันธุ 
ประเพณี  

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 
เชียงคาน จ.เลย 

บานเชียง จ.อุดรธานี 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

1.2 ชุมชนมีทุนภูมิปญญาทองถิ่น บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานบัว จ.พะเยา 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 
เชียงคาน จ.เลย 

ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเชียง จ.อุดรธานี 
ประแส จ.ระยอง 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุร ี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 
อุโมงค จ.ลําพูน 

1.3 ทุนธรรมชาติ บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

เชียงคาน จ.เลย 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเดียม 
ประแส จ.ระยอง 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

2. ทุนใหม หรือทุน
สะสม สวนใหญ
เปนทุนจากการ
สะสม
ประสบการณ 
การเรียนรู การ
สรางและสะสม
เครือขายของ
แกนนํา รวมทั้ง
การออมของกลุม 

2.1 ชุมชนท่ีโดดเดนดานบริหาร
จัดการทองเท่ียวชุมชน  

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
 

ประแส จ.ระยอง 

2.2 เปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
บานแมกําปอง  จ.เชียงใหม 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานเชียง จ.อุดรธานี 

2.3 ชุมชนเปนแหลงดูงานเพราะมี
ฐานเรียนรู  

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานบัว จ.พะเยา 
บานนาออ จ.เลย 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  

ประแส จ.ระยอง 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุร ี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 
อุโมงค จ.ลําพูน 

2.4 ชุมชนมีแกนนําท่ีเขมแข็ง มี
ประสบการณ และเครือขายท่ี
ตองใชเวลาสะสมมานานหลาย
ป 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
บานเชียง จ.อุดรธานี 
บานเดียม จ.อุดรธานี 
ประแส จ.ระยอง 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ทุนบริการและ
สรางสรรค ซึ่ง
สวนหนึ่งอาศัย
ทุนมนุษยคืนถิ่น
ท่ีเปนคนใน
ชุมชน 

3.1 ชุมชนมีนวัตกรรมทองเท่ียว เชียงคาน จ.เลย 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  

ประแส จ.ระยอง 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

3.2 ชุมชนประยุกตใชนวตักรรม
สารสนเทศดานการตลาด 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเชียง จ.อุดรธานี 

เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

3.3 นักทองเท่ียวสามารถเขา
กิจกรรมโดยไมตองนัดหมาย
กอน คือ มีกิจกรรมท่ีมาทัศน
ศึกษาไดโดยไมตองนัดมากอน 

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

เชียงคาน จ.เลย 
มะพราวแกว จ.เลย 
บานเชียง จ.อุดรธานี 
บานเดียม 
ประแส จ.ระยอง 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

3.4 มีทุนมนุษยคืนถิ่นท่ีเปนคนรุน
ใหม  

บานนาตนจ่ัน จ.สุโขทัย 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 

เกาะยาวนอย จ.พังงา 
ประแส จ.ระยอง 

ที่มา:จากการสํารวจ 
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4.3.2 กําลังรองรับ 
ชุมชนกรณีศึกษามีความแตกตางดานความสามารถในการรองรับ สวนใหญขึ้นกับจํานวนปที่

ไดดําเนินการมา สวนใหญมีความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 100-200 คนตอวัน 
เน่ืองจากหลายพื้นที่เปนพ้ืนที่สําหรับการศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง เชน บานทาขันทอง บานคลองหัวชาง 
บานเกาะเกิด บานนาตนจ่ัน บานเชียง บานแมกําปอง และเกาะยาวนอย เปนตน ทําใหชุมชนมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับกลุมคนจํานวนมากในการใหบริการแตละครั้งได  

อยางไรก็ตาม ชุมชนทองเที่ยวที่ประแส จ.ระยอง และเชียงคาน จ.เลย ซ่ึงชุมชนถือวามีสิ่งดึงดูด
ใจและมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย และเปนปลายทางของการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวไปเที่ยวเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการลงทุนในการใหบริการที่พักหลากหลายรูปแบบ เชน ที่เชียงคานมีทั้งโฮมสเตย เกสท
เฮาส และโรงแรม และมีบริการท่ีพักที่มีคุณภาพหลายระดับ หลายราคา ประกอบกับเปนชุมชนเมือง ทําให
สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดหลายกลุม มีกําลังรองรับดานที่พักไดสูงกวา 500 คนตอวัน  

ตารางที่ 4.8 กําลังรองรับดานที่พักของชุมชนโฮมสเตย 
กําลังรองรับดานท่ีพัก ชุมชนทองเท่ียว 

นอยกวา 100 คนตอวัน 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเดียม จ.อุดรธานี  

บานลับแล จ.อุตรดิตถ (ต่ําสุด 50 คนตอวัน) 

100-200 คนตอวัน 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานบัว จ.พะเยา 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

บานนาออ จ.เลย 
บานเชียง จ.อุดรธานี 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 
อุโมงคโฮมสเตย จ.ลําพูน 

มากกวา 500 คนตอวัน ประแส จ.ระยอง เชียงคาน จ.เลย (สูงสุด 4,140 คนตอวัน) 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 

4.3.3 การไดรับมาตรฐานโฮมสเตย 
 ชุมชนโฮมสเตยในพ้ืนที่สวนใหญเคยผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ของกรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หลายชุมชนมีการสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยอยางตอเน่ือง 
เชน บานนาตนจ่ัน บานแมกําปอง เกาะยาวนอย บานเชียง เกาะเกิด บานทาขันทอง เปนตน โดยชุมชน
บานแมกําปอง บานเชียง และเกาะยาวนอย เม่ือป พ.ศ. 2559 ยังไดรับรางวัลดานโฮมสเตยในระดับเอเชีย 
(ASEAN Homestay Award) อีกดวย อยางไรก็ตาม มีบางพื้นที่ เชน ประแส (ริมนํ้า) และเชียงคาน ที่
ไมไดมีการสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย แตมีการจัดบริการโฮมสเตยที่มีการใหบริการที่มาตรฐานสูง
กวามาตรฐานโฮมสเตยและใกลเคียงกับโรงแรม เน่ืองจากมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักทองเท่ียวรายไดสูง  
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ตารางที่ 4.9 การสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยและความพรอมในการรองรับ 
พื้นท่ีศึกษา ปท่ีผานการประเมิน 

1. บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 2551/ 2554 /2558 
2. บานรองกลา จ.พิษณุโลก ไมสงประเมิน 
3. บานลับแล จ.อุตรดิตถ 2559 
4. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 2547/ 2549/2551/ 2554 
5. บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 2553 
6. บานบัว จ.พะเยา 2554 
7. เกาะยาวนอย จ.พังงา 2550/ 2552/ 2555/ 2558 
8. เชียงคาน จ.เลย ไมสงประเมิน (แยกกันทํา) 
9. บานนาออ จ.เลย 2553 
10. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  อยูระหวางการสงประเมินมาตรฐาน 
11. บานเชียง จ.อุดรธานี 2547/ 2549/ 2551/ 2554 
12. บานเดียม จ.อุดรธานี 2553 
13. ประแส จ.ระยอง 2551/ 2554 
14. เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 2552/ 2555/ 2558 
15. บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 2559 
16. บานทาขันทอง จ.เชียงราย 2552/ 2555/ 2558 
17. อุโมงค จ.ลําพูน 2555/ 2561 

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2561)  

4.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน 

ความสามารถหรือสมรรถนะในการแขงขันเปนการพิจารณาการตอบสนองของตลาดตอศักยภาพ
ของชุมชนทองเท่ียว ซ่ึงวัดจากขนาดผูมาใชบริการ และรายไดจากการทองเท่ียว 

4.4.1 จํานวนผูใชบริการ 
จํานวนผูใชบริการ พบวา ชุมชนโฮฒสเตยมีนักทองเท่ียวใชบริการอยูตั้งแตหลักพันถึงหลัก

แสนคนตอป อยางไรก็ตาม ชุมชนที่อยูใกลแหลงทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ไดแก บานนาตนจ่ัน 
(ใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย) บานเชียง (มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง มรดกโลก) บาน
รองกลา (ใกลอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา) รวมถึงชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวแนะนําระดับประเทศ คือ 
เชียงคาน และชุมชนบานเดียม (ทะเลบัวแดง) จะมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวสูง โดยมีจํานวนผู
มาเยือนสูงกวา 100,000 คนตอป มากกวาชุมชนอ่ืนๆ ที่สวนใหญเปนแหลงสําหรับศึกษาดูงาน  

สําหรับกิจกรรมทองเท่ียววันเดียว ในกรณีชุมชนบานเดียม ที่เปนการลองเรือชมความ
สวยงามของบัวแดง มีนักทองเที่ยวประมาณ 2.6 แสนคนตอป (เฉพาะทาเรือบานเดียม) แตมีผูมาพักคาง
คืนที่ชุมชนไมถึง 1,000 คน ทั้งน้ี ดวยระยะเวลาของฤดูกาลบัวบานที่สั้น (2-4 เดือน) ทําใหชุมชนยังไมมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวอยูในพ้ืนที่ได อีกทั้งยังอยูไมไกลจากตัวเมืองมาก ทํา
ใหนักทองเท่ียวเลือกที่จะกลับเขาไปพักในตัวเมืองมากกวา  
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สวนตลาดไทยยอนยุคบานระจันเปนแหลงทองเท่ียววันเดียวที่มีผูมาเยือนสูงสุดถึง 
10,000 คนตอวัน หรือไมต่ํากวา 600,000 คนตอป โดยตลาดเปดใหบริการเฉพาะวันเสาร อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษเทาน้ัน 

ตารางที่ 4.10 จํานวนผูใชบริการของชุมชนโฮมสเตย 
จํานวนผูใชบริการ ชุมชนทองเท่ียว 

นอยกวา 2,000 คนตอป 
บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 

บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 
อุโมงค จ.ลําพูน 
บานเดียม (โฮมสเตย) จ.อุดรธานี 

2,000-5,000 คนตอป 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
บานบัว จ.พะเยา 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

บานนาออ จ.เลย 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

5,000-10,000 คนตอป บานแมกําปอง จ.เชียงใหม ประแส จ.ระยอง 

มากกวา 10,000 คนตอป 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 

บานเชียง จ.อุดรธานี 
เชียงคาน จ.เลย 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ตารางที่ 4.11 จํานวนผูใชบริการของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว 
กิจกรรม จํานวนผูใชบริการ  

ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 7,000 คนตอป 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 8,000 คนตอป 
ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี (เฉพาะทาเรือบานเดียม) 260,000 คนตอป  

ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 
ชวงปกติผูเย่ียมเยือนประมาณ 5,000-7,000 คนตอวัน 
ชวงเทศกาลผูเย่ียมเยือนประมาณ 10,000 คนตอวัน 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

4.4.2 รายไดจากการทองเที่ยว 
ชุมชนทองเท่ียวกรณีศึกษาเกือบคร่ึงหน่ึงมีรายไดจากการทองเที่ยวไมถึง 1 ลานบาทตอป 

โดยพบวา ชุมชนที่มีรายไดต่ํากวา 1 ลานบาท บางชุมชนมีฤดูกาลของการทองเที่ยว เชน ชุมชนบาน
เดียม ที่มีทะเลบัวแดง ซ่ึงมีระยะเวลาทองเที่ยวเพียง 4 เดือนตอปเทาน้ัน แมในฤดูอ่ืนๆ แมจะมีนกนํ้าให
ชม แตก็ยังมีจํานวนนักทองเที่ยวนอยมาก และมีอัตราการเขาพักในโฮมสเตยนอยมาก หรือบางชุมชนยัง
มีลักษณะเปนแหลงการศึกษาดูงาน และยังไมไดเปนแหลงทองเท่ียวที่ชัดเจนนัก เชน บานเกาะเกิด บาน
คลองหัวชาง ตําบลอุโมงค เปนตน 

ในขณะที่ชุมชนที่มีรายได 1-5 ลานบาทตอป เปนกลุมชุมชนที่เปลี่ยนจากการดูงานมาเปน
การทองเท่ียว มีการสรางกิจกรรมใหมๆ เพ่ือรองรับการทองเที่ยว เชน บริการอาหาร บริการรถ การแสดง 
เปนตน ทําใหสามารถสรางรายไดในระดับที่สูงขึ้น เชน บานเชียง บานทาขันทอง เปนตน 

สวนบานแมกําปองเปนชุมชนที่มีรายไดมากกวา 5 ลานบาท ทั้งนี้ อาจเปนเพราะปจจัยดาน
พ้ืนที่ที่เปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวรูจักมานานแลว ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวสูง และยังมี
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กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวหลายประเภทและครบวงจร ทั้งบริการที่พัก อาหาร นวด ของที่ระลึก ไกด 
และการเดินทาง กอใหเกิดรายไดที่สูงกวาชุมชนอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ที่อาจจะมีความดอยกวาในดาน
ความพรอมของกิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวและจํานวนนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม จะพบวา กิจกรรม
ทองเที่ยวแบบวันเดียว จะสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวไดสูงกวาการทองเที่ยวในชุมชนและ
โฮมสเตย 

สําหรับเชียงคาน ที่ไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวขนาดเล็กไปแลว และเศรษฐกิจของชุมชน
พ่ึงพาการทองเที่ยว สังเกตจากขนาดของรายไดรวมที่คอนขางสูงประมาณ 1,050 ลานบาทตอป โดย
กิจกรรมยอยที่สําคัญ คือ การขายของฝากของที่ระลึกที่สรางรายไดสูงถึง 325 ลานบาท หรือบริการรถขึ้น
ภูทอกเพ่ือชมทะเลหมอก ยังสามารถสรางรายไดที่สูงถึง 11.15 ลานบาท (ตารางที่ 4.14) ซ่ึงเปนระดับ
รายไดที่สูงกวารายไดของชุมชนโฮมสเตยกรณีศึกษาเกือบทุกแหง  

ตารางที่ 4.12 รายไดจากการทองเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย 
รายได ชุมชนทองเท่ียวโฮมสเตย 

นอยกวา 1 ลานบาทตอป 

บานลับแล จ.อุตรดิตถ 
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  
บานเดียม (โฮมสเตย) จ.อุดรธานี 

เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี 
อุโมงค จ.ลําพูน 

1-3 ลานบาทตอป 
บานบัว จ.พะเยา 
เกาะยาวนอย จ.พังงา 

บานนาออ จ.เลย 

 3-5 ลานบาทตอป 
บานเชียง จ.อุดรธานี 
ประแส จ.ระยอง 

บานทาขันทอง จ.เชียงราย 

มากกวา 5 ลานบาทตอป 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 
บานรองกลา จ.พิษณุโลก 
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 

เชียงคาน จ.เลย 
บานเดียม จ.อุดรธานี 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ตารางที่ 4.13 รายไดจากการทองเที่ยวของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว  
กิจกรรม รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาทตอป) 

ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 3.5 
บานสันติชล จ.แมฮองสอน 2-3 
ลองเรือชมทะเลบัวแดง ทาบานเดียม จ.อุดรธานี 35.67 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 84.40 - 88.24 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  
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ตารางที่ 4.14 รายไดจากกิจกรรมทองเที่ยวของเชียงคาน 
กิจกรรม รายไดจากการทองเท่ียว (บาทตอป) 

รานขายของฝาก/ของที่ระลึก เชียงคาน จ.เลย 325.14 
นั่งรถชมทะลหมอกภูทอก เชียงคาย จ.เลย 11.15 

ท่ีมา: จากการสํารวจ  

4.4.3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  
1) ชุมชนโฮมสเตย 

  ผลการศึกษานี้ เปนการประเมินผลในมุมมองของผูใชบริการของกลุมชุมชนโฮมสเตยทั้ง 
17 ชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยเปนการประเมินองคประกอบตางๆ ของการทองเที่ยวทั้งหมด 11 ดาน เชน 
ที่พัก (โฮมสเตย) อาหาร เปนตน โดยเปรียบเทียบระหวางจํานวนผูใชบริการที่เห็นวาองคประกอบตางๆ 
สําคัญ กับจํานวนผูใชบริการที่ไดรับความพึงพอใจจากการไดรับบริการจริงดานตางๆ ผลการศึกษาใน
ภาพรวม พบวา ชุมชนบานนาตนจ่ัน ซ่ึงเปนเพียงชุมชนเดียวที่มีจํานวนผูใชบริการที่พึงพอใจใน
องคประกอบทุกดานไมต่ํากวาจํานวนผูที่ใหความสําคัญกับองคประกอบการทองเที่ยวน้ัน สะทอน
ใหเห็นวา ชุมชนบานนาตนจ่ันสามารถจัดเตรียมชุมชนและบริการตางๆ ไดไมต่ํากวาความคาดหมายของ
นักทองเท่ียว ในขณะที่เกาะยาวนอย เชียงคาน ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม และศิลาโฮมสเตย ซ่ึงเปน
แหลงทองเที่ยวเกิดใหม พบวา มีจํานวนผูที่ใหความสําคัญหรือมีความคาดหวังกับองคประกอบการ
ทองเที่ยวตางๆ จํานวนมาก แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหผูใชบริการได
มากกวาจํานวนผูที่คาดหมาย (ใหความสําคัญ)  

อยางไรก็ตาม แตละชุมชนก็สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดเหนือความคาดหมาย 
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.15) เชน 

- อาหาร ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล แมกําปอง นาออ และประแส 
- สภาพแวดลอมในชุมชน ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล นาออ เกาะเกิด และคลองหัวชาง 
- ความหลากหลายของกิจกรรม ไดแก นาตนจ่ัน ลับแล แมกําปอง ประแส และทา

ขันทอง 
- วิถีและอัตลักษณชุมชน ไดแก ประแส และคลองหัวชาง 

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



   รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่ 4.15  เปรียบเทียบความพึงพอใจและการใหความสําคัญขององคประกอบการทองเที่ยว
ของชุมชนโฮมสเตย 

รายการประเมิน 
(รวม 17 ชุมชน) 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ความพึงพอใจเทากับความสําคัญ* ความพึงพอใจสูงกวาความสําคัญ** 

1. ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน 
(8 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน
บานแมกําปอง 
 

บานทาขันทอง บานลับแล 
บานบัว 
บานเชียง  

บานเดียม 
ประแส 

2. อาหารของโฮมสเตย และ
รานอาหารของชุมชน 
(8 ชุมชน) 

บานคลองหัวชาง บานนาตนจ่ัน 
บานลับแล 
บานแมกําปอง 
บานนาออ  

บานเชียง 
บานเดียม  
ประแส 

3. ความปลอดภัยในยามค่ําคืน 
(7 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน
 

อุโมงค บานลับแล 
บานแมกําปอง 
บานเชียง  

บานเดียม 
บานทาขันทอง 

4. สภาพแวดลอมภายในชุมชน 
(ความสะอาด ความเปนระเบียบ) 
(10 ชุมชน) 

บานบัว
บานเชียง  
 

ประแส 
บานทาขันทอง 

บานนาตนจ่ัน 
บานลับแล 
บานนาออ  

บานเดียม 
เกาะเกิด  
บานคลองหัวชาง 

5. บรรยากาศ ความร่ืนรมย และความ
สงบของชุมชน 
(9 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน
 

บานนาออ บานลับแล 
บานแมกําปอง 
บานเชียง  
บานเดียม  

ประแส 
เกาะเกิด  
บานทาขันทอง 

6. ความนาสนใจของกิจกรรม
ทองเที่ยวของชุมชน  
(7 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน
 

บานคลองหัวชาง บานลับแล 
บานเชียง  
บานเดียม  

ประแส 
บานทาขันทอง 

7. ความหลากหลายของกิจกรรม
ทองเที่ยวของชุมชน 
(6 ชุมชน) 

บานคลองหัวชาง บานนาตนจ่ัน 
บานลับแล 
บานแมกําปอง 

ประแส 
บานทาขันทอง 

8. วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน 
(5 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน บานเชียง  
บานเดียม  

ประแส 
บานคลองหัวชาง 

9. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
ชุมชน (หองนํ้าสาธารณะ) 
(7 ชุมชน) 

บานนาตนจ่ัน
 

บานคลองหัวชาง บานลับแล 
บานแมกําปอง 
บานนาออ  

บานเชียง 
บานเดียม 

10. ผลิตภัณฑชุมชนและของท่ีระลึก (7 
ชุมชน) 

 บานนาตนจ่ัน 
บานลับแล 
บานแมกําปอง 
บานแมกลางหลวง 

บานนาออ 
บานเชียง  
บานคลองหัวชาง 

11. ชองทางการติดตอและการเขาถึง
ขอมูลบริการของชุมชน  
(5 ชุมชน) 

 บานนาตนจ่ัน 
บานลับแล 
บานเดียม  

บานคลองหัวชาง
บานทาขันทอง 

หมายเหตุ: * และ ** คือ ชุมชนที่มีคารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากท่ีสุด) เทากับ และ สูงกวา คารอย
ละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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สําหรับความพึงพอใจในภาพรวม จะพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาคร่ึงของทุกพ้ืนที่มีไดรับ
ความพึงพอใจจากการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเกาะเกิด ชุมชนคลองหัวชาง และชุมชนบาน
ทาขันทอง ที่กลุมตัวอยางทุกคนพึงพอใจ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ชุมชนทั้ง 3 แหง เปนการ
ทองเที่ยวเชิงเรียนรูหรือเปนแหลงศึกษาดูงานที่โดดเดนมาก และกลุมลูกคาสวนใหญก็เปนกลุมศึกษาดู
งาน ที่อาจจะไมไดคาดหวังในบริการการทองเที่ยวสูงมาก และชุมชนสามารถจัดเตรียมบริการไดในระดับ
ที่ลูกคาพึงพอใจ ในขณะที่ชุมชนอ่ืนๆ ที่เปนชุนทองเท่ียวหลัก เชน แมกําปอง เกาะยาวนอย ประแส มี
จํานวนนักทองเท่ียวที่ไดรับความพึงพอใจในสัดสวนที่สูงเชนกัน 

 ในแงของความคุมคา ซ่ึงพิจารณาความคุมคาใน 3 ดาน คือ ดานเวลา ดานเงินที่เสียไป และดาน
ประสบการณที่ไดรับจากการทองเที่ยว จะพบวา ผูใชบริการสวนใหญของทุกพ้ืนที่ก็เห็นวามีความคุมคาใน
ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะที่ชุมชนบานนาตนจ่ัน ที่กลุมตัวอยางทุกคนเห็นวาการมาเท่ียวในชุมชนแหงน้ี 
คุมคาทั้งเวลา เงินที่เสียไป และประสบการณทองเท่ียวที่ไดรับ และพรอมจะบอกตอไปยังผูอ่ืนใหมาเที่ยว  

ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจ ความคุมคา และความประทับใจตอชุมชนโฮมสเตย  
หนวย: รอยละ 

พื้นที่ศึกษา 
ความคุมคา ความประทบัใจตอชุมชน ความ 

พึงพอใจรวม เวลา เงิน ประสบการณ กลับมาอกี บอกตอ 
1. บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย 100 100 100 89 100 82 
2. บานลับแล จ.อุตรดิตถ 65 71 71 83 90 74 
3. บานรองกลา จ.พิษณุโลก 90 88 96 76 88 96 
4. บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 90 89 92 78 99 90 
5. บานแมกลางหลวง จ.

เชียงใหม 
83 86 86 96 96 58 

6. บานบัว จ.พะเยา 84 79 87 92 100 95 
7. เกาะยาวนอย จ.พังงา 90 84 84 92 100 89 
8. เชียงคาน จ.เลย 75 71 74 72 96 80 
9. บานนาออ จ.เลย 73 68 68 68 91 86 
10. ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน  74 72 80 72 92 82 
11. บานเชียง จ.อุดรธานี 66 60 68 58 98 87 
12. บานเดียม จ.อุดรธานี 78 76 72 68 84 88 
13. ประแส จ.ระยอง 82 82 88 88 98 92 
14. เกาะเกิด จ.

พระนครศรอียุธยา 
98 100 98 72 96 100 

15. บานคลองหัวชาง จ.สระบุร ี 80 100 100 48 100 100 
16. บานทาขันทอง จ.เชียงราย 97 97 97 86 94 100 
17. อุโมงค จ.ลําพูน 70 67 69 84 98 81 

หมายเหต:ุ คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากท่ีสุด 
 เฉดสีตัวหนา คือ คาคะแนนสูงสุด และ เฉดสีตัวบาง คือ คะแนนต่ําสุด 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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2) กิจกรรมทองเท่ียววันเดียว 

สําหรับความพึงพอใจของกลุมกิจกรรมทองเท่ียววันเดียว พบวา ในภาพรวมกิจกรรม
ทั้งหมดตางๆ สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดดี แตเม่ือพิจารณารายกิจกรรมของแตละพ้ืนที่มี
ความโดดเดนตามความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ดังน้ี 

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

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

2.3)  ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี พบวา 3 ดานที่สรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) บรรยากาศ ความรื่นรมย 2) ความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชน และ 3) ความ
หลากหลายของอาหาร ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา อัตลักษณของตลาดที่เปนปจจัยเชิงสรางสรรค
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สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวไดคอนขางสูง ซ่ึงมาจากการจําลองบรรยากาศแบบยอนยุค
ที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการนําแสดงออกถึงความเปนกันเองของชาวตลาด การตอนรับขับสู และการมีฏิ
สัมพันธกับนักทองเท่ียว ก็สรางความพอใจไดมากเชนกัน นอกจากน้ี สินคาที่สวนใหญเปนอาหารก็มี
ความหลากหลาย และสามารถสรางความพอใจใหลูกคาไดดี ในขณะที่ 3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอย
ที่สุด คือ 1) ที่จอดรถ 2) ปายบอกทาง และ 3) ความเพียงพอของที่น่ัง ตามลําดับ ซ่ึงจะพบวาเปนปจจัย
ดานการรองรับทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นวาความสามารถในการรองรับลูกคาอาจจะยังไมเพียงพอ 

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

4.5 ผลตอบแทนสุทธิทางเศรษฐกิจ 

แมวาการทองเที่ยวจะกอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน ซ่ึงอาจมองวาเปนผลไดทางเศรษฐกิจ แต
ความสําเร็จที่แทจริงนั้นยอมตองพิจารณาจากรายไดสุทธิหรือกําไรท่ีชาวบานไดรับ กลาวคือ จําเปนตอง
นําตนทุนที่ชาวบานไดลงทุนมาหักออกจากรายได เพราะบางกิจกรรมชาวบานตองลงทุนดวยตัวเองกอน
เพ่ือเตรียมบริการตางๆ ใหกับนักทองเที่ยว เชน โฮมสเตยที่ชาวบานอาจจะตองมีการลงทุนซื้อเตียง 
ปรับปรุงบาน เตรียมอาหาร การลงทุนใหบริการทองเที่ยว หรือการสรางผลิตภัณฑชุมชน เปนตน ซ่ึงใน
การศึกษาน้ีจะแสดงผลในรูปอัตรากําไรสุทธิทางบัญชี คือ เปรียบเทียบผลกําไรตอรายได วารายไดทุกๆ 
100 บาท ชาวบานไดรับเปนกําไรสุทธิก่ีบาท  

1) ชุมชนโฮมสเตย 
 ขอคนพบจากผูใหบริการโฮมสเตย พบวา รูปแบบการลงทุนที่ใชบานเดิมหรือปรับปรุงเพียง

เล็กนอย เปนโมเดลการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาในทุกชุมชน มีผลตอบแทนสุทธิอยูระหวาง 5.05 – 
50.81 บาท ตอรายไดทุกๆ 100 บาท  

 อยางไรก็ตาม เม่ือเริ่มมีระดับการลงทุนที่สูงขึ้นทั้งการปรับปรุงตอเติมบานหรือลงทุนสรางบาน
ใหมทั้งหลัง จะพบวา มีบางชุมชนที่ผลตอบแทนสุทธิเปนลบ ซ่ึงเปนชุมชนทองเที่ยวเกิดใหม เชน บาน
ศิลา จ.ขอนแกน หรือเปนชุมชนศึกษาดูงานเทาน้ัน เชน ต.อุโมงค จ.ลําพูน ที่มีจํานวนผูเขาพักยังไมสูง
มาก และมีระดับราคาไมสูงมากพอที่จะสรางรายไดใหสามารถชดเชยตนทุนการลงทุนที่สูง ทําใหเจาของ
โฮมสเตยบางรายยังขาดทุน 

 แมวาการลงทุนในที่พักจะใหผลตอบแทนที่คุมคา แตก็พบวายังมีความแตกตางของผลกําไรทั้ง
ในชุมชนเดียวกันและระหวางชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมพ้ืนฐานของแตละบานที่ทําโฮมสเตยซ่ึงมี
ความพรอมไมเหมือนกัน ทําใหขนาดการลงทุนแตกตางกัน นอกจากน้ี เก่ียวของปจจัยทางการตลาดที่
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สงผลตอโอกาสในการสรางรายได โดยชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวและมีชื่อเสียงอาจตั้งราคาไดสูง หรือมี
จํานวนนักทองเท่ียวเขามามาก ทําใหสามารถสรางรายไดมากเพียงพอที่จะชดเชยตนทุนการลงทุนได และ
ไดกําไรสุทธิเปนบวก แมวาจะมีการลงทุนสูงมากจากการสรางบานใหมทั้งหลัง เชน เชียงคาน จ.เลย บาน
นาตนจ่ัน จ.สุโขทัย บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม  

 มีขอสังเกตวา ชาวบานมีความคิดเก่ียวกับการลงทุนดานการทองเที่ยวเม่ือมีการลงทุนในการ
กอสราง เชน โฮมสเตย แตกตางจากนักบัญชีหรือนักเศรษฐศาสตร สมาชิกโฮมสเตยที่ลงทุนสวนใหญมอง
การลงทุนการโฮมสเตยเปนการสรางที่พักไวใหลูกหลาน จึงไมไดมองวาเปนตนทุน รายไดนอยไมคุมคา
ลงทุนดานที่พักก็ไมเปนไร เพราะไมไดถือมาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจลงทุน ชาวบานจึงพอใจที่จะ
ลงทุน เพราะไดบานที่สรางไวใหลูกหลาน และไดรับรายไดขณะรอลูกหลานกลับมาอยูที่บาน 

ตารางที่ 4.17 กําไรสุทธิของกลุมบริการที่พักของชุมชนโฮมสเตย 
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท 

รูปแบบการลงทุนท่ีพัก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

โฮมสเตย 
  บานปรับปรุงนอย/ บานเดิม 5.05 - 50.81 

  บานปรับปรุงมาก/ ตอเติมบาน (70.15) - 73.22 
  บานสรางใหม (237.00) - 57.00 

เกสตเฮาส 15.31 - 60.38 
หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ขาดทุนสุทธิ  
ที่มา: จากการวิเคราะห 

สําหรับกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเท่ียวของชุมชนโฮมสเตย พบวา สามารถสราง
กําไรสุทธิไดคอนขางสูง โดยเฉพาะบริการไกดทองถิ่น ที่มีอัตรากําไรสูงถึง 90.00-99.83 บาทตอรายได
ทุกๆ 100 บาท เน่ืองจากมีตนทุนเพียงคาเสียโอกาสแรงงานของตัวไกดเองเทานั้น สวนบริการที่คอนขาง
ใหผลตอบแทนคอนขางสูงเชนกัน สวนใหญจะเปนกลุมบริการที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม เพียงแตมี
การลงทุนเพ่ิมเติมเพียงเล็กนอย เชน กลุมฐานการดูงานเกษตร มีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหมีความสวยงาม
เพ่ือใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม หรือกลุมการแสดง เปนกลุมทุนที่มีอยูแลวในชุมชน แตอาจจะมีการลงทุน
ตัดชุดใหมเพ่ิมเติม โดยจะพบวา กลุมฐานดูงาน มีผลตอบแทนสุทธิสูงถึง 49.00-96.11 บาทตอรายได
ทุกๆ 100 บาท และกลุมการแสดงมีผลตอบแทนสุทธิ 25.00-75.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท  

สําหรับบริการอ่ืนๆ ไดแก อาหาร นวด บริการที่จอดรถ แมจะมีการลงทุนที่แตกตางกันไปตาม
ประเภทกิจกรรม แตก็พบวายังมีความคุมคาในการลงทุน 
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ตารางที่ 4.18 กําไรสุทธิของกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย 
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท 

กลุมบริการ กําไรสุทธิ 
อาหาร 24.01 - 62.00 
ไกด 90.00 - 99.83 
นวด 44.06 - 61.39 
การแสดง 25.00 - 75.00 
ฐานเรียนรู / ศูนยเรียนรู 9.26 - 96.11 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

สวนบริการขนสง ถือวาเปนอีกหน่ึงบริการในหวงโซการทองเที่ยวที่มีหลายรูปแบบบริการทั้ง
ขนสงทางบกและทางน้ํา มีทั้งบริการที่นักทองเที่ยวเลือกจะใชบริการหรือไมก็ได เชน น่ังรถอีตอก รถยนต 
เปนตน และบริการขนสงที่เปนองคประกอบในกิจกรรมการทองเที่ยวหลัก ซ่ึงนักทองเที่ยวตองใชบริการ
เพ่ือทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน น่ังรถจักรยานยนต 3 ลอเขาไปชมทุงโปรงทอง เปนตน ผลการวิเคราะห
พบวา บริการขนสงก็เปนอีกกิจกรรมที่สามารถสรางผลกําไรที่สูง โดยเฉพาะรถขนสงการทองเที่ยวภายใน
ชุมชนประเภทรถอีตอก ซ่ึงสวนใหญเปนรถที่ชาวบานมีอยูแลวและใชในการเกษตร โดยนํามาประยุกตใช
ในการทองเที่ยว ทําใหตนทุนสวนเพิ่มของบริการรถกลุมน้ีคอนขางต่ํา ในขณะที่กลุมบริการขนสงที่ใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนต ซ่ึงมีการลงทุนซ้ือรถใหม ทําใหมีตนทุนสวนเพิ่มที่สูงกวา อัตรากําไรจึงต่ํา
กวา  

นอกจากนี้ กลุมขนสงที่เปนองคประกอบในการทองเที่ยว เชน รถ 3 ลอเขาทุงโปรงทอง เรือนํา
เที่ยวทุงโปรงทอง มีแนวโนมจะไดรับรายไดที่สูง เพราะแหลงทองเท่ียวเปนปลายทางและนักทองเท่ียว
จําเปนตองใชบริการเหลาน้ี 

ตารางที่ 4.19 กําไรสุทธิของกลุมบริการขนสงของชุมชนโฮมสเตย 
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท 

ประเภทยานพาหนะ กําไรสุทธิ 
รถอีตอกอีแตน 16.91 - 66.67 

รถยนต 5.61 - 52.00 
รถจักรยานยนต/ สกายแลป 74.48 

รถราง (60.45) 
เรือ 31.00 - 75.33 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

2) กิจกรรมทองเท่ียววันเดียว  
สําหรับกิจกรรมทองเท่ียววันเดียว ก็พบวา สามารถสรางผลตอบแทนไดเปนที่นาพอใจ 

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.20 อยางไรก็ดี กิจกรรมเหลาน้ี ตางก็มีตนทุนเริ่มแรกที่สูง กลาวคือ 
ผูประกอบการลองแกง หรือผูประกอบการลองเรือ ตองลงทุนในพาหนะที่ใชประกอบกิจกรรมและ
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อุปกรณเสริมอ่ืนๆ ประกอบการทองเที่ยวที่มีความเปนฤดูกาล เชน ทะเลบัวแดง ดอกบัวแดงจะบาน
ประมาณ 4 เดือนเทาน้ัน (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) จึงทําใหการหารายไดทําไดอยางจํากัด แตอยางไรก็
ตาม ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ก็ยังสรางผลตอบแทนที่เปนบวก 

ตารางที่ 4.20 กําไรสุทธิของกลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว 
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท 

กิจกรรม กําไรสุทธิ 
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก 32.43 - 42.00 
ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี (เฉพาะทาเรือบานเดียม) 31 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 25.93 - 43.27 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

3) กลุมผลิตภัณฑชุมชน  
 ผลิตภัณฑชุมชน ก็พบวา มีความคุมคาในการลงทุน โดยสวนใหญเปนอาชีพของ

ชาวบานอยูแลว และการทองเที่ยวภายในชุมชนยังทําใหกลุมผลิตภัณฑชุมชนมีรายไดรวมมากขึ้นดวย 
แสดงรายละเอียดกําไรสุทธิ ดังตารางที่ 4.21 

ตารางที่ 4.21 กําไรสุทธิของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท 

ของท่ีระลึก/ ผลิตภัณฑชุมชน อัตรากําไรสุทธิ 
ผาหมักโคลน  22.00 
หมอนใบชา 15.79 
สบูขาว 16.66 
ผาบาติค 58.73 
มะพราวแกว 19.00-26.00 
ผายอมคราม 28.00 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

4.6 การประเมินสมรรถนะชมุชนทองเทีย่ว 
การประเมินสมรรถนะของชุมชนทองเท่ียวในการศึกษานี้ อาศัยตัวชี้วัด 2 กลุม คือ  
1) ศักยภาพของชุมชน หรือดานอุปทาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัว ไดแก (1) ทุนประเดิม ซ่ึง

มี 3 ตัวแปรยอย คือ อัตลักษณดานประวัติศาสตรและชาติพันธุ ภูมิปญญาทองถิ่น และทุนธรรมชาติ (2) 
ทุนใหม คือทุนสะสมจากประสบการณการเรียนรู และการสะสมเครือขายของแกนนํา มีตัวแปรยอย คือ 
ชุมชนเปนตนแบบดานการบริหารจัดการ หรือเปนชุมชนที่ไดรับรางวัลนานาชาติ เปนชุมชนที่เปนแหลงดู
งานเพราะมีฐานการเรียนรู และเปนชุมชนที่มีแกนนําที่เขมแข็งมีประสบการณและเครือขาย (3) ทุนบริการ
สรางสรรค โดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดของทุนมนุษยคืนถิ่น ซ่ึงมีตัวชี้วัด 4 ตัวดวยกัน คือ นวัตกรรม
ทองเที่ยว ชุมชนสามารถประยุกตใชนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อทําการตลาด มีการจัดการใหนักทองเที่ยว
เขาเยี่ยมชมไดโดยไมตองนัดหมายมากอน และการมีคนรุนใหมกลับมาเปนแรงงานหลักในการจัดการ (ดัง
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ตารางที่ 4.7) ตัวชี้วัดดานศักยภาพถัดมา คือ (4) กําลังรองรับ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 4.8 และตัวชี้วัดตัว
สุดทายในดานศักยภาพ คือ (5) การไดรับมาตรฐานโฮมสเตยภายใน 5 ปที่ผานมา ดังขอมูลที่ในตารางที่ 
4.9 รวมทั้งหมด 16 คะแนน 

ทั้งนี้แตละชุมชนจะไดคะแนนจากแตละตัวแปร ซ่ึงเม่ือนําคะแนนมาเปรียบเทียบกัน แลวจัดได
เปน 3 กลุม คือ (1) กลุมที่มีศักยภาพสูง คือ กลุมที่มีคะแนนตั้งแต 11 คะแนนขึ้นไป (2) กลุมที่มีศักยภาพ
ปานกลาง คือ กลุมที่มีคะแนนตั้งแต 6-10 คะแนน และ (3) กลุมที่ยังมีโอกาสปรับปรุงแกไขไดอีกมาก คือ 
กลุมที่มีคะแนนต่ํากวา 6 คะแนนลงมา ซ่ึงในกลุมที่มีศักยภาพสูงน้ัน ประกอบดวยชุมชนทองเที่ยวที่เปนที่
รูจัก ไดแก บานนาตนจ่ัน และประแส 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน หรือดานอุปสงค มีตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) จํานวนผู
มาใชบริการ (2) รายไดที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว และ (3) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจาก
บริการของชุมชน ผลของการวัดความสามารถในการแขงขันก็แบงออกเปน 3 กลุมเชนเดียวกัน สรุปไดวา 
กลุมที่มีขีดความสามารถสูง ไดแก บานนาตนจ่ัน บานแมกําปอง บานเชียง ประแส และบานทาขันทอง 

เม่ือนําขอมูลทั้งดานศักยภาพหรือดานอุปทาน และดานขีดความสามารถในการแขงขันหรือดาน
อุปสงค มาทําตารางสองทางก็จะไดกลุมของชุมชนทองเที่ยวที่มีระดับความสามารถสูงทั้ง 2 ดาน กลุมที่มี
คะแนนสูงดานใดดานหนึ่ง และกลุมที่ตองปรับปรุงความสามารถทั้งสองดาน ดังปรากฏในตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว 
        ขีดความสามารถ 
 

  ศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ตองพัฒนาเพิ่ม 

สูง 
นาตนจั่น 

ประแส 

  

ปานกลาง 
แมกําปอง 

บานเชียง 

ทาขันทอง 

เกาะยาวนอย 

บานศิลา 

เกาะเกิด 

แมกลางหลวง 

มีโอกาสปรับปรุงไดอีก 

 บานบัว 

บานนาออ 

คลองหัวชาง 

อุโมงค 
บานเดียม (โฮมสเตย) 
(กลุมชุมชนศึกษาดูงาน) 

ลับแล 
 

หมายเหตุ: ไมรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนกิจกรรม One Day Trip และเชียงคาน และรองกลา 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห 

 สรุปไดวา ชุมชนบานนาตนจ่ันและประแส เปนชุมชนทองเท่ียวที่มีสมรรถนะสูงสุด ซ่ึงนาตนจ่ันมี
ทุนประเดิมดานธรรมชาติสูประแสที่เปนพ้ืนที่ริมนํ้าไมไดก็จริง แตดวยทุนสังคมที่เขมแข็ง ผูนํามีวิสัยทัศน 
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และการจัดการชุมชนใหมีรสนิยมแบบวิถีไทยที่เรียบงายและมีเสนห ทําใหบานนาตนจ่ันเปนอีกหน่ึงชุมชน
ที่มีสมรรถนะสูงสุด 

4.7 ผลประโยชนทางเศรษฐกจิและผลกระทบทางสงัคมที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว 

กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนไดกอใหเกิดผลลัพธทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเบื้องตนจะนําเสนอผลลัพธในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลตอบแทนสุทธิหรือกําไรท่ี
แตละชุมชนไดรับจากการลงทุนในกิจกรรมการทองเที่ยว  

4.7.1 ผลเชงิเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน ในภาพรวมการทองเที่ยวชุมชนสามารถสราง

รายไดใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยพบวา ชุมชนทองเที่ยวทั่วไปมีรายไดตั้งแต 0.08 – 13.58 ลานบาท
ตอป ในขณะที่ชุมชนทองเที่ยวยอดนิยม คือ เชียงคาน มีรายไดสูงถึง 1,050.72 ลานบาทตอป สวน
กิจกรรม One Day Trip ก็พบวาสามารถสรางรายไดใหชุมชนคอนขางสูง มีชวงรายไดตั้งแต 3.00 – 
88.29 ลานบาทตอป 

รายไดขึ้นอยูกับศักยภาพและขีดความสามารถดานการตลาด ดังที่ไดกลาวมาแลว อยางไรก็
ดี อาจกลาวไดวาการทองเที่ยวชุมชนอาจสรางเศรษฐกิจฐานรากไดอยางเปนรูปธรรม แตความสําเร็จที่
เกิดขึ้น จะตองอาศัยเง่ือนไขดานพ้ืนที่คอนขางมาก จึงมีความแตกตางของคาพิสัยที่สูง 

4.7.2 ผลเชงิสังคม 
สําหรับหมูบานที่ประสบความสําเร็จสูงและสามารถสรางรายไดการทองเที่ยวเปนรูปธรรม

ชัดเจน ผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจนที่สุด คือ การรวมมือและความสามัคคีในชุมชน ทั้งน้ีชาวบานเปนผูให
ขอมูลวา “แตกอนน้ีขอความรวมมืออะไรยาก แตเด๋ียวนี้ขอความรวมมือกันงายขึ้น” สมาชิกของกลุม
ทองเที่ยวจะออกมาชวยทําความสะอาดและดูแลสภาพแวดลอมของหมูบานใหสวยงามสบายตาขึ้น 
ยกตัวอยาง เชน บานเดียม แตกอนน้ีชาวบานเลี้ยงควาย ปลอยใหมูลควายตกเรี่ยราด แตเม่ือถึงฤดู
ทองเที่ยวในปจจุบันชาวบานก็จะเก็บมูลควายออกไปไมใหตกหลนกระจายเหมือนเดิม ทําใหหมูบาน
สะอาดนาอยูขึ้น 

สวนผลกระทบเชิงลบทางสังคม มักเปนผลสืบเน่ืองมาจากผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ 
กลาวคือ เม่ือมีรายไดเกิดขึ้นก็มักจะมีการเปรียบเทียบหรือมีขอกังขาวาใครไดเทาไร เชน การเขามาของ
นโยบายสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวที่ใหงบประมาณกับกลุม เกิดการปกปดเพ่ือเบียดบังผลประโยชนสวน
ตน มีบางชุมชนซึ่งมีความไมโปรงใสในการกระจายผลประโยชน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และไมมีการ
กระจายนักทองเที่ยวใหทั่วถึงอยางเปนธรรม ก็จะมีเกิดความไมพอใจของสมาชิกในกลุมและเกิดขอ
ขัดแยงขึ้นได อยางไรก็ตาม ปญหาในสวนนี้ขึ้นอยูกับการจัดการที่ตองมีความโปรงใส รวมทั้งการจัดการที่
จะใหสมาชิกของชุมชนที่ไมไดเก่ียวของกับการทองเที่ยวมีโอกาสไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ก็จะ
ทําใหปญหาเรื่องความกินแหนงแคลงใจบรรเทาลงไป 

นอกจากน้ี ผลทางสังคมอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทุนทางสังคม (Social capital)  
กลาวคือ การพัฒนาการทองเที่ยวถึงระดับที่เขมขนขึ้นหรือเปนเศรษฐกิจหลัก ทําใหแตละคนสามารถทํา
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การตลาด (Marketing) หรือทํากิจกรรมตางๆ ไดเอง โดยไมตองพ่ึงพาอาศัย (Connection) กลุม มีความ
เปนปจเจกมากขึ้น เชน ปาย เชียงคาน เปนตน เปนผลทําใหความจําเปนของทุนทางสังคม (Social 
capital) ลดลง 

การทองเที่ยวชุมชน ตองอาศัยทุนทางสังคมเปนหนึ่งในพื้นฐาน เน่ืองจากในชวงแรกเริ่ม กลุม
มีความจําเปนเพ่ือการใชประโยชนรวมของกลุม เชน การขอใชพ้ืนที่สาธารณะ และเกิดการประหยัดจาก
การรวมกลุมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเม่ือรองรับกลุมดูงานที่มีคนมาเปนจํานวนมาก จะตองอาศัยบาน
หลายๆ หลัง ทําใหตองอาศัยและพึ่งพิงกลุม ซ่ึงกลุมที่เร่ิมทําดวยกันนั้น ก็ลวนแตมาจากกลุมคนที่มี
ความสัมพันธกัน เชน เปนเครือญาติ เปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน หรือเปนกลุมที่เคยรวมตอสูมาดวยกัน 
อยางไรก็ตาม ตอมาเม่ือลูกคาเร่ิมเปนเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีขนาดกลุมเล็กลง แตละบานสามารถ
สื่อสารกับนักทองเท่ียวไดโดยตรง ทําใหความจําเปนของการติดตอบริการผานกลุมลดลง ทําใหแตละบาน
แยกกันดําเนินงาน เปนผลทําใหความจําเปนของทุนทางสังคมลดลง ในขณะที่กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
ลดลง แตไมไดหมายความวาทุนทางสังคมไดหมดไป แตอาจถูกนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชนที่อยู
นอกเหนือจากขอบเขตการศึกษานี ้

4.7.3 ผลเชงิสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ ปญหาการจัดการขยะ ซ่ึงเปนผลมาจากปริมาณขยะที่

มากขึ้นยิ่งเม่ือการทองเที่ยวชุมชนมีความเจริญเติบโตมากขึ้น เชน ที่เชียงคาน ปริมาณขยะมากขึ้นแปร
ผันตามความเจริญดานการทองเที่ยว ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลเชียงคานไดสรางโรงคัดแยกและ
กําจัดขยะเพื่อรองรับนักทองเท่ียวและจาก อปท. อ่ืนๆ อีก 6 อปท. แตขยะที่รับมาน้ันเกินกวากําลังและ
ระบบกําจัด ทําใหมีขยะตกคางกวา 10,000 ตัน ดังที่ปรากฏตามสื่อตางๆ (รายการเปดปม ตอนภูเขาขยะ
เชียงคาน, 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

นอกจากเชียงคานแลว ปญหาขยะที่เกิดจากจํานวนนักทองเท่ียวที่มากเกินความสามารถใน
การรองรับและการจัดการ ยังเกิดขึ้นที่แมกําปอง โดยเฉพาะชวงเทศกาล และขยะจากแกวกาแฟที่ใชแลว
ทิ้งไป มีจํานวนมากกวาหน่ึงพันใบตอวัน 

อยางไรก็ดี อาจกลาวไดวาเน่ืองจากในปจจุบันผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากรายไดจากการ
ทองเท่ียวเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน ในขณะที่ผลทางสังคมและสิ่งแวดลอมยังเปนผลที่คอยๆ สะสมตัวขึ้น ยัง
ไมเห็นชัดมากนัก จากการศึกษาผลกระทบตอชาวบานที่เชียงคาน เกาะยาวนอย ก็พบวา ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทําใหชาวบานเห็นวาปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมน้ันยังไมมากเกินกวาที่จะยอมรับ
ได (อัครพงศ อ้ันทอง, 2561) 

สําหรับบางพื้นที่ที่อาศัยทุนธรรมชาติในการทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน การลองเรือที่ลํานํ้าเข็ก ซ่ึง
ความยั่งยืนของลํานํ้าเข็กอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดลอม คือ นํ้านอยลง ซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอการทํากิจกรรมลองเรือในอนาคต 



   รายงานฉบับสมบูรณ 
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4.8 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา มีการระบุปจจัยแหงความสําเร็จสวนใหญวามักจะมี
วัฒนธรรมรวมกัน มีการจัดการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมภายในชุมชน การทองเที่ยวชุมชนไมไดเปนแหลง
รายไดรับหลักของชุมชน โดยสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน ในป พ.ศ. 2551 ไดศึกษาระบุปจจัยแหง
ความสําเร็จไวถึง 11 ประการ และปจจัยแหงความลมเหลวไวอีก 11 ประการ (ตารางที่ 2.1 บทที่ 2) โดย
มิไดวิเคราะหแยกแยะลําดับความสําคัญของปจจัยทั้งหลาย 

 ในการศึกษานี้ไดแบงปจจัยความสําเร็จในการศึกษาน้ีแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ปจจัยพ้ืนฐาน 
ซ่ึงเปนปจจัยหรือเง่ือนไขสําคัญซ่ึงหากไมมีปจจัยเหลาน้ีจะไมสามารถเกิดการทองเที่ยวชุมชนโดยไดสวน
ใหญที่ทําใหเกิดทองเที่ยวชุมชนได 2) ปจจัยที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เปนปจจัยที่สรางการ
ขยายตัว และ 3) ปจจัยเรงหรือปจจัยเสริม เปนปจจัยที่เรงและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของผูมา
เยือน ไดแก    

1) ปจจัยพ้ืนฐาน  
 มีอยู 2 ปจจัยที่เปนเง่ือนไขสําคัญขั้นพ้ืนฐาน ไดแก  

1.1)  ทุนประเดิม เปนการนําความไดเปรียบเชิงพ้ืนที่มาใชเปนจุดเดนของการทองเท่ียว 
โดยเปนทุนประเดิมที่มีอยูแลวของแตละชุมชน ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนภูมิปญญา และทุนทางวัฒนธรรม 
โดยนําเอาทุนตางๆ เหลาน้ีมาใชเปนสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยชุมชนท่ี
เปนแหลงทองเท่ียว มักมีความโดดเดนดานทุนทางธรรมชาติ เชน แมกําปอง เกาะยาวนอย ทะเลบัวแดง
บานเดียม และนําเอาทุนวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตมาเปนองคประกอบ สวนชุมชนที่เปนแหลงศึกษาดูงาน ก็
จะมีความโดดเดนของทุนทางภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของพื้นที่น้ัน เชน ภูมิปญญาดานสมุนไพรที่เกาะ
เกิด ภูมิปญญาดานเกษตรที่บานบัว บานทาขันทอง หรือภูมิปญญาดานการทอผาที่บานดง (พิบูลย
ลักษณ) บานนาตนจ่ัน  

นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังเปนที่ตั้งของแหลงทองเท่ียวระดับชาติ เชน บานเชียง ซ่ึงเปนที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ทุนเหลาน้ี นับวาเปนพ้ืนฐานจะพัฒนาใหเกิดการ
ทองเท่ียวภายในชุมชน  

1.2)  ทุนทางสังคม คือ เปนชุมชนซึ่งมีความไววางใจซึ่งกันและกันและเกื้อหนุนกัน มีความ
สามัคคีรวมมือรวมใจของชุมชน และยังมีบรรทัดฐานของพฤติกรรมพ้ืนฐานของชุมชนเหมือนกัน เชน เปน
ชุมชนที่รักความสะอาดและรวมมือรวมใจกันดูแลสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนอยูตลอดเวลา เชนชุมชน
บานบัว ถึงแมจะเปนชุมชนที่ไมไดมีสิ่งดึงดูดใจสําหรับการทองเที่ยวสูงนัก แตเปนชุมชนที่สะอาดสะอาน 
นาอยู จนรัฐบาลไดเลือกบานบัวเปนแหลงตอนรับนักทองเที่ยวคนพิการจากสหราชอาณาจักร ผูนําชุมชน 
เชน คุณชุมพร สิทธิบุญ ผูนําของชุมชนทองเที่ยวบานเชียงระบุชัดวา “การทองเที่ยวชุมชน ถาชาวบาน
เขาไมเอาดวย ก็ทําไมได” ชุมชนที่มีทุนสังคมเขมแข็งมาก ไดแก ชุมชนบานนาตนจ่ัน เน่ืองจากปาเสง่ียม 
แสวงลาภ แกนนํากลุมทองเท่ียว มีลักษณะเปนผูเสียสละ ทํางานเพ่ือสังคมสวนรวม และสามารถขยาย
สมาชิกจากแรกเร่ิม 20 คนที่เปนกลุมแมบานเกษตร มาจัดตั้งกลุมทอผา ซ่ึงเริ่มแรกสมาชิกกลุมมีเพียง 52 
คน และมีสมาชิกของกลุมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปจจุบันมีสมาชิก 308 คน กระจายไปยัง 9 หมูบาน 
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 ทุนสังคมนี้ อาจมีบทบาทลดลงดวยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เกิดจากการท่ีชุมชน
ไดรับการสนับสนุนหรือจัดการจากภายนอก หรือจากตลาด เชน กิจกรรมรวมกันในยามค่ําคืนเพ่ือใหความ
บันเทิงแกผูมาเยือน ก็ไมจําเปนอีกแลวที่จะตองทําอะไรรวมกันเพราะมีถนนคนเดิน ที่แตละคนทําเองขาย
เอง หรือจากการจัดการโดยองคกรของรัฐจนทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองมีทุนสังคมในการจัดการ
รวมกันอีกตอไป เชน มีเทศบาลตําบลที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลความสะอาดขยะและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ประการที่ 2 มีความพรอมดานสาธารณูปโภคดานโทรคมนาคม ทําใหสามารถติดตอส่ือสารทาง
การตลาดภายนอกไดเองโดยไมจําเปนตองใชชองทางรวมกัน หรือมีทําการตลาดไดอยางเปนเอกเทศ 
ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นที่เชียงคาน ในที่สุดแลวทุกบานก็ทําการตลาดเองผานชองทางการติดตอตางๆ เชน 
มือถือ ไลน Facebook ของตนเอง แตในลักษณะนี้การทองเที่ยวก็ยังดําเนินการตอไปได และประการที่ 3 
ทุนสังคมเสื่อมสลายเพราะเกิดความขัดแยง เพราะการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ซ่ึงประเด็นนี้ยังไมใช
ประเด็นที่ศึกษาในครั้งน้ี และไดเกิดขึ้นแลวในบางกรณีศึกษาจนเกิดการ “แยกวง” แตวงที่เหลืออยูและ
แยกกันตางยังมีเครือขายมากพอที่จะดําเนินกิจการตอไปได    

2) ปจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  
ในกลุมน้ีมีปจจัยที่สําคัญ ไดแก  แกนนําและผูนํา และระบบบริหารจัดการที่ดี 
2.1)  ทุนมนุษย แกนนํา และผูนํา แกนนําและผูนําเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความตื่นรูกับการ

เปลี่ยนแปลงรอบขาง มีความสนใจวิธีการจัดการแบบใหม ริเร่ิมนําเทคโนโลยีแบบใหมมาใช มีการ
ตอบสนองสูงกับถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถตอบรับปรับตัวและสรางนวัตกรรมใหม การ
จัดการชุมชนของตนใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือฉกชิงโอกาสที่เขามาใหมไดทันทวงที 
ยกตัวอยางเชน ผูนํากลุมชุมชนทาขันทอง ซ่ึงมองเห็นโอกาสของการทองเท่ียวแบบพักผอน และไดทํา
กิจกรรมใหมๆ เชน การลองเรือ การไปทานหมูปงริมนํ้า หรือการทําสไลเดอรโคลน (Mud slider) เพ่ือเจาะ
ไปที่กลุมเปาหมายใหม คือ กลุมนักทองเที่ยวใหม อยางไรก็ดี การที่มีกิจกรรมใหมๆ เหลาน้ีจะตองมี
ความสามารถในการจัดการกลุมตลาดใหมๆ ดวย จึงจะประสบความสําเร็จไดในระยะยาว  

อีกตัวอยางหน่ึงของแกนนํา คือ ปาเสง่ียม แสวงลาภ แหงบานนาตนจ่ัน ซ่ึงไดไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุนและไดนําความคิดดังกลาวมาปรับปรุงใชประยุกตในชุมชนบานนาตนจ่ันของตนจนประสบ
ความสําเร็จ ปาเสงี่ยมมีทุนเดิมอยูแลวในฐานะผูนํากลุมอาชีพทอผาหมักโคลนและเปนกลุมสตรีที่มี
ผลสําเร็จและมีเครือขายเขมแข็งอยูแลว แตปาเสง่ียมก็ยังตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะและความอดทน
เปนเวลาหลายปในการสรางการทองเที่ยวชุมชน จนกระทั่งประสบความสําเร็จในที่สุด ซ่ึงเปนการรวมเอา
ฐานทุนสังคมของพื้นที่บวกกับวิสัยทัศนของปาเสง่ียม จนชุมชนบานนาตนจ่ันไดกลายเปนหมูบาน
ทองเท่ียวชุมชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของประเทศไทย 

แกนนําที่มีวิสัยทัศนน้ียังเปนผูที่รวบรวมเอาผูที่มีความสามารถในทองถิ่นมาใชใหถูกงานและดึง
เอาทรัพยากรมนุษยทุนรุนใหม คนรุนใหม เขามาปรับปรุงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารสนเทศให
เกิดความสําเร็จขึ้นมาได (ดูรายละเอียดไดในแนวทางปฏิบัติที่โดดเดนของบานนาตนจ่ัน หัวขอที่ 4.9.2) 

นอกจากนี้ ในชุมชนที่มีบุคลากรที่มีความสามารถและไดถูกนํามาใชประโยชน แบงแยก และมอบ
อํานาจการจัดการอยางชัดเจน มีคณะทํางานบริหาร ทําใหการมีสวนรวมอยูในระดับสูง เชน บานบางระจัน
มีคณะทํางานซึ่งที่จบมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือ ดวยความรูสึกที่วาตนนั้นเปนหน่ึงในลูกหลานของ
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บรรพบุรุษบานบางระจัน หรือที่เกาะเกิดก็มีคนรุนใหมที่มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยจัดการ
เรื่องเว็บไซต แมกําปองก็เริ่มมีลูกหลานกลับมาชวยบริหาร การมีคนรุนใหมเขามาทําใหการบริหารจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนจะมีความยั่งยืนในระยะยาว 

2.2)  บริหารการจัดการ ในระยะแรกๆ การจัดการทองเที่ยวสําหรับกลุมทัศนศึกษา การ
ปรับปรุงบาน การตอนรับขับสู การจัดการที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมไมไดเปนเรื่องสําคัญนัก เน่ืองจากผู
ที่มาทัศนศึกษานั้นมาจากสิ่งแวดลอมและเง่ือนไขใกลเคียงกันกับหมูบานที่ไปทัศนศึกษา แตเม่ือเวลาผาน
ไปหมูบานทัศนศึกษาเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเปนหมูบานทองเที่ยวชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเปล่ียนตลาด 
นักทองเที่ยวกลุมแรกนั้นเปนนักทองเที่ยวชุมชนสายแข็ง ซ่ึงมีความตองการการตอนรับขับสูและมาตรฐาน
ความเปนอยูในระดับใกลเคียงกับกลุมผูใหการตอนรับ แตเม่ือปรับเปลี่ยนไปเปนการตอนรับนักทองเท่ียว
ชุมชนสายออน คือ นักทองเที่ยวชุมชนที่แสวงหาความสงบ แตในขณะเดียวกันก็ตองการความ
สะดวกสบายพอสมควร ดังน้ัน ก็จะตองมีการปรับปรุงการจัดการที่พักและสภาพแวดลอมใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้นและตองการการลงทุนที่มากขึ้น คณะบริหารที่เขาใจถึงความจําเปนที่ตองมีการปรับทั้งดานอุปสงค 
(Demand) และอุปทาน (Supply) และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง จึงจะประสบความสําเร็จ  

นอกจากน้ี การบริหารจัดการที่ดีควรมีธรรมาภิบาล องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) (2001) ไดนิยาม
การบริหารจัดการที่ดีวามีคุณสมบัติ 8 ประการ คือ (1) การมีสวนรวม (Participation) (2) ความโปรงใส 
(Transparency) (3) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) (4) การ
ตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder treatment) (5) การรับผิดชอบ (Accountability) (6) มีความ
เสมอภาค (Equity) (7) มีกรอบกฎหมาย (Rule of Law) หรือในระดับชุมชน คือ การมีกติการวมกัน (8) 
เนนความเห็นรวมกัน (Consensus Oriented) การจัดสรรผลประโยชนที่โปรงใสและเปนธรรม 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 4.9.7) ปญหาในการเดินหนาในการดําเนินงานของการทองเท่ียวชุมชนก็
คือเม่ือการทองเที่ยวชุมชนพัฒนาไปแลวเริ่มมีรายไดเขามาอยางตอเน่ืองเปนกอบเปนกํา ปญหาเร่ืองการ
จัดสรรประโยชนจะเร่ิมเปนเรื่องใหญ หากการจัดสรรผลประโยชนไมเปนธรรมและไมโปรงใสแลวก็จะมี
ปญหาดังที่พบเห็นไดอยู การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมนี้นอกจากจะจัดสรรภายในกลุมแลวยังตอง
จัดสรรใหแกชุมชนชุมชนรอบขาง ที่ไดผลกระทบจากการทองเที่ยว เชน เกิดมลภาวะ เกิดขยะ ขาดความ
สงบในชุมชน หรือตองแบงปนพ้ืนที่สวนรวม เชน ที่จอดรถของโรงเรียน ของวัด และโรงเรียน กรณีศึกษา
ที่มีการจัดสรรผลประโยชนที่กระจายไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง ไดแก กรณีของกลุมเรือบานเดียม 
หรือบานบัว (รายละเอียดในหัวขอ 4.9.4) ซ่ึงเปนการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่ไมมีสวน
เก่ียวของในการทองเท่ียวชุมชนแตอาจจะไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวภายในชุมชน 

2.3)  บริการวิชาการจากสถาบันการศึกษา บางชุมชนเกิดขึ้นและพัฒนาไปพรอมๆ กับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน ชุมชนบานนาออ จ.เลย และชุมชนบานศิลา ที่เกิดขึ้นจากที่
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขาไปสนับสนุนองคความรูในเชิงวิชาการ และจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพใหกับชุมชนตั้งแตแรกเริ่ม สวนชุมชนบานทาขันทองที่ไดรับความชวยเหลือจากคณะวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แมวาจะมีการเปดบานทําโฮมสเตยกวา 20 หลังแลวก็ตาม แตก็ยังได
ประโยชนจากการเขาถึงขอมูลองคความรูตางๆ ในการพัฒนาโฮมสเตยที่มีมาตรฐาน และการเตรียมความ



ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเท่ียวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเท่ียว  
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พรอมบริการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสูง เชน เตรียมผาปูที่นอนสีขาว ไมมีมีลาย อาหารตองมีครบรสทั้ง
แหงและน้ํา ไปจนถึงการทําความสะอาด (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.9.3) ซ่ึงเปนมีบทบาทสําคัญใน
การเพ่ิมขีดความสามารถใหกับคนในชุมชนใหสามารถพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได  

3) ปจจัยเรง ที่สําคัญมี 2 ปจจัย คือ 1) การไดรับรางวัล และ 2) การไดรับการประชาสัมพันธ
จากส่ือมวลชน จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Tipping point) ในแนวโนมการเขามาเยือนของ
นักทองเท่ียว 

3.1) รางวัลที่ไดรับ หลายชุมชนไดรับรางวัลการันตีดานการทองเที่ยวในระดับเอเชีย เชน 
ชุมชนเกาะยาวนอย จ.พังงา ไดรับรางวัล ASEAN Homestay Standard 2016-2018 ชุมชนแมกําปอง จ. 
เชียงใหม ไดรับรางวัล PATA Gold Awards 2010 และ ASEAN Homestay Award 2016 หรือบานนาตน
จ่ัน จ.สุโขทัย รับรางวัล PATA Gold Awards 2012 บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล ASEAN 
Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะพบวาชุมชนที่ไดรับรางวัลเหลาน้ีไดดําเนินการมารวม 10 ป  

ตารางที่ 4.23 ชุมชนทองเที่ยวที่ไดรับรางวัลดานการจัดการทองเที่ยวชุมชนในระดับชาติและ
นานาชาติ 

รางวัล ชุมชนท่ีไดรับรางวัล (ปท่ีไดรับ) 
PATA Gold Awards 
(Pacific Asia Travel Association: PATA) 

บานแมกําปอง จ.เชียงใหม (2553) 
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย (2555) 

ASEAN CBT Standard 
(ASEAN) 

บานแมกําปอง จ.เชียงใหม (ASEAN Homestay Award) (2559) 
เกาะยาวนอย จ.พังงา (ASEAN Homestay Award) (2559) 
บานเชียง จ.อุดรธานี (ASEAN CBT Standard Award) (2560) 
บานนาตนจั่น จ. สุโขทัย (ASEAN Homestay Standard) (2560) 

รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (กินรี) 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย: ททท.) 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย  
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม 
เกาะยาวนอย จ.พังงา (2545, 2547 และ 2553) 
บานเชียง จ.อุดรธานี (2556) 
ประแส จ.ระยอง (2556 และ 2558) 
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 
บานทาขันทอง จ.เชียงราย (2555) 

หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative 
Industry Village: CIV) 
(กระทรวงอุตสาหกรรม) 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย (2560) 
ประแส จ.ระยอง (2560) 
บานเชียง จ.อุดรธานี (2560) 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

นอกจากน้ี บางชุมชนที่มีความโดดเดนดานการเปนพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ก็ลวนแลวแตเคยไดรับ
รางวัลการันตี เชน ชุมชนบานบัว ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ หรือ
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ชุมชนบานปาเสา ตําบลอุโมงค ไดรับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ซ่ึงรางวัลเหลาน้ี ถือ
เปนปจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดผูคนเขามาในพื้นที่ได 

3.2) ส่ือและการประชาสัมพันธ  ปจจัยเรงที่สําคัญในปจจุบัน  คือ  การได รับการ
ประชาสัมพันธทั้งที่เปนทางการ (โดยหนวยงาน) และไมเปนทางการ (สื่อสังคมออนไลน) โดยเฉพาะ
ชุมชนเชียงคาน จ.เลย ที่มีพ้ืนฐานชุมชนเปนเมืองที่เงียบสงบ มีความโดดเดนดานวิถีชีวิต และมี
สถาปตยกรรมเรือนโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมนํ้าโขง ซ่ึงเปนที่รูจักมากขึ้นเกิดจากการแนะนําและการบอกตอ
ของนักทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น เชนเดียวกับกรณีบานนาตนจ่ัน 
ที่สื่อประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญ กลาวคือ ในป พ.ศ. 2551 กองประกวดนางสาวไทยมาทํากิจกรรมที่
จังหวัดสุโขทัย และไดใหผูเขาประกวดสวมชุดจากผาทอหมักโคลน และมาทํากิจกรรมที่ชุมชนบานนาตน
จ่ัน หรือที่ชุมชนเกาะเกิด มีการถายทํารายการภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธยาลูกกลอนสมุนไพร
อายุวัฒนะใหแกชุมชน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) สงผลทําใหผลิตภัณฑของ
ทั้ง 2 ชุมชนเปนที่รูจักอยางรวดเร็วในวงกวาง หรือที่ประแส  

สวนทะเลดอกบัวแดงที่สวยงาม ยังไดรับการยกยองจาก CNN ใหติด 1 ใน 15 ทะเลสาบท่ี
แปลกที่สุดในโลก และมีการติดปายประชาสัมพันธการทองเท่ียวขนาดใหญที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

3.3) การจัดกิจกรรมพิเศษ บางพื้นที่ มีกิจกรรมที่เปนกิจกรรมเฉพาะพ้ืนที่และเปน
เอกลักษณ โดยมีทั้งที่เปนงานเฉลิมเฉลอง ประเพณี และงานประจําป เชน บานเชียง มีงานฉลองมรดก
โลก เชียงคาน มีประเพณีลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง (ออกพรรษา) บานนาตนจ่ัน มีประเพณีสรงน้ําเจา
หม่ืนดง ประแส มีประเพณีทอดผาปากลางน้ํา ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน มีประเพณีทีปะวารี ณ บานระ
จันวันเพ็ญ (ลอยกระทง) และงานสดุดีวีรชนบานระจัน หรือตําบลอุโมงค มีงานสืบสานวัฒนธรรม ปงหาง 
ไสอ่ัว หละปูน เปนตน ซ่ึงก็นับวาเปนอีกหน่ึงสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ นอกจากนี้ บาง
พ้ืนที่ยังมีการจัดงานเพ่ือเปดตัวชุมชนทองเที่ยว เพ่ือใหสื่อมวลชนและหนวยงานนําไปประชาสัมพันธตอ 
ทําใหชุมชนเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น เชน ชุมชนบานทาขันทอง ไดเปดตัวชุมชนทองเที่ยวอยางเปน
ทางการ โดยจัดงาน  “ออนซอนเดยทาขันทอง (Amazing Tha Khan Thong Day)” เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 หรือชุมชนบานศิลา ซ่ึงไดจัดงานเปดตัวชุมชน “เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018” 
เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เปนตน เพ่ือเปดตัวแหลงทองเที่ยว บริการทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชนให
เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น 

3.4) การสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ หลายนโยบายของรัฐที่มีสวนชวยผลักดันใหเกิด
กระแสการทองเที่ยวในชุมชน อยางปลาสุดมีแคมเปญของ ททท. ภายใตแนวคิด Amazing Thailand Go 
Local โดยไดมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชน สงนักทองเที่ยวรุนใหมไปเท่ียวและกลับมารีวิว 
นอกจากน้ี ยังมีการจูงใจการทองเที่ยวโดยการใชมาตรการทางภาษีในการลดหยอนภาษีใหกับการ
ทองเท่ียวในเมืองรอง  

ในป พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยังไดจัดทํา “โครงการชุมชนทองเที่ยวโอ
ทอปนวัตวิถี” ซ่ึงเปนโครงการที่สงเสริมชองทางการสรางรายไดจากการขายสินคา OTOP ที่ดึงลูกคาเขา
มาในชุมชนที่ผนวกกับการทองเท่ียว โดยมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับชุมชนใหนักทองเที่ยวเขา
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มาเยี่ยมเยือนและใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน โครงการนี้มีเปาหมายในการเชื่อมโยงชุมชน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน กับเสนทางการทองเที่ยวหลัก เมืองรอง และแอง
ทองเที่ยว เพ่ือใหเกิดรายไดที่กระจายไปสูผูประกอบการ กลุมตางๆ ในชุมชน และประชาชน วงเงิน
งบประมาณ 9,328.12 ลานบาท 

 นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีสวนสนับสนุน แตอาจเปนการสนับสนุนเฉพาะเร่ืองที่เปน
องคประกอบของการทองเที่ยว เชน บานนาตนจ่ัน มีผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง คือ ผาหมักโคลน มีหนวยงานมี
สนับสนุนการทําผาหมักโคลน คือ กรมพัฒนาชุมชน ที่ไดเขามาสงเสริมอาชีพทอผา และกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณสรางศูนยฯ 2 ลานบาท หรือบานทาขันทองที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานทาขันทอง เปนตน 
 ในยุคที่การทองเที่ยวยังไมไดรับความนิยมมาก การสงเสริมของกรมกองตางๆ เชน กรมพัฒนา
ชุมชน และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดสามารถสรางผูนําชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เชน ที่บานนาตนจ่ัน 
บานเชียง เปนตน เปนรากฐานที่ทําใหเกิดทุนสังคมสําหรับการจัดการทองเท่ียวในเวลาตอมา แตเม่ือการ
ทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น หนวยงานของรัฐมีงบประมาณอัดฉีดมากขึ้น เม่ือเงินเขามาในชุมชนมากขึ้น 
และชุมชนไมสามารถตั้งรับและจัดสรรการใชประโยชนไดอยางลงตัว ก็จะนํามาสูความขัดแยงและแตก
ความสามัคคีกันไปในที่สุด 
 สําหรับ อปท. ในพื้นที่ศึกษา พบวา ยังมีสวนรวมกับการจัดการทองเท่ียวชุมชนคอนขางนอย แต
ที่โดดเดน คือ เทศบาลตําบลปากน้ําประแส ซ่ึงเห็นโอกาสในการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ที่จะมาชวย
ชุมชนจากการประมงที่ซบเซา จึงไดริเร่ิมและใหการสนับสนุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนที่ แหลง
ทองเท่ียว รวมถึงพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหสามารถจัดการการทองเท่ียวชุมชนได หรือที่เทศบาลตําบล
เชียงคาน แมไมไดมีบทบาทในการสรางการทองเท่ียวชุมชนโดยตรง แตก็มีสวนในการจัดการทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืน โดยการออกขอกําหนดตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การออกเทศ
บัญญัติเพ่ือไมใหเกิดการดัดแปลงบานในยานบานเกา การจํากัดสิทธิ์ใหคนในพื้นที่เทาน้ันที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจในยานทองเท่ียว เปนตน 
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รูปที่ 4.9 ปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนทองเที่ยว 

4.9 แนวทางการปฏิบัติที่โดดเดน  

แนวทางปฏิบัติที่โดดเดนในที่น้ี คือ แนวทางปฏิบัติที่พบในกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเปนตนแบบของ
หลักการที่จะนําไปประยุกตใชในองคกรอ่ืนซ่ึงเปนระบบบริหารจัดการ อยางไรก็ดี พึงตระหนักวา แนวทาง
ที่ดีในพ้ืนที่หน่ึง อาจจะไมเหมาะสมกับอีกพ้ืนที่หน่ึงที่มีบริบทแตกตางกัน 

4.9.1 ดานการตลาด: ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี  
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี นับเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนซึ่งมีกลยุทธโดดเดน

ที่สุดดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคน้ีตั้งอยูในเขตวัดโพธิ์เกาตน ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน 
จังหวัดสิงหบุรี มีทําเลที่ตั้งอยูตรงขามอนุสาวรียวีรชนบานระจัน ตลาดไทยยอนยุคบานระจันเปนตลาดที่
เนนขายอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น ซ่ึงเปดใหบริการทุกวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ ตกแตง
ใหเกิดบรรยากาศยอนยุคในสมัยศึกบางระจันหรือชวงสุดทายของกรุงศรีอยุธยา  ตลาดบานระจันตั้งอยูใน
วัดโพธิ์เกาตน ตําบลบางระจัน ที่เชื่อกันวาเปนที่จําพรรษาของหลวงพอธรรมโชติ ในตํานานบานบางระจัน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ปจจัยพื้นฐาน ปจจัยเพิ่มขีดความสามารถ ปจจัยเรง 

ทุนประเดิม 
(ธรรมชาติ: ทะเล ภูเขา) 

(ภูมิปญญา: ผลิตภัณฑชุมชน) 
(วัฒนธรรม: ประเพณี วิถีชีวิต) 

แกนนําและผูนํา 
(วิสัยทัศน เครือขาย 
นวัตกรรมใหม)

การบริหารจัดการ 
(การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง  
และมีธรรมาภิบาล) 

ไดรับบริการวิชาการ 
(ฝกอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร) 

ส่ือและการ
ประชาสัมพันธ 
(รายการโทรทัศน 
โซเชียลมีเดีย) 

รางวัล 
(รางวัลดานทองเทีย่ว 

มาตรฐานการทองเที่ยว) 

การจัดงานพิเศษ
(เปดตัวชุมชน งาน
เทศกาลประจําป)

ทุนทางสังคม 
(กลุมชาติพันธุ กลุม
วิสาหกิจ กลุมประมง) 

การสนับสนุนของภาครัฐ 
(ทองเที่ยววิถีไทย  
OTOP นวัตวิถี) 
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และชาวบานบางระจันก็ยังเชื่อวาตนเองนั้นเปนเชื้อสายจากบรรพบุรุษผูเปนวีรบุรุษสงครามสมัยเสียกรุง 
ตลาดน้ีเปนผลพวงมาจากความคิดของทานเจาอาวาส คือ พระครูวิชิตวุฒิคุณ  เจาคณะอําเภอคาย
บางระจัน จ.สิงหบุรี 

ตลาดไทยยอนยุคบานระจันจึงเปนสินคาทองเท่ียวประเพณีประดิษฐที่สรางขึ้นโดยใชการ
ทําซํ้าแบบเดิม ซ่ึงเปนแบบที่สรางขึ้นมาใหมเพ่ือตอบสนองความตองการการโหยหาอดีตของผูมาเยือน 
โดยใชประวัติศาสตรเปนการสรางความชอบธรรมและเชื่อมสัมพันธระหวางชุมชนกับผูมาเยือน รวมถึง
การเชื่อมโยงของคนภายในชุมชนที่มีชุดความเชื่อในภูมิหลังทางประวัติศาสตรเดียวกัน 

การดําเนินงานของตลาดยอนยุคน้ีสอดคลองกับทฤษฎีการตลาดสมัยใหม ตั้งแตกลยุทธ
การตลาดที่เลือกกลุมเปาหมายเปนกลุมมวลชน (Mass) เม่ือหลวงพอไดใหชาวบานมาตั้งรานขายสินคา
ภายในวัดน้ี ในตอนแรกมิไดมีเปาหมายเปนกลุมทองเท่ียว แตเปดโอกาสใหชาวบานมีชองทางทํามาหากิน
เพ่ิมขึ้น จากน้ันก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนมีผูมาเยือนจากหลายๆ จังหวัด รอบๆ สิงหบุรีรวมทั้งที่มาจาก
กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งในปจจุบัน มีนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวประมาณ 10,000 คนตอวัน โดยใชเวลา
เพียง 4 ป ตั้งแตในปแรกที่มีรานคาเพียงไมก่ีรานมาเปน 230 รานในปจจุบัน 

ตลาดไทยยอนยุคบานระจันอาศัยมรดกทางประวัติศาสตรเปนสิ่งดึงดูดใจ สรางความแตกตาง
ที่โดดเดนโดยที่คูแขงไมสามารถทําได (Distinctive difference) เพราะสามารถอางไดวาพอคาแมขาย
ตางเปนลูกหลานบรรพบุรุษบานบางระจันตามตํานาน  

 

       
รูปที่ 4.10 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี 

นอกจากนี้ การจัดการตลาดยังมีสวนประสมทางการตลาดตามทฤษฎี 7P’s อยางครบถวน ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ (Product)  สินคาที่ขายในตลาดสวนใหญเปนอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น 

หลวงพอกําหนดใหสินคาที่ขายตองเปนอาหารหรือสินคาที่ชาวบานทําเอง ไมใชซื้อหรือเหมามาจาก
โรงงาน เปนอาหารโบราณหรืออาหารพ้ืนบาน เชน ผัดไทย ขนมโบราณ ยาสมุนไพร เปนตน  

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

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

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

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

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

ตลาดไทยยอนยุคบานระจันมีสวนประสมทางการตลาดครบถวนในการตอบสนองความ
ตองการใหแกลูกคาเปาหมายไดอยางสมบูรณ ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูง ดังปรากฏในการที่คําตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งมีผูตอบวามีความพึงพอใจสูงที่สุด 

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

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

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

ทั้งนี้ Facebook ของบานนาตนจ่ันมีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง มีทั้งการนําเสนอภาพ
บานพักของสมาชิกแตละคนที่มีจุดขายแตกตางกันไป ภาพกิจกรรมของกลุม ภาพแหลงทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวของชุมชน สภาพอากาศของพ้ืนที่ ซ่ึงดําเนินการโดยอาศัยกลุมคนรุนใหมที่มี
ความคิดสรางสรรคและมีแนวทางการนําเสนอที่มีความนาสนใจ โดย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
มีผูกดถูกใจ (Like) และกดติดตาม (Follower) จํานวน 32,748 คน และ 33,553 ตามลําดับ 

ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว พบวา มีการรับรูขอมูลการทองเที่ยวชุมชน
คือ โซเซียลมีเดีย และเว็บไซต คิดเปนรอยละ 45.9 และ 22.9 ตามลําดับ ซ่ึงชองทางโซเซียลมีเดียที่นิยม 
ก็คือ Facebook คิดเปนรอยละ 84.6 
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กลองท่ี 1 ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวของชุมชนบานนาตนจ่ันผาน Facebook 

สมาชิกโฮมสเตยบานนาตนจั่นมจีาํนวน 26 หลัง ยินดีตอนรับผูมาเยือนและนักทองเที่ยวทุกๆ ทานคะ 
14 ปกับการใหบริการดานการทองเท่ียวโดยชุมชน มีโปรแกรมที่นาสนใจหลากหลายรูปแบบ สนใจติดตอไดที ่088-4957738 id 
line mymam2 หรือสงขอความทางเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น #ยินดีตอนรบัคะ 
ทริป 2 วัน 1 คืน 

15.00 น. รับนักทองเที่ยวเขาที่พัก 
16.30 น. ปนจักรยานชมทุง ชมพระอาทิตยตก 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
06.30 น. ตักบาตรหนาบาน 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา 
08.30 น. ปนจักรยานชมวิธีการทอผาใตถุนบาน ชมวิธีการทําตุกตาบารโหน (บานตาวงศ) ชมหัตถกรรมตอไม ชมและ

ชิมผลไมตามฤดูกาล ชมการทําผาหมักโคลน ชมผลิตภัณฑจากผาหมักโคลน 
11.30 น. ชมและทดลองการทําขาวเปบอาหารถิ่น 

อัตราคาบริการ  
คิดทานละ 600 บาท/คน เด็กอายตํุ่ากวา 5 ขวบคิด 250 บาท ชาวตางชาติ 700 บาท /คน + อาหารเย็น/เชา/นอนพักหนึ่งคืน + 
กิจกรรมชมเที่ยวในหมูบานเจาของบานพาชมเท่ียว 
หมายเหตุ หากลูกคาทานใดสนใจขึ้นจุดชมวิวชมทะเลหมอกพระอาทิตยข้ึน**เวลา 04.30 น. ไกดจะมารับยังที่พัก คาบริการ 450 
บาท/หลัง ระยะทางนั่งรถ 3.5 กม. ตอดวยเดินเทาอีก 850 เมตร จบิกาแฟในกระบอกไมไผ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ตามความเหมาะสม 
      * เตรียมรองเทาที่เหมาะสมในการเดินปา 
      * หากมีโรคประจําตัวควรสังเกตอาการกอน 

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

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

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

แจงทาง inbox ของเพจน้ี กอนคะ เราขอสงวนสิทธิ์ใหแกลูกคาที่โอนเงินมัดจํามากอนคะ !!" 

ลักษณะบาน 
ลักษณะบานทีเ่จาของบานแบงหองใหลูกคาอยูดวย เจาของบานพาชมพาเท่ียวเรียนรูวิถี *บานมี 26 หลัง เวียนตามคิว  

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

ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
ที่มา: https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan 
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ท่ีมา: Facebook โฮมสเตยบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย 

รูปที่ 4.11 เฟสบุกประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนบานนาตนจั่น 

ตารางที่ 4.24 จํานวนผูถูกใจและติดตามเฟสบุกของชุมชนทองเที่ยว 
พื้นท่ีศึกษา ชื่อเฟสบุก Likes Follower 

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย โฮมสเตยบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย 32,748 33,553 
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน 23,609 24,571 

บานทาขันทอง จ.เชียงราย 
โฮมสเตยบานทาขันทอง การทองเท่ียวโดยชุมชน 
ต.บานแซว 

2,439 2,480 

ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน sila homestay - ศิลาโฮมสเตยจังหวัดขอนแกน 1,715 1,778 
บานเชียง จ.อุดรธานี ไกดบุคบานเชียง 1,908 1,936 
อุโมงค จ.ลําพูน umong อุโมงค โฮมสเตย ลําพูน 1,015 1,015 
เกาะเกิด จ.
พระนครศรีอยุธยา 

บานเกาะเกิด อยุธยา Ban Kohkerd Ayutthaya 230 241 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ท่ีมา: Facebook ของกลุมชุมชนทองเท่ียว (2561) 

4.9.3 ดานการควบคุมคุณภาพบริการ: ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย  
เปนชุมชนที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานบริการ การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ถือเปน

การประเมินมาตรฐานตามความเห็นของบุคคลภายนอกที่เขามาประเมินชุมชน ชุมชนทาขันทอง นอกจาก
จะมีการสงประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานโฮมสเตยไทยแลว ซ่ึงเปนการประเมินทุกๆ 3 ป ยังมีการ
ประเมินกันเองภายใน โดยมีการตั้งกฎของกลุมเพ่ือควบคุมมาตรฐานการใหบริการ โดยการออกกฎ 26 
ขอ ใหถือปฏิบัติรวมกัน โดยจะมีการสุมตรวจบานทุกคร้ังกอนที่จะมีแขกเขาพัก หากไมมีความพรอม จะ
ไมไดรับโอกาสในการรับลูกคา จนกวาจะผานการตรวจสอบตามมาตรฐานของกลุม 
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ตารางที่ 4.25 กฎการควบคุมมาตรฐานโฮมสเตยบานทาขันทอง 
เร่ือง รายการมาตรฐานโฮมสเตย 

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

ท่ีมา: กลุมโฮมสเตยบานทาขันทอง 

 นอกจากนี้ กลุมยังมีสมุดเยี่ยมใหลูกคาแสดงความคิดเห็นยอนกลับ และเจาของบานยังมีการ
สอบถามความตองการของลูกคาวาตองการใหมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบริการหรือไมอยางไร และทุก
คร้ังหลังจากรับลูกคา จะมีการประชุมสรุปงานเพ่ือหาแนวทางในพัฒนาการดําเนินงานตอไป การบริหาร
จัดการเหลาน้ีทําใหมาตรฐานที่พักของโฮมสเตยบานทาขันทองสูงกวากรณีศึกษาที่อ่ืนอยางเห็นไดชัด 
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รูปที่ 4.12 การจัดเตรียมบริการโฮมสเตยตามขอตกลงของกลุม 

4.9.4 ดานการจัดสรรผลประโยชน: กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี บานบัว จ.พะเยา  
  การจัดสรรผลประโยชนเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางแรงจูงใจ รักษาการมีสวนรวม และลด

ความขัดแยงภายในชุมชน เน่ืองจากมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น และอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ทางลบตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชนที่ไมไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว ดังน้ัน หลายชุมชนให
ความสําคัญกับการกระจายผลประโยชน ซ่ึงไมเพียงแตการกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกในกลุม
เทาน้ัน แตไดมีการกระจายไปยังสมาชิกในชุมชน ยกตัวอยางเชน กลุมเรือบานเดียม มีการหักรายได
จากคาบริการเรือเขากลุมในอัตรารอยละ 20 ของคาบริการ โดยรายไดสวนนี้จะถูกแบงออกเปน 4 สวน 
คือ 1) เงินสําหรับการบริหารจัดการ (รอยละ 30) 2) คาบํารุงวัดและชุมชน (รอยละ 30) 3) ทุนการศึกษา
นักเรียน (รอยละ 30) และ 4) รองรับหนวยงานที่มาศึกษาดูงาน (รอยละ 10) โดยจะพบวา เงินกองกลาง 
รอยละ 60 (บํารุงวัดชุมชนและทุนการศึกษา) ไดถูกกระจายไปเปนประโยชนของสังคม 

ลูกคาจากกลุมเรือฯ สามารถสรางรายไดสําคัญที่ใชขับเคลื่อนกลุมทองเที่ยวบานเดียม นอกจากน้ี
เงินสะสมกองทุนสวนหนึ่งจะจัดสรรใหกับสมาชิกที่ตองการซื้อเรือ เปนของตนเองแตไมมีเงินทุนกูเงินมา
ลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู คือ อัตรารอยละ 1 ตอเดือน (คนที่จะกูเงินในกลุมเรือรายไดไดตอง
เปนสมาชิกและมีหุนในกลุมเรือถึงจะกูไดและกูไดคนละไมเกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 บาท
ตอเดือน ตองมีคนค้ําประกันโดยคนค้ําประกันคนที่ค้ําตองเปนสมาชิกกลุมเรือและมีหุนอยูในกลุมเรือจึงจะ
สามารถกูเงินได)    
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รูปที่ 4.13 การกระจายผลประโยชนของกลุมเรือบานเดียม 

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

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

 เทศบาลตําบลอุโมงคสามารถพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในชุมชนไดอยางตอเน่ือง จน 
สสส. ไดเขามาสนับสนุนและยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนรูปธรรมมากขึ้นเปนมหาวิชชาลัยอุโมงค
สรางพลเมือง หรือเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยทองถิ่น โดยมีหลักสูตรการเรียนรูดานการสรางพลเมือง  

 ผลจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ทําในปลาสุด (2561) ใหตําบลอุโมงคไดรับรางวัลจาก
สถาบันพระปกเกลา “รางวัลพระปกเกลาทองคํา” ดาน อปท. ที่มีความเปนเลิศในดานการเสริมสราง

คาบริหารจัดการ 30%

คาบํารุงวัดและชุมชน 30% 

ทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที ่30% 

คารับรองหนวยงานที่มาดูงาน 10% 

คาบริการเดินเรือ 
หักเขากลุม 20% 
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เครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือเกียรติภูมิทองถิ่น (KPI Awards) ซ่ึงเปนรางวัลที่สถาบัน
พระปกเกลามอบให อปท. ที่เคยไดรับรางวัลพระปกเกลาในระดับเปนเลิศมาแลวอยางนอย 2 คร้ังใน
ระยะเวลา 5 ป ซ่ึงเทศบาลตําบลอุโมงค เคยไดรับรางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคมมาแลว 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมที่มีความเปนเลิศ
ดานเครือขาย รัฐ เอกชน ประชาสังคมของเทศบาลตําบลอุโมงค ไดแก เครือขายมหาวิชชาลัยอุโมงคสราง
พลเมือง เครือขายอาสาปนสุข เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลอุโมงค 

กลองท่ี 2 กิจกรรมอาสาปนสุข: นวัตกรรมชุมชน ตนแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง 
กิจกรรมอาสาปนสุข เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ เพ่ือลดปญหา

และพัฒนาคุณภาพความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยอาศัยการรวมมือกันของคนในชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนากลุมอาสาสมัครจิตอาสา หรือกลุม อาสาปนสุข (อปส.) ใหมีทักษะเบ้ืองตนในการดูแลผูปวย และออกไปเยี่ยม
เยือนและดูแลใหกําลังใจเพ่ือนประชาชนในชุมชน เปนการชวยดูแลสุขภาพใจ เปนการทํางานในเชิงรุกเสริมการทํางาน
ของโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตําบล โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุกลุมติดบานและติดเตียง มุงหวังใหเกิดผลลัพธกับกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหเกิดกําลังใจในการดํารงชีวิตและอยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข โดยอาศัยการ
รับบริจาคจากคนในชุมชน โดยการตั้งกลองรับบริจาคในรานคา รานอาหาร รวมถึงขอรับบริจาคจากหนวยงาน หาง
รานตางๆ และจัดกิจกรรม 1 Bath 1 Meeting (1BOM) โดยทุกครั้งท่ีมีการประชุมชนใหสนับสนุนรวมสนับสนุนคนละ 
1 บาท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

          
ที่มา: Facebook สํานักงานเทศบาลตาํบลอุโมงค (2560) 
 

      
ท่ีมา: Facebook สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
รูปที่ 4.14  รางวลัพระปกเกลาทองคาํ (KPI Award) พ.ศ. 2561 ดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ 

เอกชน และประชาสังคม 
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4.9.6 ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง 
  ในบรรดากรณีศึกษา 21 แหงน้ี ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีบทบาทไม

มากนัก แตมี อปท. ที่โดดเดน ไดแก เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ซ่ึงผูนํามีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและเห็น
ความสําคัญของการนําการทองเที่ยววามาเปนตัวชวยใหมในการสรางเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เน่ืองจาก
เห็นวากลุมอาชีพประมง ซ่ึงเคยเปนกลุมเศรษฐกิจหลักของชุมชนไดประสบปญหาการทํามาหากินดาน
การประมง ซ่ึงเปนผลกระทบจากกฎระเบียบใหมตางๆ ทําใหการประมงนั้นมีการถดถอยอยางตอเน่ือง 
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแสจึงเริ่มมีกิจกรรมอยางครบวงจรตั้งแตทางกายภาพไปจนถึง
ดานตลาด เพ่ือสนับสนุนใหตําบลปากนํ้าประแสมีความสามารถในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดมากขึ้น สิ่ง
ที่เทศบาลไดดําเนินการ ไดแก  

1) ดานกายภาพ มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยว เชน ในบริเวณ
ทุงโปรงทอง ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนมีการสรางหองนํ้า การดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บ
ขยะในชุมชน รวมทั้งปรับปรุงถนนหนทาง และการจัดทําปายแนะนําสถานที่ทองเท่ียว   

2) ดานบุคลากร เทศบาลใหงบประมาณประธานชุมชนไปดูงานท่ีตําบลบางน้ําผึ้ง จ.
สมุทรปราการ และไดไปอบรมที่กระทรวงทองเท่ียวและกีฬาเพ่ือมาชักชวนใหชาวบานจัดทําโฮมสเตย 
โดยแรกเริ่มมีเพียง 5 หลังแรก ในที่สุดก็มีโฮมสเตยริมนํ้า 10 หลัง การดูงานนี้ก็มีมาอยางตอเน่ือง 
นอกจากนี้ เทศบาลยังมีการจัดอบรมใหความรูดานการทองเท่ียวทุกป ปละ 1 คร้ัง โดยใชอบรมเวลาอบรม
ประมาณ 2 วัน 

3) ดานตลาด  
3.1) เทศบาลตําบลปากน้ําประแสทําการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางเขมแข็ง 

ทีมประชาสัมพันธประสานงานกับ ททท. ชวยทําแผนพับ ซ่ึงสนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม โดยจัด
งานทุกวันศุกรเสารอาทิตย เริ่มจัดมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนในที่สุดชุมชนสามารถดูแลจัดงานกันเองได
โดยไมมีงบประมาณสนับสนุน จากน้ันนายกเทศมนตรียังมีความฉับไวในการสรางโอกาสใหม เชน อาสา
รับรองแขกซึ่งเปนผูเขาประกวด Miss Tourism Queen International 2018 ที่มาเย่ียมระยอง ทําใหตําบล
ปากนํ้าประแสเปนที่รูจักของ ประชาชนมากขึ้นเนื่องจากไดมีการออกขาวไปยังสื่อตางๆ 

3.2) เทศบาลหาลูกคาใหโฮมสเตย เน่ืองจากตัวเทศบาลเองนั้นเปนเทศบาลที่มีผูมาดู
งานมากเน่ืองจากผลงานของการอนุรักษปาชายเลน เม่ือมีกลุมมาดูงานเทศบาลฯ ก็จะกระจาย
นักทองเท่ียวไปในชุมชนโฮมสเตยที่โดยกระจายใหแตละบานในกลุมเทาๆ กัน 

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

 แมวาเทศบาลจะมีบทบาทสําคัญในหลายเรื่อง แตที่สําคัญก็คือ เทศบาลไดดึงใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนหุนสวนในการคิด ทํา และรับผลประโยชน แลวในที่สุดแลวบางกิจกรรม
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น้ันบางกลุมก็สามารถพัฒนาระดับการมีสวนรวมไปถึงขั้นการดําเนินงานเองโดยชุมชนไดเอง ตามหลัก
วิชาการแลว ชุมชนปากน้ําประแสไดมีสวนรวมที่พัฒนาไปถึงขั้นที่ 7 และ 8 ของระดับการมีสวนรวม คือ 
การมอบหมายใหกลุมสมาชิกดําเนินการเองตัดสินใจเอง เชน ในกลุมโฮมสเตยริมนํ้าและการจัดงานถนน
วัฒนธรรม นอกจากน้ัน ในบางกลุมซ่ึงมีบริการเรือนําเที่ยวเกาะและอาหารเย็นนั้น ก็อยูในขั้นที่ 8 คือ 
ประชาชนดูแลและบริหารเอง ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดของระดับการมีสวนรวม (Arnstein, 1969) นอกจากน้ี 
ชุมชนยังไดรวมกันดูแลบานเรือนและพ้ืนที่สาธารณะบริเวณใกลเคียงใหสะอาดและชวยปกปองดูแลพ้ืนปา
ชายเลนที่ไดรวมกันอนุรักษ เทศบาลตําบลปากนํ้าประแสทํางานเปนทีมกับประชาชนอยางเขมแข็งในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนและพลเมือง  

4.9.7 ดานธรรมาภิบาล: เกาะยาวนอย จ.พังงา  
 ชุมชนเกาะยาวนอย เปนตัวอยางของชุมชนที่มีการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล โดยการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังตอไปน้ี  
1) การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ (Decentralization management) ที่ใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ การกระจายบทบาทหรือการแบงงานการ
ทํา ชุมชนมีการกระจายบทบาทการทํางาน (Division of roles) ออกตามความถนัดของสมาชิกที่เปน
ผูรับผิดชอบ และสอดคลองกับกิจกรรมที่หลากหลายของการทองเที่ยว จึงทําใหการบริหารจัดการมีความ
คลองตัวและสมาชิกสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ ในปจจุบัน (พ.ศ. 
2561) ชมรมการทองเท่ียวฯ ไดแบงโครงสรางการทํางานออกเปน  7 ฝาย ไดแก ฝายติดตอประสานงานที่
แยกออกเปนฝายติดตอประสานงานตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ฝายจัดบาน ฝายจัดรถ ฝาย
การเงิน ฝายบัญชี และฝายตอนรับ ดังน้ัน ชมรมการทองเท่ียวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ 
เน่ืองจากไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว แตเปน
ระบบของ “อัศวินโตะกลม” มากกวา  

แมวาการดําเนินงานในภาพรวมของชมรมการทองเที่ยวฯ จะเปนการดําเนินงานผานการ
ประชุมรวมกันของสมาชิก แตอยูภายใตการทํางานที่ทุกฝายมีความเทาเทียมกันในการเสนอความคิดเห็น 
และสามารถตัดสินใจสั่งการงานที่เก่ียวของกับฝายของตนเองในบางเรื่องไดโดยไมตองผานที่ประชุม หรือ
มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนได แตถาหากการดําเนินงาน
บางอยางตองเก่ียวของหรืออาจสรางผลกระทบใหกับฝายอ่ืนๆ หรือสมาชิกโดยสวนใหญ หรือเปนปญหาที่
เกินกําลังที่จะแกไขและตัดสินใจได แตละฝายก็สามารถนําเรื่องดังกลาวเขาสูทีป่ระชุม 9 ค่ําซ่ึงเกิดขึ้นทุกๆ 
2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 คร้ัง ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ เน่ืองจาก
ไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการส่ังการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว ซ่ึงเปนลักษณะ
ของการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจ (Centralized management)   

2) การมีสวนรวม (Participation) ของคนในชุมชนทั้งในรูปแบบของการเปนสมาชิกของชมรม
การทองเที่ยวฯ หรือการสมาชิกของกลุมและ/เครือขายอ่ืนๆ ภายในชุมชน โดยไมมีการกีดกันการเขารวม
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงในปจจุบัน (พ.ศ. 2561) ชุมชนมีสวนรวมในการกระจายผลประโยชน
จากกิจกรรมการทองเที่ยว และมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของ
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สมาชิกในชมรมการทองเที่ยวฯ รวมถึงการกําหนดกติกาทางสังคมรวมกันในการใหบริการกิจกรรมการ
ทองเที่ยว (เชน การควบคุมการขยายตัวของโฮมสเตย การวางแนวทางปฏิบัติของนักทองเท่ียวที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบเชิงลบ เปนตน) เปนหนึ่งในแนวทางการรักษาและปองกันการสึกกรอนของทุนสังคมของชมรมการ
ทองเที่ยวฯ    

ทั้งนี้หากพิจารณาระดับการมีสวนรวมตามแบบจําลองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
การทองเท่ียวโดยชุมชนที่เสนอโดย Okazaki (2008) พบวา การทองเท่ียวโดยชุมชนเกาะยาวนอยที่
ดําเนินการโดยชมรมการทองเท่ียวฯ มีการมีสวนรวมของชุมชนในระดับการควบคุมโดยชุมชน (Citizen 
control) โดยชุมชนเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือใหบริการการทองเที่ยวดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแต
การวางแผนจนถึงการตัดสินใจรวมกันผานมติที่ประชุมของชมรม  

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

4) การมีกติกากลุม (Community law) ชมรมการทองเที่ยวฯ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 300 
คน และเฉพาะกลุมสมาชิกที่ใหบริการโฮมสเตย ซ่ึงมีประมาณ 30 ราย1 จะมีขอตกลงที่สําคัญรวมกันวา 
“เจาของบานจะตองมีอาชีพประมงพื้นบานและไมใชเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฎหมาย ตองสามารถเลา
เรื่องราวประวัติความเปนมาของกลุมและกิจกรรมการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรชายฝง” และ
จะตองมา (หรือสงตัวแทน) มารวมประชุมทุกคร้ัง นอกจากน้ี ชมรมยังเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมี สวน
รวมในการใหบริการแกนักทองเท่ียวดวยรูปแบบที่แตกตางและตามความถนัดของตนเอง  

ชมรมฯ มีมาตรการในการควบคุมและปองกันผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
(Measures to control and prevent natural and cultural impacts) ที่อาจเกิดจากการทองเที่ยว โดย
ชมรมไดกําหนดขอควรปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะยาวนอยไวอยางชัดเจนและมีการ
สื่อสารใหนักทองเท่ียวทราบทุกคร้ังที่มาทองเท่ียวบนเกาะยาวนอย (ติดประกาศไวที่ศูนยบริการทองเที่ยว 
มีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ขอควรปฏิบัติสําหรับผูมาเยือน ไดแก  แตงกายและปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับวัฒนธรรมชุมชน หามด่ืมสุรา และพกพายาเสพติด หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง และทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน การหามแตงตัวลอแหลมในชุมชน การหามเสพหรือด่ืมของมึนเมา การหามเลนการพนัน 
หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง การหามทิ้งขยะตามแหลงทองเท่ียว เปนตน ทั้งนี้แมวาประชาชนสวนใหญ
ของเกาะยาวนอยจะนับถือศาสนาอิสลาม และเครงครัดตอขอหามและกฎของชาวมุสลิม แตวัฒนธรรม
ดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอการทองเที่ยว เน่ืองจากคนในชุมชนมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับ
                                                
1 เรียกอีกช่ือหน่ึงวา “กลุมแชรนํ้าอวนปู” เน่ืองจากสมาชิกในกลุมไดมีการระดมเงินในลักษณะของแชรเปนมูลคากวา 14,000 บาท ซ่ึงมีการ
เปยแชรกันทุกคร้ังที่ประชุม ยกเวน หากมีสมาชิกทานใดมีความจําเปนตองใชเงิน เชน เจ็บปวย ซอมแซมเคร่ืองมือทําประมง เปนตน ก็จะให
สมาชิกคนดังกลาวไดรับเงินกอนน้ีไปโดยไมตองยื่นเปยแชร 
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นักทองเท่ียวถึงขอปฏิบัติขณะที่มาทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย ซ่ึงนักทองเท่ียวสวนใหญยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว อยางเชนในกรณีของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่มีใหบริการนักทองเที่ยว
เฉพาะท่ีโรงแรม รีสอรท หรือสถานที่พักแรมบางแหง หรือรานอาหารบางรานเทาน้ัน (ไมใชรานของ
มุสลิม) แตไมมีการวางจําหนายตามรานสะดวกซ้ือทั้งที่เปนรานขายของชําทั่วไป รานมินิมารท หรือราน
สะดวกซื้ออยาง 7/11   

นอกจากแนวทางปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวแลว เพ่ือเปนลดขยะพลาสติก สมาชิกที่ใหบริการ
โฮมสเตยสวนใหญจะใชถุงยามผาในการไปจับจายซ้ือของในตลาด และมีขอตกลงรวมกันวาจะไมใช
ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารที่จะไปใหบริการแกนักทองเที่ยวในขณะที่ไปทองเที่ยวทะเลและเกาะตางๆ  
และทุกคร้ังจะตองเก็บขยะที่เกิดขึ้นขณะที่ไปทองเท่ียวกลับมาดวย  

5) หลักของความเสมอภาค (Equity) แกนนําของชมรมไมไดเปนผูที่ดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือการปกครองของทองถิ่น สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหสมาชิกรูสึก
ถึงความเทาเทียมกันและกลาแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในเชิงนโยบายรวมทั้งการแนะนําแนวทางการ
ทํางานของชมรมโดยมีเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งองคกรตางๆ คอยใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน แตมิไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการตัดสินใจ   
  สมาชิกทุกคนในชมรมการทองเที่ยวฯ มีสิทธิอยางเทาเทียมกัน หากมีองคกรและ/หนวยงาน
เชิญใหชมรมการทองเท่ียวฯ สงตัวแทนเขารวมประชุม หรืออบรมเพ่ิมเติมความรู (มิใชสงเฉพาะแกน
นําไปรวมประชุม) โดยการจัดเรียงลําดับไปศักยภาพและความพรอมของแตละคนที่เปนตัวแทนของ
ครัวเรือน (ใหแตละครัวเรือนสงตัวแทน 1 คนตอครัวเรือน) กอนที่นําเสนอ (หรือ แจง) ใหที่ประชุมทราบ 
(นําเสนอในการประชุม 9 ค่ํา) เพ่ือมีมติ (หรือ รับรู) และตัดสินใจรวมกันในการคัดเลือกตัวแทนไปประชุม
หรืออบรม ทั้งนี้ทุกคร้ังที่ตัวแทนไปรวมประชุมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก หลังจากกลับมาจะตอง
รายงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและบทเรียนที่ไดมาใหกับสมาชิกในชมรมการทองเที่ยวฯ 
และมีโอกาสนําเสนอในการประชุมใหญวัน 9 ค่ํา ของทุกเดือน     

6) หลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เกิดการแบงงานกันทําแลว สมาชิกของกลุมโฮมสเตยยังมี
การส่ือสารกันภายในกลุมผานการประชุมรวมกันเดือนละ 2 คร้ัง โดยประชุมทุก 9 ค่ํา ในเวลาประมาณ
สามทุม ณ ศูนยบริการทองเที่ยวของชมรม และทุกคร้ังกอนรับนักทองเที่ยวก็จะมีการประชุมวางแผนการ
ตอนรับและจัดคิวโฮมสเตย การพบปะพูดคุยระหวางสมาชิกอยางสมํ่าเสมอเปนหน่ึงในกลไกที่จะชวยให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก และชวยในการประเมิน ปรับปรุง และแกไขปญหาการทํางาน ทําให
การทํางานของชมรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถวัดไดจากรายไดและกําไรสุทธิ 

7) หลักฉันทามติ (Consensus-oriented) ในการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกจะมีกฎกติกา
อยางชัดเจนที่เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงและรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน เชน ไมพูดดวย
อารมณ ไมแยงกันพูด การน่ังในวงประชุมไมลุกไปมา การหามแบงกลุมยอยสนทนา เปนตน รวมทั้งการ
อภิปราย การถกเถียงกันดวยเหตุผล และการหันหาพูดคุยเพ่ือหาทางออกรวมกันเม่ือเผชิญกับปญหาหรือ
ความขัดแยงตางๆ  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ ในขณะเดียว
ในการประชุมดังกลาวยังเวทีในการถายทอด แลกเปลี่ยน และจัดการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกอีกดวย 
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4.10 สรุป 

การศึกษาในบทนี้ชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวชุมชนมีโอกาสที่จะสรางรายไดใหเศรษฐกิจฐานราก แต
รายไดที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกตางกันคอนขางมาก ซ่ึงขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและทุนประเดิม คือ ทุนสังคม
และทุนธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันและรายไดที่จะได นอกจากน้ี กวาชุมชน
จะตั้งตัวไดจากการทองเท่ียวก็ตองใชเวลานานพอสมควร สวนใหญที่ชุมชนยอมลงทุนโฮมสเตย ก็
เพราะวาไมไดมองผลตอบแทนและอัตรากําไรเชิงเศรษฐกิจ แตมองวาเปนโอกาสที่จะสรางที่พักอาศัยให
บุตรหลาน ซ่ึงก็ตองสรางอยูแลว และนํามาหารายไดชั่วคราวกอนที่ลูกหลานจะกลับบาน 

การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นวาโฮมสเตยไมใชกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เพราะเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุน ในขณะที่กิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมสําหรับเดยทริปกลับเปนกิจกรรมที่สราง
รายไดไดดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑของที่ระลึก หรือแมแตการเปนมัคคุเทศก เพราะฉะนั้นความ
พยายามที่จะสรางโฮมสเตยในทุกชุมชนนั้น อันที่จริงแลวไมมีความจําเปน เพราะโฮมสเตยไมใช
ฐานเศรษฐกิจของรายไดชุมชนทองเท่ียว 

การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นวา กรณีศึกษาสวนใหญผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจยังสูงกวาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม อยางไรก็ดี ในหมูบานที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเร่ิมสูงขึ้น ไดสรางความแออัด
และความขัดแยงจากความไมโปรงใสดานการจัดสรรผลประโยชนก็ทําใหมีความขัดแยงมากขึ้น ราวในทุน
สังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ความพยายามของรัฐที่จะเขามาชวยเหลือ ชุมชนโดยใหความชวยเหลือทางดาน
การเงินแกกลุม มักนําไปสูความขัดแยงมากขึ้นและเริ่มเห็นลางแหงความลมสลายของกลุม  
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

หลังจากที่การทองเท่ียวชุมชนแหงแรกๆ เกิดขึ้นปลายทศวรรษที่ 2530 กิจกรรมการทองเท่ียว
ชุมชนก็ไดลมลุกคลุกคลานมาตลอด โดยแรกเริ่มไดอาศัยตลาดทัวรปา และตลาดนักศึกษาฝกงานเปนจุด
ตั้งตน แลวไดเกิดการขยายตัวจากตลาดของทองถิ่นพาฐานเสียงมาศึกษาดูงานเปนหลัก ตอมาไดเกิด
กระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ปลุกระดมดวยสื่อมวลชน สื่อดิจิทัลที่เฟองฟู ทําใหการทองเที่ยวชุมชนเริ่ม
อยูในสายตาของนักทองเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงมีความหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ําโดยใช
การทองเท่ียวชุมชนเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดสูชุมชน อยางไรก็ตาม ยังมีคําถามวา ชุมชน
ทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนน้ันอาศัยปจจัยใดบาง และไดรับ
ผลประโยชนจากการลงทุนที่คุมคาหรือไม ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเท่ียวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ 
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เก่ียวของไดรับจากการ

ทองเท่ียว 
3) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย

ในชุมชนทองเท่ียวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก  
4) เพ่ือศึกษาความตองการ พฤติกรรม และการตัดสินใจของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก 
โดยทําการสํารวจและศึกษาชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด 21 แหง เปนชุมชนโฮมสเตย 17 แหง และ

ชุมชนทองเที่ยววันเดียว 4 แหง (ทะเลบัวแดง ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ชมบานจีนยูนนาน บานสันติ
ชล และลองแพลํานํ้าเข็ก) และชุมชนผลิตผลิตภัณฑชุมชน 6 แหง (บานดง อ.พิบูลยลักษณ) มีขอสรุป 
ดังน้ี 

5.1  ความหลากหลายของชมุชนทองเทีย่ว 
 การทองเที่ยวชุมชนในปจจุบันมีความหลากหลายและมีความกาวหนามากกวาที่วงการการ
ทองเท่ียวเขาใจกัน ความหลากหลายนี้มีตั้งแตผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงแตเดิมผลิตภัณฑหลักเปน
การดูงานระดับชุมชนและทัศนศึกษาไปตามฐานเรียนรูตางๆ และมักมีการตอนรับขับสูโดยมีพิธีบายศรีสู
ขวัญ แตในปจจุบันชุมชนทองเท่ียวไดพัฒนาผลิตภัณฑไปเปนการใหบริการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนมาก
ขึ้น เชน ชุมชนทองเท่ียวประแส มีการใหบริการน่ังแพและมีเรือประมงลากแพพานักทองเที่ยวไปวายนํ้า มี
การน่ังเรือเพ่ือไปดํานํ้าที่เกาะมันนอก เกาะมันใน มีการทัศนศึกษาโดยพาไปคณะไปยังแหลงทองเท่ียว 
เชน ทุงโปรงทองและเรือรบประแส การไปทัวรทางน้ําที่บานเกาะเกิด อยุธยา บานทาขันทองมีการ
ใหบริการสไลดเดอรโคลนคิดราคา 2,000 บาทตอกลุมตอคร้ัง มีการใหบริการเรือลองแมนํ้าโขง การ
จัดบริการหมูปงที่หาดกลางแมนํ้าโขง ชุมชนบานศิลา มีการรอยมาลัยและทําธุง เปนตน 
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 เน่ืองจากชุมชนทองเท่ียวนั้นมีที่ตั้งอยูแตกตางกันตั้งแตบนยอดดอยสูงจนกระทั่งถึงเกาะกลาง
ทะเล รวมถึงมีที่ตั้งในเขตเมือง เขตก่ึงเมืองก่ึงชนบท และเขตชนบท จึงมีความแตกตางที่สําคัญทั้งในดาน
ผลิตภัณฑที่ใหบริการ คือ มีตั้งแตตัวชุมชนนั้นเปนแหลงดึงดูดใจ เชน เปนที่อัตลักษณชนเผาหรือเปน
แหลงทัศนศึกษาดูงาน อากาศเย็นในฤดูหนาว จนกระทั่งเปนที่พักผอนหยอนใจ ริมแมนํ้า ริมทะเล และยัง
มีความแตกตางกันทั้งลักษณะของตลาดที่ใหบริการ เปนตลาดที่ใหบริการดานการศึกษาดูงานแตอยาง
เดียว หรือเปนตลาดสําหรับผูพักผอนหยอนใจที่เปนผูสูงวัย หรือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของวัยรุน 
เปนที่พักผอนหยอนใจของครอบครัว รวมทั้งการใหบริการตลาดผสม อีกทั้งระดับของการใหบริการยัง
แตกตางกันไป มีตั้งแตการใหบริการแบบพ้ืนบานกันเอง นอนฟูกบนพื้นเรียงเปนแถวสําหรับผูมาดูงาน 
จนกระทั่งไปถึงการใหบริการที่นอนแบบตะวันตก มีผาปูเตียงสองชั้นสีขาว มีเคร่ืองปรับอากาศใหบริการ 
มีนํ้าอุน นํ้ารอน รวมทั้งผาเช็ดตัว สบูกอนเล็ก หรือแชมพูสระผมใหดวย สนนราคาก็ยอมแตกตางกันไป
ตามระดับที่ใหบริการมีตั้งแต 200 บาท ไปจนกระทั่งถึง 1,800 บาทตอหองตอคืน ซ่ึงเทียบเทากับราคา
ของการใหบริการของโรงแรม ในบางครัวเรือนมีการใหบริการที่พักที่มีมาตรฐานหลายระดับสําหรับลูกคา
แตกตางกัน โดยมีทั้งแบบธรรมดาและแบบหรูหรา (Deluxe) ดังน้ัน การตลาดที่ตรงตอกลุมเปาหมายท่ี
ชัดเจน จึงจะสามารถชวยใหชุมชนเหลาน้ีเกิดผลสัมฤทธิ์ได 
 นอกจากปจจัยดานสิ่งดึงดูดใจและการตลาดดังที่กลาวมาแลวขางตน ชุมชนทองเที่ยวยังมีความ
แตกตางกันในดานหวงโซอุปทานภายในชุมชนเอง ในบางชุมชนนั้นตองมีการจัดการหวงโซอุปทานหลาย
หวงโซดวยกันเนื่องจากเปนชุมชนที่อยูหางไกลเมือง เชน ตองมีการจัดการทั้งอาหาร ที่พัก ลานจอดรถ 
การเดินทางภายในชุมชน ทางไปยังแหลงดึงดูดใจใกลเคียง บริการของมัคคุเทศก ของที่ระลึก การแสดง
และการบันเทิงยามราตรี สวนชุมชนที่อยูใกลเมืองก็สามารถอาศัยบริการของเมืองได เชนบริการรถ
สาธารณะ บริการดานตลาด เชน ถนนคนเดิน เปนตน 

มาตรฐานการใหบริการก็แตกตางกันมาก ถึงแมวาชุมชนทองเที่ยวสวนใหญจะไดตามมาตรฐาน
โฮมสเตย แตก็มีบางชุมชนทองเท่ียวไดมีการปรับตัวและพัฒนามาตรฐานใหสูงขึ้น จึงมีพิสัย (Range) ของ
ราคาที่กวางขึ้นเชนกันดังที่กลาวมาแลว สงผลทําใหชุมชนทองเท่ียวบางแหงกําลังแขงขันกับโรงแรมขนาด
เล็ก ซ่ึงคิดราคา 450 หรือ 500 บาทตอหองตอคืน บางชุมชนไดพัฒนามาตรฐานไปสูงกวามาตรฐานโฮมส
เตยมาก เชน โฮมสเตยที่ประแส จังหวัดระยอง มีคุณภาพใกลเคียงกับโรงแรมและก็คิดราคาใกลเคียงกับ
โรงแรมดวย ในขณะที่บางแหง เชน บานเดียม จังหวัดอุดรธานี หรือบานศิลา จังหวัดขอนแกน การ
ใหบริการที่พักยังเปนบริการแบบด้ังเดิม คือ นอนฟูกบนพ้ืน ไมมีเตียง คิดราคาในอัตรา 200 บาทตอคน
ตอคืน 

ในดานตลาดของชุมชนทองเท่ียวก็พบวามีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับทรัพยากรพ้ืนฐานของ
ชุมชนและจุดเร่ิมตน โดยชุมชนทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนสําหรับการศึกษาดูงาน
เปนหลัก 2) ชุมชนประเภทที่ใหบริการเพ่ือการพักผอน และ 3) ชุมชนที่เปนทั้งแหลงศึกษาดูงานและ
ทองเท่ียวเพื่อพักผอน ชุมชนทองเท่ียวที่เริ่มตนจากการเปนสถานที่ดูงานสวนใหญไดโอกาสจากการที่เปน
ชุมชนที่เคยไดรับรางวัลดานการเกษตรหรือดานเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนตนแบบหรือแหลงศึกษาดูงาน
ใหกับชุมชนอ่ืนๆ แมแตเกาะยาวนอยที่เปนตลาดพักผอนตั้งแตตน แตก็มียังกลุมลูกคาดูงานที่มาศึกษา
การจัดการทองเที่ยวชุมชน ในชวงที่ประเทศไทยยังมีการเลือกตั้งทองถิ่น ตลาดการดูงานขยายตัวอยาง
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มาก เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ถือโอกาสพาฐานเสียงไปทัศนศึกษาและดูงานนอก
พ้ืนที่ เม่ือประเทศไทยตองเวนวรรคจากการเลือกตั้งชั่วคราว ตลาดของชุมชนทองเที่ยวในลักษณะนี้ก็
คอยๆ ลดลง อีกทั้งรัฐบาลไดมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียววิถีไทย สงผลทําใหชุมชนทองเท่ียว
เพ่ือทัศนศึกษาบางแหงพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองจากชุมชนทัศนศึกษาไปชุมชนทองเที่ยวแบบพักผอน 
เพราะเห็นโอกาสในการสรางรายไดที่ดีกวา และสมํ่าเสมอมากขึ้น 

5.2  การวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
5.2.1 การวิเคราะหศักยภาพ 

 การเปรียบเทียบศักยภาพของชุมชน พบวา ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาแมจะเปนกลุมชุมชนที่
ไดรับการคัดเลือกวาเปนชุมชนที่คอนขางมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมาแลว แตก็ยังปรากฏวามี
ความแตกตางกันสูงในเรื่องศักยภาพและสมรรถนะในการรองรับ โดยท่ีชุมชนโฮมสเตยมีความสามารถ
รองรับไดสูงสุดตั้งแต 50 คนตอวัน ไปจนถึงกวา 534 คนตอวัน สวนกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One day 
trip) รองรับไดสูงสุดตั้งแต 800 - 12,000 คนตอวัน ชุมชนทองเท่ียวกรณีศึกษาที่ไมไดวิวัฒนาการที่
เกิดขึ้นจากภายในชุมชน แตเปนการจัดตั้งและสนับสนุนของหนวยงานภายนอก มักเปนชุมชนที่มี
ศักยภาพต่ํากวาชุมชนที่วิวัฒนาการมาเปนชุมชนทองเท่ียวดวยตัวเอง 

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนมีศักยภาพสูงจะเกี่ยวกับปจจัยเรื่องทําเลที่ตั้งและสิ่งดึงดูดใจ
ใกลเคียง เพราะทําเลที่ตั้งเปนที่มาของความไดเปรียบในดานสภาพอากาศ การเดินทาง การกระจายและ
การสงตอนักทองเท่ียวไปยังสิ่งดึงดูดใจตางๆ หากชุมชนอยูใกลแหลงทองเที่ยวหรือใกลเมือง ก็จะมีโอกาส
สูง และมีศักยภาพสูง แตถาอยูใกลเมืองเกินไปก็อาจจะเผชิญปญหาการแขงขันจากบริการที่พักเชิง
พาณิชยประเภทอ่ืนๆ ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนทองเท่ียวจึงไมสามารถที่จะพัฒนาไดในทุกพ้ืนที่ 

5.2.2 การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ความสําเร็จของชุมชนทองเที่ยวอาจจะวัดไดจากโดยวิธีงายที่สุด ก็คือ ขนาดของตลาด โดย
วัดจากจํานวนของผูมาเยี่ยมเยือน โดยชุมชนโฮมสเตยมีตั้งแต 250 คนตอป ไปจนถึง 50,000 คนตอป 
กอใหเกิดรายรับในภาพรวมทั้งชุมชนสําหรับชุมชนโฮมสเตยตั้งแต 0.08-13.58 ลานบาทตอป สําหรับ
กิจกรรม Day trip มีจํานวน 6,000 คน ไปถึง 260,000 คนตอป มีรายไดตั้งแต 3.00-88.29 ลานบาทตอป 
สวนเชียงคาน ซ่ึงไดกลายเปนแหลงทองเท่ียวขนาดเล็กไปแลว มีจํานวนผูมาเยือนสูงถึง 557,708 คนตอป 
และมีรายไดสูงถึง 1,050.72 ลานบาทตอป (ศิวาพร ฟองทอง, 2561) ซ่ึงก็ไดสะทอนถึงความแตกตาง 
ของสถานภาพของชุมชนทองเที่ยวดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 การวิเคราะหผลตอบแทนของชุมชนทองเที่ยว พบวา มีความหลากหลายมากทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน จํานวนปที่ไดมีการวิวัฒนาการดานการทองเที่ยวชุมชน ทําเลที่ตั้ง สิ่งดึงดูดใจในพ้ืนที่ 
ชื่อเสียงที่ปรากฏในสื่อ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลาน้ี สงผลตอขนาดตลาดของชุมชนและมีโอกาสสรางรายไดที่
แตกตางกัน 
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5.3  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จพบวา เราอาจสามารถแบงปจจัยแหงความสําเร็จเปนสามกลุม

ดวยกันคือกลุมแรกคือปจจัยพ้ืนฐาน หากไมมีปจจัยน้ีการตั้งชุมชนทองเที่ยวก็จะไมเกิดขึ้นหรืออยูไดไม
นาน ปจจัยพ้ืนฐานน้ี ไดแก ทุนประเดิม ซ่ึงประกอบดวย ทุนทางสังคม ทําเลที่ตั้ง ทุนธรรมชาติ ทุน
วัฒนธรรม และทุนภูมิปญญา สวนปจจัยกลุมที่สองที่มีความสําคัญในชวยที่ชวยใหชุมชนมีความสามารถ
ในการแขงขัน ไดแก การมีแกนนําที่มีวิสัยทัศนหรือแสวงหาความรูเพ่ิมประสบการณ จึงสามารถคิด
กิจกรรมใหมๆ หรือหาตลาดใหมๆ และมีทุนมนุษย โดยมีสมาชิกที่เขามารวมมือรวมแรงอยางจริงจัง และ
มีคนรุนใหมเขามาสืบทอด สวนปจจัยแหงความสําเร็จประการสุดทายเปนปจจัยที่เรียกวา “ตัวเรง” เปน
ปจจัยภายนอก ไดแก การที่ชุมชนไดรับรางวัลหรือการที่ชุมชนไดมีโอกาสเสนออัตลักษณและตัวตนใน
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโทรทัศนซ่ึงในปจจุบันนั้นมีรายการสงเสริมทองเท่ียวชุมชนจํานวนมาก 
ปจจัยน้ีเปนตัวเรงเพราะวาจะทําใหการเปดและขยายตลาดเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

5.4  การตลาด 
ชุมชนทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงแลวสวนใหญไมคอยมีปญหาเรื่องการตลาด ยกเวนชุมชนทองเที่ยวตั้ง

ใหม เน่ืองจากสวนใหญมี Facebook ของตนเอง และบางแหงก็มีเว็บไซตแมวายังไมมีประสิทธิภาพมากก็
ตาม โดยชองทางการติดตอชุมชนทองเท่ียวมีทั้งการติดตอผานมือถือ เว็บไซต และ Facebook นอกจากน้ี 
ยังพบวา บางครัวเรือนที่มีความสามารถดานสารสนเทศ ยังไดทําการตลาดของตนเองโดยการนําไป
ประชาสัมพันธแพลตฟอรมออนไลนตางๆ เชน Airbnb เปนตน นอกจากน้ี การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ ยังทําใหนักทองเท่ียวมีความตื่นตัวในการหาขอมูลมากขึ้น อยางไรก็ดี ชุมชน
ทองเที่ยวที่เกิดใหมหรือชุมชนที่ตองการเปลี่ยนตลาดจากตลาดศึกษาดูงานไปเปนตลาดทองเท่ียว ก็ยัง
จําเปนตองมีการพัฒนาและสงเสริมการตลาดมากขึ้น 

สวนนักทองเท่ียวที่ไปดูงานหรือไปพักผอนที่ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญใช Facebook เปนชองทาง
รับรูขอมูลชุมชนทองเที่ยวเชนกัน การกลับเขามาเที่ยวซ้ําสําหรับตลาดทองเท่ียวคอนขางสูงมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน โอกาสการกลับมาเที่ยวซ้ําสูงเกินกวารอยละ 95 สําหรับ
โฮมสเตย อัตราการกลับมาเยือนสูงกวารอยละ 90 เชน เกาะยาวนอย เปนตน 

5.5  ผลตอบแทนสุทธิของครวัเรือน  
เม่ือพิจารณาในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะผลตอบแทนของการลงทุนสําหรับโฮมสเตย พบวา ผล

การดําเนินงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เปนบวก โดยเฉพาะบานลงทุนที่มีการ
ลงทุนปรับปรุงนอย แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมากและลงทุนสรางใหม พบวา ยังมีบางกรณีที่
ขาดทุน อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพ่ือสรางบานเรือนรอลูกรอหลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บ
ทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย เน่ืองจากเปนสินทรัพยที่ใชรวมกันระหวางเจา
บานกับลูกคา ดังน้ัน เจาของที่พักโฮมสเตยสวนใหญจึงคอนขางที่จะพอใจกับผลกําไรสุทธิที่ได แมวาจะมี
ขนาดคอนขางต่ําก็ตาม การศึกษานี้พบวา กําไรสุทธิในกรณีโฮมสเตยที่มีการลงทุนปรับปรุงเล็กนอย มีคา
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อยูระหวาง 5.05 - 50.81 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท ในขณะที่กรณีปรับปรุงมากและสรางใหม มีการ
ขาดทุนสุทธิสูงสุดถึง 237.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท และมีกําไรสุทธิสูงสุด 73.22 บาทตอรายได
ทุกๆ 100 บาท การศึกษานี้ พบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดผลตอบแทนโฮมสเตย คือ ขนาดตลาดและความถี่
ที่นักทองเที่ยวเขาพัก ซ่ึงจะมีผลตอจํานวนลูกคาที่จะไดรับในแตละป รวมถึงลักษณะของกลุมลูกคา 
กลาวคือ หากเนนตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ แนวโนมการลงทุนมักจะสูงตามไปดวย 
(เชน ซ้ือเตียง ที่นอน ผาหมสีขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาอาจจะไมไดคาดหวัง
ในคุณภาพบริการสูงมาก ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใชพัดลมตั้ง
โตะ) 

สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะ
ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมี
อยูแลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางดีมากและสอดคลองกันเกือบทุกชุมชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว  

5.6  พฤติกรรมและเครื่องมือออนไลนที่ใชตัดสินใจ 
ในการศึกษานี้ไมไดมีการสัมภาษณนักทองเที่ยวโดยตรง แตวิเคราะหพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดใน

โซเชียลมีเดีย จึงสามารถจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับความพึงพอใจหรือความไมพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ได แตไมสามารถเชื่อมโยงมายังขอมูลสวนบุคคลของผูแสดงความคิดเห็น เน่ืองจากผูรีวิวในระบบ
ออนไลนมักจะไมเปดเผยตัวตน เชน เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่เดินทางมา ยกเวนวานักทองเที่ยว
ตางชาติน้ันจะไมใชภาษาอังกฤษ จึงจะทราบวามีที่มาหรือเปนสัญชาติใด ซ่ึงในกรณีน้ี นักวิจัยจะตองแปล
เปนภาษาอังกฤษกอน จึงจะวิเคราะหขอมูลได 

การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวกลุมที่มาทองเที่ยวชุมชนเพื่อพักผอนและกลุมดูงานจะมีพฤติกรรม
ในการใชโซเชียลมีเดียแตกตางกัน โดยกลุมที่มาเที่ยวชุมชนเพื่อการพักผอนนิยมใชโซเชียลมีเดียมากกวา
กลุมศึกษาดูงาน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สอดคลองกับการศึกษาภาคสนามที่พบวา ชุมชน
ที่ผูใชบริการสวนใหญเปนนักทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน ซ่ึงสวนใหญจะใชสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตใน
การเขาถึงขอมูลชุมชน โดยเฉพาะผานชองทาง Facebook รวมถึงมีการแบงปนขอมูลเพ่ือใหนักทองเที่ยว
คนอ่ืนๆ ไดเขามาแลกเปลี่ยนและตัดสินใจมาเที่ยวมากขึ้น ทําใหโซเชียลมีเดียกลายเปนแหลงกระจาย
ขอมูลทางตลาดใหชุมชนไปโดยปริยาย ในขณะที่การทองเท่ียวชุมชนที่เนนการศึกษาดูงานกลับไมเปนที่
รูจักนัก ยกเวน บานนาตนจ่ัน ซ่ึงในระยะหลังก็พบวามีภาพลักษณและการรีวิวในเชิงการทองเท่ียวเพ่ือ
พักผอนมากขึ้น 

พฤติกรรมกอนเดินทางของนักทองเที่ยวไทย จะนิยมคนหาขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เดินทางหรือวางแผนการเดินทาง โดยอานจากกลุมเว็บไซตที่แนะนําการทองเที่ยว เชน ชิลไปไหน ไป
ไหนดี เปนตน เม่ืออานแลวก็มักจะไมมีการแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวการทองเท่ียว การสอบถามสวน
ใหญเปนการสอบถามกันในโซเชียลมีเดียในกลุมเพ่ือนและครอบครัว สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติจะอาน
จากเว็บไซต Trip advisor หากมีขอสงสัยจะสอบถามไปยังผูรีวิวที่เคยมีประสบการณหรือเคยเดินทางมา
กอน ซ่ึงมักจะมีผูเขามาชวยตอบคําถามเหลาน้ัน 
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สวนพฤติกรรมระหวางการเดินทางของนักทองเที่ยวไทย คือ การถายรูป สนใจอาหาร การซ้ือ
สินคาของฝาก ที่พัก และความเปนกันเองของผูใหบริการในชุมชนทองเที่ยว สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ 
จะสนใจเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทาง และความสะอาดของที่พัก 

สวนพฤติกรรมภายหลังการเดินทาง นักทองเที่ยวตางชาตินิยมเขียนรีวิวเ พ่ือบอกเลา
ประสบการณการเดินผานทางโซเชียลมีเดีย ชองทางที่นิยมใช คือ Trip advisor หรือเว็บไซตที่ใชบริการ
บานพัก เชน เว็บไซต Airbnb ในขณะที่นักทองเท่ียวไทยไมนิยมเขียนรีวิว หรือแสดงความคิดเห็น แต
มักจะเลือกประเมินโดยการใหคะแนน สงผลทําใหมีความคิดเห็นในเชิงลบจํานวนนอย ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะนักทองเที่ยวไทยไมตองการกลาวถึงผูใดในเชิงลบ ในขณะท่ีนักทองเที่ยวตางชาติจะแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมาทั้งดานบวกและดานลบ  

นักทองเท่ียวชาวไทยจะแสดงความคิดเห็นผาน Google Maps ในระหวางการเดินทาง ซ่ึงเปน
ขอความสั้นๆ และใหคะแนนแหลงทองเท่ียว ในขณะที่นักทองเท่ียวตางชาติยังไมคอยนิยมใหความคิดเห็น
ผาน Google Maps อยางไรก็ดี การปกหมุดใน Google Maps เปนสิ่งสําคัญ เพราะนักทองเที่ยวตางชาติ
มักจะมีปญหาเรื่องการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและอาจหลงทาง 

สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทยจะสนใจแหลงทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติ 
รวมทั้งแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น เชน ตลาดยอนยุค เมืองจําลอง แตนักทองเที่ยวตางชาติจะสนใจ
แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และไมสนใจแหลงทองเท่ียวที่จําลองหรือเลียนแบบของจริง และให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรอบที่พัก 

การวิเคราะหคําสําคัญ (Key word) พบวา กิจกรรมที่นักทองเที่ยวตางชาติสนใจ ไดแก การ
เดินทางปนเขา พูดคุยกับชาวบาน ชิมกาแฟสด ดูนก ดูแมลง ชิมมะพราวออน การวายนํ้า นอกจากน้ี 
มักจะมีขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการท่ีพักที่ยังไมไดมาตรฐาน เชน มีแมลงและยุงรบกวน เปนตน รวมถึง
ความไมเปนธรรมในการเก็บคาบริการ 

5.7  ความพึงพอใจและขอมูลที่สรางจากนกัทองเที่ยว (User Generated Content) 
ขอมูลในสวนนี้มี 2 แหลง คือ 1) แบบสอบถามที่ถามนักทองเท่ียวที่มารับบริการโฮมสเตย และ 2) 

สื่อออนไลน โดยเฉพาะ Trip Advisor และ Google Maps 
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา นักทองเที่ยวไทยท่ีมากับกลุมดูงานมักจะมีความพึงพอใจสูงกวา

นักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอนทั้งน้ีเพราะนักทองเท่ียวที่ดูงานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จึงไมมี
ขอเสนอหรือขอติติงมากนัก สวนใหญมีความพอใจกับบริการที่ไดรับ แตสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมา
พักผอน พบวา ชุมชนทองเท่ียวของไทยยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความนิยมสูง
แตมีอัตราการรองรับต่ํา จะมีเสียงติติงเรื่องราคาอีกดวยวาไมคุมเวลา 

ผลการศึกษาจากสื่อออนไลน พบวา ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญที่เปนชุมชนดูงานน้ัน มักไมมี
นักทองเที่ยวตางชาติไปเยือน มีแตนักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงแตละฝายมีความสนใจไมเหมือนกัน 
นักทองเท่ียวชาวไทยมักใหขอมูลในลักษณะที่เปนบวกมากกวา และเนื่องจากแหลงทองเที่ยวใน
กรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอ่ืนๆ นักทองเท่ียวชาวไทยจะนิยมอากาศเย็นสบาย บรรยากาศ 
“ชิลๆ” สนใจการถายรูปวิวทิวทัศนเพ่ือถายรูป และสนใจอาหารมากที่สุด นักทองเที่ยวที่เขา Google 
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Maps มักจะใหคะแนนซึ่งโดยเฉลี่ยแลวซ่ึงชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
2.88 ถึง 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) แตสวนใหญนักทองเที่ยวไทยจะไมยอมเขียนคําวิพากษวิจารณ
เพ่ิมเติมหรือหากจะเขียนก็ ก็มักจะเปนแตคําเสนอแนะหรือคําชมเทาน้ัน 

ขอตําหนิของนักทองเที่ยวไทยมักจะเกิดกับชุมชนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม จึงมีความคาดหมาย
สูง เม่ือไปแลวก็จะผิดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหองนํ้า ซ่ึงแหลงทองเที่ยวชุมชนมากไมมีหองนํ้ากลาง
หรือมีก็มาตรฐานคอนขางต่ํา ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ในฤดูเทศกาลทองเที่ยวมักจะมีปญหา
ความสามารถในการรองรับไมเพียงพอ รถติด ฝุนละอองมาก เจาของโฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตย
ไดในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขกที่มาพักไมได เพราะไมคาดหวังวาจะมา
ทุกวัน  

สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติที่เปนกลุมที่มาพักผอนจะใหขอมูลที่เปนลบมากกวา ซ่ึงมีนัยยะวา
ชุมชนทองเท่ียวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเท่ียวตางชาติมาพักผอน ยกเวน
กลุมที่เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการสายมานุษยวิทยา สวนใหญเห็นวาไมมีความเปนพิเศษ ความเปน
ธรรมชาติลดลง สิ่งปลูกสรางทันสมัยเกินไป สิ่งกอสรางและการวางแผนไมมีรสนิยม นักทองเที่ยวตางชาติ
มักจะบนเรื่องแมลงและความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดจากการที่ชาวบานทิ้งขยะแลวลง
ในแมนํ้าลําคลองแลวก็ไหลมาสูชายหาดโดยไมมีการบําบัด 

5.8  บทบาทของหนวยงานรัฐและ อปท. 
บทบาทของรัฐในอดีตที่สําคัญ คือ การพัฒนาผูนํา ซ่ึงสวนราชการตางๆ เชน กรมพัฒนาชุมชน 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดมีสวนชวยสรางผูนํา ทําใหสามารถสรางการทองเที่ยวชุมชนขึ้นมาได ตอมาใน
ปจจุบันที่การทองเท่ียวชุมชนกําลังไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของทุกภาคสวน จึงมีการอัดฉีด
งบประมาณลงไปจํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไมมี
ความพรอม ทําใหเกิดความขัดแยงที่มาจากการจัดสรรผลประโยชนที่เขามาไมโปรงใสและลงตัว  

สําหรับ อปท. สวนใหญยังไมมีบทบาทมากนัก สวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่เปนผลประโยชนตอสวนรวม แตกลุมการทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดดวย 
รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรืองานประจําปที่เปนเอกลักษณและสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม เม่ือการทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ผลกระทบท่ีเดนชัด คือ ปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้นจากนักทองเที่ยว และ อปท. มักจะประสบปญหาการจัดการขยะ จนไมสามารถจัดการเร่ืองอ่ืนๆ 
ได เชน ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว บางพ้ืนที่จะมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวาประชากรของพื้นที่ ในขณะที่
งบประมาณการจัดการขยะน้ันจัดสรรตามจํานวนหัวประชากรในทองถิ่นเทาน้ัน จึงทําใหชุมชนมีขอจํากัด
ในการจัดการขยะ เกิดขยะตกคาง อันจะนําไปสูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในวงกวางตอไป 

5.9  พลวตัของการทองเที่ยวชุมชน 
ชุมชนทองเท่ียวในประเทศไทยไดเกิดขึ้นมากวา 20 ปแลว และแตละชุมชนก็มีการวิวัฒนาการกัน

อยางตอเน่ืองมิไดหยุดน่ิงอยูกับที่ และเม่ือการทองเที่ยวชุมชนเติบโตขึ้น ชุมชนทองเที่ยวก็เกิดการพัฒนา
ไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชน ระบบการรองรับที่แตเดิมเปนแบบบานๆ หรือไมเปนทางการ ก็เร่ิม
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เปลี่ยนเปนระบบที่มุงเนนประสิทธิภาพและรายไดมากขึ้น ซ่ึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นน้ีก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานอุดมการณและคุณคา ความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดถึงแนวปฏิบัติ เกิดเปนทฤษฎีพลวัต
การทองเท่ียวชุมชน ดังที่สรุปไวในตารางที่ 5.1 

ในดานอุดมการณและคุณคา แตเดิมเปนอุดมการณของความเปนเพ่ือนมนุษยและการแบงปน 
เม่ือเวลาผานไปและเกิดรายไดขึ้น ก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปเปนการเห็นโอกาสทางรายได และมีการ
เปลี่ยนมุมมองตอนักทองเที่ยวจากการเปนเพ่ือนตางถิ่นมาเปนลูกคา สวนตนเองนั้นก็กลายเปนผูให
บริการ ซ่ึงเปนทั้งผูประกอบการและแรงงานไปพรอมกัน โดยฝายชายมักจะเปนผูประกอบการและฝาย
หญิงที่เปนผูใชแรงงาน นอกจากน้ี ความพึงพอใจของผูบริโภคกลายเปนเรื่องสําคัญ สะทอนจากชุมชนทุก
แหงมีความตองการคณะวิจัย เพ่ือชวยวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภคของแตละชุมชน 

ตารางที่ 5.1 วิวัฒนาการของโลกทัศนและมุมมองของชุมชนทองเที่ยว 
ทองเท่ียวชุมชนดั้งเดิม วิสาหกิจชุมชน 

1. อุดมการณและคุณคา 
1.1 เพ่ือนมนุษย การแบงปน และการเกื้อกูลกัน 1.1 ลูกคา ผูใหบริการ และแรงงาน 
1.2 ความงามและอัตลักษณเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน 1.2 โอกาสทางการตลาด 
1.3 มิตรจิตมิตรใจ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณตัวตน 1.3 มูลคา และการเพ่ิมมูลคา 
1.4 ความซื่อสัตย 1.4 ความรับผิดชอบ ธรรมาภิบาล 
1.5 ความเสมอภาค 1.5 ความพึงพอใจของลูกคา 
1.6 การเปนท่ียอมรับนับถือ (Recognition) ในวงแคบ 1.6 การออกส่ือมวลชนหรือไดรับการยกยองในวง

กวาง 
2. ความสัมพันธระหวางบุคคล 

2.1 ความเปนชุมชนเดียวกัน 2.1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.2 ความเปนเพ่ือนบาน 2.2 การเปนคูแขง 
2.3 ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว 2.3 การเปนเครือขายธุรกิจรวมกัน 

3. การดําเนินการ 
3.1 ความหวงใย และการดูแล (Care) 3.1 มาตรฐานการใหบริการ 
3.2 การมีสวนรวม 3.2 การแบงแยกการทํางาน 
3.3 การประชาสัมพันธปากตอปาก 3.3 ออนไลน 
3.4 การขายเปนกลุมใหญ/ ยืดหยุนตามความตองการ

ของลูกคา 
3.4 การขายแพ็กเกจ 

3.5 รายไดเสริม 3.5 กําไรขาดทุน 
3.6 การสรางและดูแลความมั่งคั่งของครอบครัว 3.6 การลงทุนเพ่ือผลตอบแทน 
3.7 ทุนจากการออม 3.7 เงินกู 
3.8 การอาศัยเครือขายภายใน 3.8 การสรางพันธมิตรภายนอก 
3.9 การมีทวิวัจน (Dialogue) และการอยูรวมเรือน 3.9 ความเปนสวนตัว 
3.10  การขยายโลกทัศน และมิตรตางถ่ิน 3.10 การขยายตัวของรายไดและจํานวน

นักทองเท่ียว 
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ในดานการนําเสนอตัวตนของชุมชนตอนักทองเที่ยว ก็เปลี่ยนจากการนําเสนอความงามเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศไปเปนการเสนอบริการและผลิตภัณฑทองเท่ียวที่สรางขึ้น เชน การปลูกปอเทือง
ในนาและความคิดที่จะสรางสะพานไมไผขามนาที่บานบัวของแกนนําชุมชนที่ไดสัมภาษณ การทําสไลด
เดอรโคลนเสริมใหนักทองเที่ยวรุนใหม ตลอดจนการลงทุนซื้อเรือลองแมนํ้าโขงของบานทาขันทอง เปน
ตน 

ความเปนมิตรจิตมิตรใจและความภูมิใจในอัตลักษณและตัวตนที่มีอยูเดิม ก็แปรเปนมูลคาและการ
เพ่ิมมูลคา ในดานการใหบริการก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธจากความเสมอภาคระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ เปนความพยายามที่จะตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในดานความสําเร็จ
ซ่ึงเคยเอาการยอมรับนับถือ (Recognition) ของสังคมในชุมชนภายนอกและจากการไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ก็เริ่มสนใจการยกฐานะและการยอมรับผานสื่อมวลชนและการโฆษณา รวมถึงมีการสราง
แบรนดใหเปนที่รูจักทั่วไป 

ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลก็เร่ิมพัฒนาจากการเปนชุมชนเดียวกันไปมีการแบงกลุมเปนผู
มีสวนไดสวนเสีย ความเปนเพ่ือนบานก็เร่ิมจะกลายเปนการเปนคูแขง และการที่จะพยายามที่จะสราง
ความแตกตางและลงทุนตางกัน เพ่ือสรางความไดเปรียบเพ่ือเรียกตลาดเที่ยวซ้ํา ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว
ที่เคยมีอยูก็กลายเปนความสัมพันธเชิงเครือขายทางธุรกิจเพ่ือใหทํางานใหสําเร็จลุลวงไป 

ในดานการดําเนินการ แตเดิมน้ันการดําเนินการน้ันเนนความหวงใยและการดูแล (Care) แตเม่ือ
พัฒนามากขึ้นก็ตองเนนการใหบริการใหไดมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานโฮมสเตยของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา การมีสวนรวมเม่ือมีลูกคามากขึ้นการมีสวนรวมแบบรวมดวยชวยกัน ก็กลายเปน
การแบงแยกกันทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการประชาสัมพันธซ่ึงแตเดิมอาศัยการบอกตอ
ปากตอปาก ก็เริ่มเปนการเสนอขอมูลบานพักและกิจกรรมทองเท่ียวผานชองทางออนไลน เชน Facebook 
หรือเว็บไซต ซ่ึงชุมชนใดที่มีระบบออนไลนที่นาดึงดูดใจ ก็จะมีโอกาสมากกวา เชน บานนาตนจ่ัน เปนตน 

สําหรับการนําเสนอกิจกรรมใหกับนักทองเท่ียวแตเดิมน้ันมีความยืดหยุนมากกวาหรือมีการ
จัดเปนกลุมใหญก็เริ่มมีขายเปนแพ็คเกจ เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานและการตอบสนอง
ลูกคาที่แตกตางกัน เชน ที่เกาะยาวนอยก็มีการจัดเปนแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน บานทาขันทองก็เริ่มมีการจัด
แพ็คเกจที่มีลักษณะแตกตางกันสําหรับลูกคาที่มีตลาดแตกตางกัน เชน ลูกคาดูงาน ลูกคาทองเที่ยว ลูกคา
ที่เปนนักเรียนจากตางประเทศ 

ผลไดจากการดําเนินการซึ่งแตเดิมมองเพียงเปนรายไดเสริม ก็เร่ิมเปนรายไดหลัก มีกําไรขาดทุน
เกิดขึ้น การลงทุนเพ่ือทําโฮมสเตยน้ัน แตเดิมเปนการสรางบานใหบุตรหลานและเปนการดูแลทรัพยสิน
ของครอบครัว ก็เปลี่ยนเปนการลงทุนเพ่ือตอยอดความม่ังคั่งของครอบครัว มีการลงทุนในหองและบาน
เปนจํานวนมากที่เกินกวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของตน ผูนําชุมชนหลายคนมีบานเกินกวาหน่ึงหลัง
ในการทําโฮมสเตย และยังมีบานใหเชาอีกหลายหลัง เงินทุนที่เคยอาศัยจากการออมโดยไมตองใชเงินกู ก็
เริ่มมีการกูจากธนาคาร หวงโซอุปทานซึ่งแตเดิมใชแตเครือขายภายในชุมชน ก็เร่ิมขยายเปนใชเครือขาย
จากภายนอกมากขึ้น เชน อยูในเครือขายของ Local Alike ซ่ึงเปนเว็บไซตจําหนายแพ็กเกจทองเที่ยวใน
ชุมชน หรือการใช Airbnb  
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ในดานการตอนรับขับสูก็เปลี่ยนจากการอยูรวมเรือนและการมีทวิวัจน (Dialogue) มาเปนการ
ตอนรับขับสู (Hospitality) และการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) ของลูกคามากขึ้น 

ผลกระทบทางออมที่เปนบวกตอชุมชน ซ่ึงแตเดิมเคยมองวาเปนการขยายโลกทัศนและการมีมิตร
ตางถิ่น และความภูมิใจที่ชุมชนของตนเปนที่ รู จัก ก็กลายเปนการมุงหวังโครงการภายนอกและ
สาธารณูปโภคที่มีโอกาสไดรับจากรัฐ ยิ่งเม่ือหมูบานของตนไดกลายเปนหมูบานที่ไดรับรางวัล ก็จะทําให
สวนราชการตางๆ ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 

วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้ ไมไดมีการมองวาเปนวิวัฒนาการไปสูสิ่งที่ดอยกวาหรือดีกวา แตเปน
วิวัฒนาการตามที่แตละชุมชนเห็นความจําเปนและเปนไปตามความตองการของการตลาด ซ่ึงนักพัฒนา
ชุมชนและตัวชุมชนเองตองมีความเขาใจวาเม่ือจะเขาสูการเปนการทองเท่ียวชุมชนนั้น จุดหมายปลายทาง
ที่อยากจะเห็น คืออะไร และตองการควบคุมการเปลี่ยนปลงไดเพียงใด ดังนั้น คณะหรือผูวางนโยบาย
ใหแกการทองเท่ียวชุมชน และชุมชนจะตองเลือกและเตรียมความพรอมเพ่ือไปสูจุดหมายดังกลาว เพ่ือทํา
ใหนําไปสูความเปนวิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชยอยางแทจริงหรือไม และพิจารณาวาจุดหมายปลายทางที่ยัง
รักษาคุณคาและอุดมการณ แตก็ยังแขงขันไดในโลกแหงความเปนจริงไดอยางไร 

ในดานทุนสังคม การศึกษาพบวา การเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีดานสารสนเทศ ดังที่เห็นไดจากการใชบริการโทรศัพทมือถือและการใช Facebook ของชุมชน 
ทําใหแตละครัวเรือนสามารถทําการตลาดเองโดยไมตองผานกลุม ยิ่งไปกวาน้ัน เม่ือการทองเที่ยว
ขยายตัวจนชุมชนกลายเปนฮับของการทองเที่ยวขนาดเล็ก เชน ที่อําเภอเชียงคานหรืออําเภอปาย 
กิจกรรมเชิงพาณิชยที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน ถนนคนเดินในยามค่ําคืน ทําใหไมมีความจําเปนตอง
อาศัยพิธีบายศรีสูขวัญเปนกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวในเวลาค่ําคืนอีกตอไป เม่ือผลประโยชนรวมกันที่
อาศัยความเปนเครือขายไมจําเปนอีกตอไป สายใยที่ยึดโยงสังคมเพ่ือประกอบกิจกรรมใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชนรวมกันน้ัน ก็จะออนแอตามไปดวย 

นอกจากน้ี เม่ือการทองเที่ยวขยายตัว มีลูกคามาใชบริการถี่ขึ้น ทําใหชาวบานไมมีเวลาที่จะมา
รวมมือกันทําพิธีกรรมและ กิจกรรม จิตอาสาตางๆ ในสังคม เน่ืองจากมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือน
ตลอดเวลา ก็จะเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหทุนสังคมในพื้นที่น้ันนั้นออนแอลง  

ยกตัวอยางเชน กรณีของเชียงคาน หากอาศัยเฉพาะทุนสังคมที่มีอยูอาจจะไมเพียงพอที่จะ
สามารถคงอัตลักษณของทองถิ่นไว เม่ือการทองเท่ียวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็ว จึงจําเปนที่
จะตองอาศัยขอบัญญัติหรือกฎหมายทองถิ่นเขามาชวยในการจัดการ ซ่ึงที่เชียงคานก็ไดทํามีการออกเทศ
บัญญัติเพ่ือควบคุมการสรางอาคารในยานบานเกา เชน การกําหนดสี ความสูง และลักษณะของอาคาร 
เปนตน เพ่ือคุมบรรยากาศยานบานเการิมแมนํ้าโขงเอาไว 

การที่ทุนสังคมในทองถิ่นที่ใชในการทองเที่ยวออนแอลงนั้นไมไดหมายความวาทุนสังคมของ
สังคมน้ันจะลดลง แตสังคมนั้นๆ ยังสามารถใชทุนสังคมเดิมไปประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนได
อีก อยางไรก็ดี การใชทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวก็ดีหรือที่มีอยูแลวก็ดีไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ไม
อยูในขอบเขตของการศึกษานี้ 
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5.10  อนาคตของชุมชนทองเที่ยวไทย 
การวิเคราะหอนาคตของชุมชนทองเที่ยวนี้ จะอาศัยวิธีการวิเคราะห SWOT คือ พิจารณาจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และความทาทายของการทองเท่ียวชุมชน ดังน้ี 
 จุดแข็ง ของชุมชนทองเที่ยว คือ เปนผลิตภัณฑและสินคาที่มีความหลากหลายดังที่กลาวมาแลว  
เน่ืองจากมีทําเลที่ตั้งตั้งแตยอดเขาไปจนถึงกลางทะเล มีชาติพันธุที่แตกตางกัน สามารถสรางสีสัน มีเสนห 
มีความหลากหลาย และชุมชนสามารถใชจุดแข็งที่แตกตางกันเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวมีทางเลือก
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนที่อยูในชนบทมักจะมีวิถีชีวิตที่ไมเรงรีบ มีอัธยาศัยที่เหมาะกับการใหบริการ
นักทองเท่ียว 
 จุดออน ของชุมชนทองเท่ียว คือ กําลังรองรับดานแรงงาน เพราะครัวเรือนสวนใหญอาศัย
แรงงานของแมบานจัดการเวลาที่ยังพอมีเหลืออยูมาตอนรับขับสูนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนสวนใหญไมได
คาดหวังวานักทองเท่ียวจะมาเที่ยวทุกวัน แตในกรณีฤดูกาลทองเท่ียวในบางพื้นที่ปรากฏวามีจํานวน
นักทองเท่ียวมาพักแทบทุกวัน เชน ที่แมกําปอง ทําใหขาดแคลนแรงงานที่จําเปนในการตอนรับขับสูใหมี
มาตรฐานตามที่นักทองเท่ียวคาดหวัง 

นอกจากน้ี ชุมชนมีระดับความสามารถในการใหบริการตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและการจัดสรรผลประโยชนภายในชุมชน เม่ือนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลัง
รองรับดานสาธารณูปโภคโดยเฉพาะปญหาขยะและน้ําเสีย ซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงตลาดจากตลาดดูงานเปนตลาดพักผอนอาจทําใหเกิดผลกระทบเชิงสังคม
ตามมา สวนการจัดสรรผลประโยชน หากขาดความโปรงใสและเปนธรรมจะทําใหทุนทางสังคมที่เปนฐาน
คอยๆ สึกกรอนได และหากธรรมาภิบาลของกลุม 
  สําหรับชุมชนทองเท่ียวที่ตองการรับนักทองเท่ียวที่สนใจมาพักผอน พบวา นักทองเที่ยวยังเห็นวา
ตองพัฒนามาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยเฉพาะหองนํ้าสาธารณะ และการดูแลรักษา
ความสะอาด โดยเฉพาะในกลุมการทองเที่ยววันเดียว 

อีกจุดออน คือ ทุนสังคมที่เปนทุนประเดิมไมแข็งแรงพอ แตตั้งขึ้นเพราะความชวยเหลือจาก
ภายนอก ความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน จึงตองการ “การระเบิดจากภายใน” มากกวาการจัดตั้งโดย
หนวยงานภาครัฐ และหากธรรมาภิบาลของกลุมไมเขมแข็งพอ อาจจะทําใหชุมชนทองเที่ยวสรางปญหา
บุกรุกที่สาธารณะได 
 นอกจากน้ี การจัดสรรผลประโยชนภายในกลุม หากไมลงตัวและไมเปนธรรมแลว ก็จะมีโอกาสจะ
เกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชนตามมา นอกจากน้ียังมีการดูแลเรื่องผลกระทบที่มีตอครัวเรือนในชุมชน
ที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยว ซ่ึงก็จําเปนจะตองมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนจากรายไดจาก
ทองเท่ียวไปดูแลผลกระทบเหลาน้ี เชน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม มลพิษเสียง และในขณะเดียวกันก็
ตองใชรายไดบางสวนไปเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชน ซ่ึงจะเปนทั้งคุณภาพชีวิตสําหรับ
นักทองเท่ียวดวย เชน แสงไฟสองสวาง เพ่ือความปลอดภัยของชุมชนและนักทองเท่ียว 

โอกาส ของชุมชนทองเท่ียวนั้นมีอยูมาก เน่ืองจากกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่กําลังเติบโต แต
ทั้งนี้โอกาสน้ีก็ไมใชเปนโอกาสสําหรับชุมชนทองเที่ยวทุกแหง เปนเฉพาะชุมชนทองเท่ียวที่มีศักยภาพ
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เทาน้ัน นอกจากน้ี ระบบการขายออนไลนและการขนสงสินคาระหวางจังหวัดที่พัฒนาขึ้นมาก ยังจะเปด
โอกาสใหชุมชนสามารถขายผลิตภัณฑที่ผลิตในชุมชนไดอยางตอเน่ืองหลังจากการมาเยือนของ
นักทองเท่ียว 

ความทาทาย ของชุมชนทองเที่ยว คือ กระแสการทองเที่ยววิถีไทยในปจจุบัน ทําใหหนวยงาน
ตางๆ พยายามเขาไปหาชุมชนทองเที่ยวที่คอนขางประสบความสําเร็จแลว เพ่ือที่จะใหขอเสนอและยื่นมือ
มาใหความชวยเหลือตางๆ ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันภายใน เน่ืองจากแยงชิงผลประโยชนจากรัฐที่เสนอ
เขามา 

นอกจากนี้ ชุมชนที่พ่ึงพารัฐมากเกินไปจากอุปสงคเทียมจากนโยบายของรัฐที่ไปกระตุนการดูงาน 
อาจมีโอกาสตองออกจากตลาดเม่ืองบประมาณสนับสนุนเหลาน้ีสิ้นสุดลง 

ความทาทายอีกประการหน่ึง ไดแก การแขงขันจากอุตสาหกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง
สามารถเสนอบริการในราคาที่คอนขางต่ําและใกลเคียงกับโฮมสเตยที่กําลังปรับตัวไปสูตลาดนักทองเที่ยว
ที่มีคาที่พักประมาณ 600 บาทตอคืน (รวมคากิจกรรม) 

นอกจากน้ี ชุมชนในภาคเหนือ อีสาน และใต ยังประสบปญหาหมอกควันจากการเผาในพื้นที่โลง
แจงของกิจกรรมทางการเกษตร ทําใหฤดูกาลทองเท่ียวมีระยะเวลาที่สั้นกวาที่ควรจะเปน 

5.11  ขอเสนอแนะ 
5.11.1 แนวทางสําหรับนักพัฒนา 

สําหรับขอบเขตของนักพัฒนา จะหมายรวมถึงนักวิชาการ และขาราชการสวนภูมิภาคที่จะ
เขาไปพัฒนาและทํางานรวมกับชุมชนในแงมุมการทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาในภาคเอกชนที่มี
ความตั้งใจไปรวมกิจกรรมเชิงสังคมกับชุมชน โดยมีแนวทางที่จะเสนอแกกลุมนักพัฒนาเหลาน้ี ดังน้ี 

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

 นักพัฒนาชุมชนทองเท่ียวควรมีความเขาใจเศรษฐกิจทองเท่ียวของชุมชน โดยเฉพาะ
ประเภทตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุน
ของชาวบานทั้งทางตรงและทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพ่ือที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยาง
ถูกตอง 

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

 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรู ทักษะในเรื่องการ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และทัศนคติดานการบริการมาตรฐานการใหบริการ ขีดความสามารถใน
การส่ือสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอกและนักทองเท่ียว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย 

 เพ่ิมทักษะในการออกแบบพื้นที่และการจัดภูมิทัศน เชน การจัดพ้ืนที่สาธารณะ ริมหาด 
ริมนํ้าใหมีความสวยงาม ระวังการปลูกสราง เชน หองนํ้า และการติดปายตางๆ ที่รวบกวนสายตา หรือ
อาจบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม 

 เพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย เน่ืองจากเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึง รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน 
แสงสวางสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน 

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

 ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเท่ียวในสื่อออนไลน ระหวางแหลงทองเท่ียวระดับชาติ
และแหลงทองเที่ยวชุมชน โดยใหระบุแหลงทองเที่ยวชุมชนใกลเคียง ใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทาง
ไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพ้ืนที่ เชน อาหาร รานกาแฟ บรรยากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ 
เปนตน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวรายอ่ืนๆ เขามา 

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

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

5.11.2 แนวทางสําหรับภาครัฐ (สวนกลาง) 
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงทองเที่ยวควรมีการใหความรู

ผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงในจังหวัดในพ้ืนที่มีศักยภาพในการทองเท่ียวใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดการดานทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความ สมดุลระหวางอุปสงคกับ
อุปทาน ความแตกตางระหวางศักยภาพของแตละพ้ืนที่ โดยใชดัชนีกายภาพดานการทองเที่ยว  
ผลกระทบจากการทองเที่ยว ตลอดจนลักษณะของตลาดทั้งไทยและตางประเทศรวมทั้งความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวทั้งน้ีควรใหความสําคัญกับความรูสึกของคนไทยในแหลงทองเท่ียวดวย 

1) ดานการประชาสัมพันธและการตลาด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี ควรจัดประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงตางๆ เพ่ือให

ผูบริหารระดับกระทรวงเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการการจัดการดานการทองเที่ยว โดยอาจ
จัดทําเปน workshop ที่ใหทําโจทยรวมกันจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

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

 สรางแฟลตฟอรมซ้ือขายออนไลนสําหรับชุมชนทองเที่ยว โดยเปนเว็บไซตกลางที่
ชุมชนสามารถเขาไปแกไขขอมูลตางๆ ไดเอง เชน แจงขาวสาร กิจกรรม และฤดูกาลทองเที่ยวของชุมชน 
ตลอดสามารถดําเนินการจองบริการตางๆ ผานเว็บไซต ซ่ึงนอกจากจะเปนฐานขอมูลกลางในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูลใหกับนักทองเที่ยว
อีกดวย ที่สามารถหาทางเลือกแหลงทองเท่ียวชุมชนไดผานเว็บไซตกลาง และไดรับขอมูลที่ถูกตองที่มา
จากชุมชน รวมถึงใหสามารถจับคูความตองการไดอยางตรงเปา ทั้งน้ีควรใหขอมูลมาแบบเรียลไทมวา 
ในขณะนี้แตละชุมชนมีการจองมากนอยเพียงไร เพ่ือลดระดับความคับคั่งในหมูบานในชวงฤดูกาล
ทองเท่ียว เกิดขีดความสามารถในการรองรับที่ชาวบานไดตกลงกัน นอกจากน้ีควรสงเสริมใหทุกชุมชนมี 
Facebook ของตัวเองเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 

119 

2) ดานการบริหารจัดการ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะให

ชุมชนทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่รับนักทองเที่ยวรายวัน ซ่ึง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัด
ขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการจัดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับขยะจากการ
บริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีศักยภาพจัดทําแผน
ทองเท่ียวระยะปานกลางและระยะยาว คือ 5-10 ปเพ่ือทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาสาธารณูปโภค
เพ่ือรองรับการทองเที่ยวในระยะยาว 

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

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

5.11.3 แนวทางสําหรับชุมชนทองถิ่น  
1) การสรางแพ็กเกจกิจกรรม 

จากผลการศึกษาภาคสนามและการศึกษาจากขอมูลในโซเชียลมีเดีย แสดงใหเห็น
แนวโนมตรงกันวาการทองเท่ียวชุมชนจะมีลักษณะเปนการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนมากขึ้นในอนาคต 
และจะมาแทนที่การศึกษาดูงาน ซ่ึงหากชุมชนไมมีนวัตกรรมที่จะดึงดูดใหเกิดการศึกษาดูงานรอบใหม 
การทองเที่ยวในสวนนี้จะคอยๆ ลดบทบาทความสําคัญลง ในขณะที่ชุมชนก็ไดเตรียมการท่ีจะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาหาร 
กิจกรรม กาแฟ บรรยากาศ จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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 อาหาร อาหารเปนจุดขายหลักของหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตยและ
อนุรักษเกาะยาวนอย ซ่ึงเปนชุมชนที่มีผักสวนครัวในบาน อาหารที่สดปรุงใหมและเปนปราศจาก
สารอินทรีย เชน การนําเสนอไขไกและผักสด ผักหวานและผักเหลียงจากสวนครัวหลังบาน ปลาและหอย
จากกระชังของชาวประมงเจาบาน เปนการสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน โดยเฉพาะผูที่มาจาก
เมืองใหญ นอกจากนี้ อาหารยังเปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนจํานวนมาก อยางไร
ก็ดี การสรางความหลากหลายใหกับเมนูอาหารเปนสิ่งสําคัญ เน่ืองจากอาหารบางประเภทท่ีเปนอาหาร
ด้ังเดิมของทองถิ่น เชน นํ้าพริก ขนมหรือวัตถุดิบที่ไมเปนที่รูจัก ซ่ึงกลุมวัยรุนหรือเด็กๆ อาจจะไมคุนเคย 
ดังนั้น อาจมีการสรางสรรคเมนูใหมๆ ที่เปนเมนูอาหารทั่วไป แตยังคงใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน ยําเม่ียงใบ
ชา เปนตน หรือการนําเสนออาหารท่ีชวยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธกันระหวางเจาบานกับผูมาเยือน เชน การ
กินหมูกระทะ แตหมักดวยสมุนไพรสูตรทองถิ่น เปนตน 

 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถจะบรรจุไวในแพ็กเกจการทองเท่ียว
ชุมชนในรูปแบบของการพักผอน มีองคประกอบดังน้ี 

 กิจกรรมถายรูป เปนกิจกรรมที่นักทองเท่ียวรุนหนุมสาวนิยมมากที่สุด ซ่ึงชุมชน
อาจออกแบบพ้ืนที่ที่นักทองเท่ียวสามารถเช็คอินแลวสงรูปถายไปใหเพ่ือนๆ หรืออาจจะเปนพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่
สรางตัวมาสคอต (Mascot) ของชุมชน เชน อาจจะใชตุกตาฟางรูปนกเงือก พุมไมดัดรูปชาง ทั้งน้ี พ้ืนที่ที่
จะพัฒนานี้ตองสามารถรับแสงไดเหมาะสําหรับการถายรูปทั้งในยามเชาและยามบาย 

 กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําดวยตัวเอง (DIY) เชน ขุดหนอไมมาทํากับขาว ปนดิน
ทาสี รอยลูกปด พายเรือ ทํากับขาวและขนมทองถิ่นแบบงายๆ เปนตน 

 กิจกรรมผอนคลาย เชน นวดไทย สปาไทย 
 กิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตร รับพร รดนํ้ามนต ทําบุญเสริมดวง ขาย

อาหารปลาในเขตอภัยทาน ถวายตุงใหพระธาตุ เปนตน 
 กิจกรรมการมีสวนรวม เชน มีสวนรวมในงานพิธีหรืองานเทศกาลตางๆ ของ

หมูบาน  
 กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การบวชปา เปนตน 
 กิจกรรมที่ตองมีปราชญผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เชน ดูนก เปนตน 

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

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

เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบขางบนนี้ในหมูบานของตนแลวก็สามารถที่จะจัดเปน
แพ็กเกจที่มีความแตกตางกันดังตอไปน้ี 

 เดินปา  นวดไทย  ดินเนอรใตแสงดาว/ แสงเทียน 
 พายเรือไปจายตลาด  หัดทําเครื่องด่ืมสมุนไพร   ทํากับขาว (เพ่ือเตรียมตัก

บาตรวันรุงขึ้น) 
 ทองเที่ยวเกษตร  สปากระโจม  ทําขนม  นวดไทยใตแสงจันทร 
 ทําบุญตักบาตร  ชมนก  พักผอนกินกาแฟบดเอง  ปงหมูกระทะ 
 เสนทางกาแฟ   ด่ืมกาแฟชมบรรยากาศ  วัฒนธรรมชาติพันธุ  
 หมูกระทะ  ด่ืมกาแฟชมบรรยากาศ  วัฒนธรรมชาติพันธุ 
 หมูปง  ลองเรือ  เกษตรนิเวศ 
 นวด  อาหารสุขภาพ  บรรยากาศ 
 เลนน้ําตก/ ลอยหวงยาง  อาหารทองถิ่น  ดนตรีพ้ืนบานใตแสงจันทร 

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

เมืองและในทองถิ่น นอกจากพ้ืนที่ในเขตอนุรักษแลว พ้ืนที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทยอยูในความ
ดูแลของ อปท. ดังนั้น ความสําเร็จของการจัดการการทองเท่ียวในอนาคตจึงอยูในมือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีแหลงทองเท่ียว แนวทางพัฒนาสําหรับ อปท. มีดังน้ี 

 ประมวลขอมูลดานศักยภาพดานการทองเท่ียวของชุมชนและแหลงทองเท่ียวภายในชุมชน 
 ประเมินทุนสังคมภายในชุมชนและความสามารถของแกนนําชุมชนในการสรางชุมชน

ทองเท่ียว 
 ขอความรวมมือจากสถานศึกษาและหนวยงานวิจัยดานชุมชนทองเท่ียว เพ่ือจัดทํา

แผนการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนและทองเที่ยวทองถิ่น 
 มีการเตรียมการเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันภายในชุมชนถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว

การลงทุนที่จําเปน และโอกาสของความสําเร็จ 
 จัดการฝกอบรมพาไปดูงานและสรางทักษะที่จําเปน รวมทั้งจัดการใหมีหวงโซอุปทานให

ครบถวน  
 ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน 
 จัดสรรนักทองเท่ียวสูชุมชนในเบื้องตน แตในระยะยาวควรใหชุมชนจัดการดวยตัวเอง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหแกชุมชนทองเที่ยว ทั้งน้ี

ควรระมัดระวังใหผลกระทบทางบวกเกิดแกชุมชนทั้งมวลและลดผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวตอ
กลุมผูไมมีสวนไดในดานการทองเท่ียว 

 ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติที่จะสนับสนุนดานการทองเท่ียวใหคงอัตลักษณไว เชน 
กําหนดความสูงและสีของอาคารในยานเมืองเกา เปนตน 

 สนับสนุนการมีธรรมนูญประชาคม เพ่ือกํากับกิจการดานการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบ
ทางลบ เชน หามด่ืมสุราในถนนคนเดิน เปนตน 

 ยกระดับความสามารถของ อปท. เอง ในดานการจัดการขยะและน้ําเสีย สําหรับชุมชน
ทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว 
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