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บทสรุปผูบริหาร

การทองเที่ยวชุมชนแหงแรกๆ เกิดขึ้นปลายทศวรรษที่ 2530 โดยแรกเริ่มไดอาศัยตลาดทัวรดู
งาน ทัวรปา และตลาดนักศึกษาฝกงานเปนจุดตั้งตน และเกิดการขยายตัวจากตลาดของหนวยงานทองถิ่น
พาฐานเสียงมาศึกษาดูงานเปนหลัก ตอมาไดเกิดกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ปลุกระดมดวยสื่อมวลชน
และสื่ อ ดิ จิ ทัล ทํ าให ก ารท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเริ่ ม อยู ใ นสายตาของนั ก ท อ งเที่ย วมากขึ้ น ในภาครั ฐ เองก็ มี
ความหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ําโดยใชการทองเที่ยวชุมชนเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดสูชุมชน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเที่ยวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับจากการ
ทองเที่ยว
3) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย
ในชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก
4) เพื่อศึกษาความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก
ในการศึกษานี้ ไดทําการสํารวจและศึกษาชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด 21 แหง โดยแบงเปน 3 กลุม
คือ 1) ชุมชนโฮมสเตย 17 กรณีศึกษา 2) กลุมทองเที่ยววันเดียว 4 กรณีศึกษา และ 3) กลุมผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี โดยพื้นที่ศึกษา 1 แหง อาจจะการศึกษามากกวา 1 กลุม เชน บานเดียม จะ
ศึกษาทั้งที่เปนกลุมชุมชนโฮมสเตยและกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (ลองเรือชมทะเลบัวแดง) โดยมีขอสรุป
สําคัญ ดังนี้
1. ความหลากหลายของชุมชนทองเทีย่ ว
พื้นที่ศึกษาในโครงการนี้ ระดับของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกันตั้งแตชุมชนเริ่มตั้งตน
ไปถึงชุมชนที่อิ่มตัว เนื่องดวยเวลาในการพัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป
โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในขั้นของการพัฒนาหรือเริ่มอิ่มตัว แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 และ
หลายชุมชนมีผลการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก เชน ชุมชนเกาะยาวนอย
จ.พังงา ชุมชนแมกําปอง จ. เชียงใหม บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและ
การเปนที่ยอมรับในวงกวาง ในขณะที่หลายชุมชนก็กําลังอยูในชวงเริ่มตน เชน ชุมชนศิลา จ.ขอนแกน
ชุมชนนาออ จ.เลย เปนตน
การทองเที่ยวชุมชนในปจจุบันมีความหลากหลายและมีความกาวหนามากกวาที่วงการทองเที่ยว
เขาใจกัน ความหลากหลายนี้มีตั้งแตผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น ซึ่งแตเดิมผลิตภัณฑหลักเปนการดูงาน
ก
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และทัศนศึกษาไปตามฐานเรียนรูตางๆ ทองเที่ยวชุมชนชุมชนทองเที่ยวไดพัฒนาผลิตภัณฑไปเปนการ
ใหบริการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมากขึ้น
ราคาของการใหบริการก็แตกตางกันมาก จึงมีพิสัย (Range) ของราคาที่กวางขึ้นเชนกัน มีตั้งแต
ราคา 200 บาทตอคนตอคืน ถึง 1,800 บาทตอคนตอคืน อีกทั้งระดับของการใหบริการยังแตกตางกันไป
โดยมีการใหบริการเทียบเทาของโรงแรม สงผลทําใหชุมชนทองเที่ยวบางแหงกําลังแขงขันกับโรงแรม
ขนาดเล็ก
นอกจากนี้ 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 โดยที่ชุมชนโฮมสเตยมีความสามารถ
รองรับไดสูงสุดตั้งแต 50 คนตอวัน ไปจนถึงกวา 534 คนตอวัน สวนกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One day
trip) รองรับไดสูงสุดตั้งแต 800-12,000 คนตอวัน ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาที่ไมไดวิวัฒนาการที่เกิดขึ้น
จากภายในชุมชน แตเปนการจัดตั้งและสนับสนุนของหนวยงานภายนอก มักเปนชุมชนที่มีศักยภาพต่ํา
กวาชุมชนที่วิวัฒนาการมาเปนชุมชนทองเที่ยวดวยตัวเอง
ศักยภาพของชุมชนประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ดาน ไดแก 1) ทุนประเดิม ไดแก ทําเลที่ตั้ง 2) ทุน
ใหมหรือทุนประสบการณ 3) ทุนนวัตกรรมบริการสรางสรรค 4) กําลังรองรับ และ 5) การไดมาตรฐาน
โฮมสเตย ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหชุมชนมีศักยภาพสูงจะเกี่ยวกับปจจัยเรื่องทําเลที่ตั้งและสิ่งดึงดูดใจ
ใกลเคียง เนื่องจากทําเลที่ตั้งเปนที่มาของความไดเปรียบในการเดินทางและการกระจายและการสงตอ
นักทองเที่ยวไปยังสิ่งดึงดูดใจตางๆ แตหากชุมชนอยูใกลแหลงทองเที่ยวหรือใกลเมือง ก็จะมีโอกาสสูงก็จะ
มีก็จะมีศักยภาพสูง แตถาอยูใกลเมืองเกินไปก็อาจจะเผชิญปญหาการแขงขันจากบริการที่พักเชิงพาณิชย
ประเภทอื่นๆ
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
ข
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บาทต อ ป ส ว นเชี ย งคาน ซึ่ ง ได ก ลายเป น เมื อ งท อ งเที่ ย วขนาดเล็ ก ไปแล ว มี จํ า นวนผู ม าเยื อ นสู ง ถึ ง
557,708 คนตอป และมีรายไดสูงถึง 1,050.72 ลานบาทตอป
การวิเคราะหผลตอบแทนของชุมชนทองเที่ยว พบวา มีความหลากหลายมากทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน จํานวนปที่ไดมีการวิวัฒนาการดานการทองเที่ยวชุมชน ทําเลที่ตั้ง สิ่งดึงดูดใจในพื้นที่
ชื่อเสียงที่ปรากฏในสื่อ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ สงผลตอขนาดตลาดของชุมชนและมีโอกาสสรางรายไดที่
แตกตางกัน
เมื่อไดขอมูลดานศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันแลวก็นํามาจัดลําดับสมรรถนะ
พบวา ชุมชนบานนาตนจั่น และประแสมีสมรรถนะสูงสุด
3. ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัยแหงความสําเร็จอาจสามารถแบงเปนสามกลุมดวยกันคือกลุมแรกคือปจจัยพื้นฐาน หากไมมี
ปจจัยนี้การตั้งชุมชนทองเที่ยวก็จะไมเกิดขึ้นหรืออยูไดไมนาน ปจจัยพื้นฐานนี้ ไดแก ทุนประเดิม ซึ่ง
ประกอบดวย ทุนทางสังคม ทําเลที่ตั้ง ไมหางจากเสนทางทองเที่ยวสายหลัก ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิ
ปญญา สวนปจจัยกลุมที่สองที่มีความสําคัญในชวยที่ชวยใหชุมชนมีความสามารถในการแขงขัน ไดแก
การมีแกนนําที่มีวิสัยทัศนหรือแสวงหาความรูเพิ่มประสบการณ จึงสามารถคิดกิจกรรมใหมๆ หรือหา
ตลาดใหมๆ และมีทุนมนุษย โดยมีสมาชิกที่เขามารวมมือรวมแรงอยางจริงจัง และมีคนรุนใหมเขามาสืบ
ทอด สวนปจจัยแหงความสําเร็จประการสุดทายเปนปจจัยที่เรียกวา “ตัวเรง” เปนปจจัยภายนอก ไดแก
การที่ชุมชนไดรับรางวัลหรือการที่ชุมชนไดมีโอกาสเสนออัตลักษณและตัวตนในสื่อมวลชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโทรทัศน
4. การตลาด
ชุมชนทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแลวสวนใหญไมคอยมีปญหาเรื่องการตลาด ยกเวนชุมชนทองเที่ยวตั้ง
ใหม เนื่องจากสวนใหญมี Facebook ของตนเอง และบางแหงก็มีเว็บไซตแมวายังไมมีประสิทธิภาพมากก็
ตาม โดยชองทางการติดตอชุมชนทองเที่ยวมีทั้งการติดตอผานมือถือ เว็บไซต และ Facebook นอกจากนี้
ยั ง พบว า บางบ า นที่ มี ค วามสามารถด า นสารสนเทศ ยั ง ได ทํ า การตลาดของตนเองโดยการนํ า ไป
ประชาสัมพันธบนแพลตฟอรมออนไลนตางๆ เชน Airbnb เปนตน
สวนนักทองเที่ยวที่ไปดูงานหรือไปพักผอนที่ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญใช Facebook เปนชองทาง
รับรูขอมูลชุมชนทองเที่ยวเชนกัน
5. ผลตอบแทนสุทธิของครัวเรือน
เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะผลตอบแทนของการลงทุนสําหรับโฮมสเตย พบวา ผล
การดําเนินงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เปนบวก โดยเฉพาะบานลงทุนที่มีการ
ลงทุนปรับปรุงนอย แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมากและลงทุนสรางใหม พบวา ยังมีบางกรณีที่
ขาดทุน อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพื่อสรางบานเรือนรอลูกรอหลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บ
ค
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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 การลงทุนขนาดใหญมีผลเปนบวกในกรณีที่ เปนชุมชนทองเที่ยว แตยังมี ผลลบในชุมชนดูงาน
การศึกษานี้ พบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดผลตอบแทนโฮมสเตย คือ ขนาดตลาดและความถี่ที่นักทองเที่ยว
เขาพัก ซึ่งจะมีผลตอจํานวนลูกคาที่จะไดรับในแตละป รวมถึงลักษณะของกลุมลูกคา กลาวคือ หากเนน
ตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ ตนทุนมักจะสูงตามไปดวย (เชน ซื้อเตียง ที่นอน ผาหมสี
ขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาดูงานอาจจะไมไดคาดหวังในคุณภาพบริการสูงมาก
ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใชพัดลมตั้งโตะ)
สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะ
ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมี
อยูแลว สวนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางที่จะดีมากและสอดคลองกันเกือบทุกชุมชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว
6. ความพึงพอใจและขอมูลที่สรางจากนักทองเที่ยว (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
ผลการศึ ก ษาจากสื่ อ ออนไลน พบว า ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วส ว นใหญ ที่ เ ป น ชุ ม ชนดู ง านนั้ น มั ก มี
นักทองเที่ยวตางชาติไปเยือนนอย นักทองเที่ยวชาวไทยมักใหขอมูลในลักษณะที่เปนบวกมากกวา และ
เนื่องจากแหลงทองเที่ยวในกรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอื่นๆ นักทองเที่ยวชาวไทยจะนิยม
อากาศเย็นสบาย บรรยากาศชิลๆ สนใจการถายรูปวิวทิวทัศนเพื่อ ถายรูป และสนใจอาหารมากที่สุด
นักทองเที่ยวที่เขา Google Maps ใหคะแนนซึ่งโดยเฉลี่ยแลวอยูระหวาง 2.88 ถึง 4.64 คะแนน (เต็ม 5
คะแนน) แตสวนใหญนักทองเที่ยวไทยจะไมเขียนคําวิพากษวิจารณเพิ่มเติมหรือหากจะเขียนก็ ก็มักจะ
เปนแตคําเสนอแนะหรือคําชมเทานั้น
การวิเคราะหความพึงพอใจกลุมชุมชนโฮมสเตยจากผูตอบแบบสอบถามใน 17 ชุมชน พบวา มี
ผูตอบสวนใหญ (เกินกวารอยละ 80 ของผูรับบริการ) ของ 15 ชุมชน เห็นวาการทองเที่ยวชุมชนกอใหเกิด
ประสบการณที่คุมคา คุมคาตอเวลา และคุมคาตอเงินที่เสียไป และมีความประทับใจ
ชุมชนทองเที่ยวมักไมมีหองน้ํากลางหรือมีก็ไมไดมาตรฐาน ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ในฤดู
เทศกาลทองเที่ยวมักจะมีปญหาความสามารถในการรองรับไมเพียงพอ รถติด ฝุนละอองมาก เจาของ
โฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตยไดในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขกที่มา
พักใหมไมได เพราะทําไมทันหรือไมมีเครื่องนอนสํารองหรือมีไมพอสําหรับทุกวัน
ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่เปนกลุมที่มาพักผอนจะใหขอมูลที่เปนลบมากกวา ซึ่งมีนัยยะวา
ชุมชนทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเที่ยวตางชาติมาพักผอน ยกเวน
กลุมที่เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการ นักทองเที่ยวสวนใหญจะใหความเห็นวา ความเปนธรรมชาติ
ลดลง สิ่ ง ปลู ก สร า งทั น สมั ย เกิ น ไป สิ่ ง ก อ สร า งและการวางแผนไม มี ร สนิ ย ม ไม มี ค วามเป น พิ เ ศษ
นักทองเที่ยวตางชาติมักจะบนเรื่องแมลงและความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดจากการที่
ชาวบานทิ้งขยะแลวลงในแมน้ําลําคลองแลวก็ไหลมาสูชายหาดโดยไมมีการบําบัด
7. บทบาทของหนวยงานรัฐและ อปท.
บทบาทของรั ฐ ในอดี ต ที่ สํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาผู นํ า เช น กรมพั ฒ นาชุ ม ชน กรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมไดมีสวนชวยสรางผูนํา ทําใหสามารถสรางการทองเที่ยวชุมชนขึ้นมาได ปจจุบันเมื่อการ
ทองเที่ยวชุมชนกําลังไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของทุกภาคสวน จึงมีการอัดฉีดงบประมาณลงไป
จํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไมมีความพรอม ทําให
เกิดความขัดแยงที่มาจากการจัดสรรผลประโยชนที่เขามาไมโปรงใสและลงตัว
สําหรับ อปท. สวนใหญยังไมมีบทบาทมากนัก สวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่เปนผลประโยชนตอสวนรวม แตกลุมการทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดดวย
รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรืองานประจําปที่เปนเอกลักษณและสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม เมื่อการทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ผลกระทบที่เดนชัด คือ ปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้นจากนักทองเที่ยว และ อปท. มักจะประสบปญหาการจัดการขยะ จนไมสามารถจัดการเรื่องอื่นๆ
ได เชน ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว บางพื้นที่จะมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาประชากรของพื้นที่ ในขณะที่
งบประมาณการจัดการขยะนั้นจัดสรรตามจํานวนหัวประชากรในทองถิ่นเทานั้น จึงทําใหชุมชนมีขอจํากัด
ในการจัดการขยะ เกิดขยะตกคาง อันจะนําไปสูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอไป
8. อนาคตของชุมชนทองเที่ยวไทย
การวิเคราะหอนาคตของชุมชนทองเที่ยวนี้ จะอาศัยวิธีการวิเคราะห SWOT คือ พิจารณาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และความทาทายของการทองเที่ยวชุมชน ดังนี้
จุดแข็ง ของชุมชนทองเที่ยว คือ เปนผลิตภัณฑและสินคาที่มีความหลากหลาย เปดโอกาสให
นักทองเที่ยวมีทางเลือกไดมากขึ้น
จุดออน ของชุมชนทองเที่ยว คือ กําลังรองรับดานแรงงาน ซึ่งสวนใหญอาศัยแรงงานของแมบาน
ทําใหขาดแคลนแรงงานที่จําเปนในวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ
นอกจากนี้ ชุมชนมีระดับความสามารถในการใหบริการตางกัน ขึ้นอยูกับทุนสวนบุคคล ทรัพยากร
มนุษยและความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม เมื่อนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังรองรับดาน
สาธารณูปโภคก็จะมีปญหาขยะและน้ําเสียตามมา นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตลาดจากตลาดดูงานเปน
ตลาดพักผอนอาจทําใหเกิดผลกระทบเชิงสังคมดานความเหลื่อมล้ําตามมา
อีกจุดออน คือ ทุนสังคมที่เปนทุนประเดิมไมแข็งแรงพอ แตตั้งขึ้นเพราะความชวยเหลือจาก
ภายนอก ความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชนตองการ “การระเบิดจากภายใน” มากกวาการจัดตั้งโดย
จ
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หนวยงานภาครัฐและการจัดสรรผลประโยชน หากขาดความโปรงใสและเปนธรรมจะทําใหทุนทางสังคมที่
เปนฐานคอยๆ สึกกรอนได
ชุมชนที่พึ่งพารัฐมากเกินไป เนื่องจากอุปสงคเทียมจากนโยบายของรัฐที่ไปกระตุนการดูงาน อาจ
มีโอกาสตองออกจากตลาดเมื่องบประมาณสนับสนุนเหลานี้สิ้นสุดลง นอกจากนี้ การจัดสรรผลประโยชน
ภายในกลุม หากไมลงตัวและไมเปนธรรมแลว ก็จะมีโอกาสจะเกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชนตามมา
นอกจากนี้ยังมีการดูแลเรื่องผลกระทบที่มีตอชุมชนครัวเรือนในชุมชนที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยว
ซึ่งก็จําเปนจะตองมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนจากรายไดจากทองเที่ยวไปดูแลผลกระทบเหลานี้ เชน
ผลกระทบทางด า นสิ่ง แวดล อ ม มลพิ ษ เสี ย ง และในขณะเดีย วกัน ก็ต อ งใช ร ายได บ างส ว นไปเพิ่ม พู น
คุณภาพชีวิตใหแกคนในชุมชนที่ไมไดผลประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง ซึ่งจะเปนทั้งคุณภาพชีวิต
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วด ว ย เช น แสงไฟส อ งสว า ง กล อ งวงจรป ด เพื่ อ ความปลอดภั ย ของชุ ม ชนและ
นักทองเที่ยว
โอกาส ของชุมชนทองเที่ยวนั้นมีอยูมาก เนื่องจากกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่กําลังเติบโต แต
ทั้งนี้โอกาสนี้ก็ไมใชเปนโอกาสสําหรับชุมชนทองเที่ยวทุกแหง เปนเฉพาะชุมชนทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
เทานั้น
ความทาทาย ของชุมชนทองเที่ยวคือ กระแสการทองเที่ยววิถีไทยในปจจุบัน ทําใหหนวยงาน
ตางๆ พยายามเขาไปหาชุมชนทองเที่ยวที่คอนขางประสบความสําเร็จแลว เพื่อที่จะใหขอเสนอและยื่นมือ
มาใหความชวยเหลือตางๆ ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันภายใน เนื่องจากแยงชิงผลประโยชนจากรัฐที่เสนอ
เขามา
ความทาทายอีกประการหนึ่ง ไดแก การแขงขันจากอุตสาหกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง
สามารถเสนอบริการในราคาที่คอนขางต่ําและใกลเคียงกับโฮมสเตยที่กําลังปรับตัวไปสูตลาดนักทองเที่ยว
ที่มีคาที่พักประมาณ 600 บาทตอคืน (รวมคากิจกรรม)
9. ขอเสนอแนะ
9.1 บทบาทของนักพัฒนา
1) ผูพัฒนาควรมีเขาใจมีความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพพื้นฐานของชุมชนนั้น วาพื้นที่นั้น
เหมาะสมกับการทองเที่ยวหรือไม มีปจจัยพื้นฐานแหงความสําเร็จหรือไม เชน มีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียง
เสนทางทองเที่ยวหลัก มีสิ่งดึงดูดใจที่เปนแมเหล็กอยูใกลเคียงชุมชนหรืออยูภายในตัวชุมชน ยิ่งไปกวานั้น
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือทุนสังคมกลาวคือ มีความรักความสามัคคี มีความไวเนื้อเชื่อใจในผูบริหาร
กลุม เพราะไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปนชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะพัฒนาโดย
ไมดูศักยภาพอาจจะทําใหชาวบานถูกชักชวนมาลงทุนอยางเสียเปลา
2) การพัฒนาการทองเที่ยวตองมีการจับคูตลาดที่ถูกตอง กลาวคือ ตองวิเคราะหวาชุมชน
ทองเที่ยวที่จะพัฒนานั้นควรมีเปาหมายเปนตลาดใด เปนตลาดดูงาน ตลาดทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยว
หรือเปนตลาดผสม หลังจากนั้นจึงสามารถทําการตลาดและพัฒนาระบบรองรับที่ตรงกับเปาหมายได
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3) นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนท อ งเที่ ย วควรมี ค วามเข า ใจเศรษฐกิ จ ท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนนั้ น ๆ
โดยเฉพาะตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายที่สงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุนของชาวบานทั้งทางตรงและ
ทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพื่อที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยางถูกตอง
4) ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรูในเรื่องการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทักษะ และทัศนคติดานการบริการมาตรฐาน การใหบริการขีดความสามารถใน
การสื่อสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอก และนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย
5) เพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย เพราะเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึงการปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน แสงสวาง
สัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน
6) ชุม ชนควรไดรับ การสง เสริ ม ในการสร า งรูป แบบและกิ จ กรรมใหมๆ แม ว าชุ มชนจะมี
กิจกรรมที่ดีเดนจากการสะสมภูมิปญญาหรือการบริหารจัดการ และนวัตกรรมตางๆ ที่ผานมา แตเมื่อเวลา
ผานไปกิจกรรมเหลานี้ไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําใหมีความนาสนใจลดลง เพราะ
การทองเที่ยวชุมชนก็เหมือนกับกิจกรรมการทองเที่ยวอื่นๆ ตองสรางสินคาและบริการใหมอยูตลอดเวลา
ดังนั้น จึงควรจะตองหากิจกรรมใหมๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ก็ตองหากิจกรรม
ในเวลาค่ําคืนนอกเหนือไปจากการบายศรีสูขวัญ
7) ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเที่ยวในสื่อออนไลน ทั้งในแหลงทองเที่ยวระดับชาติและ
แหลงทองเที่ยวชุมชน โดยใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทางไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพื้นที่
เชน อาหาร รานกาแฟ บรรยากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน
8) สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมเปนที่มาของความขัดแยงและความลมสลายของชุมชนทองเที่ยว รวมทั้งหาวิธีการที่จะให
ชุมชนที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยวมีสวนรวม ในการออกเสียงเรื่องผลกระทบ และมีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตน
9) มีขอตกลงดานการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวอยางพอเพียง หากผูเขามาเยี่ยมเยือนเขา
มาจํานวนมากจนเกินกําลังรองรับ อาจจะทําใหคุณภาพของการตอนรับขับสูลดลง จนเกิดเปนกระแส
วิพากษวิจารณกันในเครือขายสังคมออนไลน และอาจสงจะมีผลกระทบทางลบที่รุนแรงตอมาในภายหลัง
ดังนั้น ควรมีขอตกลงภายในดานจํานวนนักทองเที่ยวที่รับได เพื่อจัดการขีดความสามารถในการรองรับ
ดานสังคม (Social Carrying Capacity) และควรสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการ
รองรับแตละวันผานการใชสมารทโฟนหรือ Facebook เพื่อใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกอนการตัดสินใจ
เดินทางมา เพื่อลดความคับคั่งของจํานวนนักทองเที่ยวในชวงเทศกาล
10) ควรสงเสริมการพัฒนาที่สอดคลองตามตามบริบทของชุ มชน สืบเนื่องจากบริ บทและ
รูปแบบของชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยวแบบนโยบายสูตรเดียว
ไมนาจะมีประสิทธิผล สวนการสงเสริมและพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา
ซึ่งจะมีเวลาใหมากกวา มีความละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพื้นที่มากกวา แตขอควรระวังในการใช
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สถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัยมักเขาใจบริบทของตลาดนอย ไมมีความถนัดและไมเนนประเด็นดาน
การตลาด และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด
10. บทบาทของรัฐ
1) หนวยงานของรัฐ.เชน กรมการทองเที่ยว ททท. สกสว. อาจสนับสนุนใหเกิดแฟลตฟอรม
ซื้อขายออนไลนสําหรับชุมชนทองเที่ยวในทํานองเดียวกับ Local alike อาจเปนเว็บไซตกลางที่ชุมชน
สามารถเขาไปแกไขขอมูลตางๆ ไดเอง เชน แจงขาวสาร กิจกรรม และฤดูกาลทองเที่ยวของชุมชน ตลอด
สามารถดําเนินการจองบริการตางๆ ผานเว็บไซต ซึ่งนอกจากจะเปนฐานขอมูลกลางในการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวของชุมชนแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูลใหกับนักทองเที่ยวใหไดรับขอมูลที่
ถูกตองที่มาจากชุมชน รวมถึงใหสามารถจับคูความตองการไดอยางตรงเปา ทั้งนี้ควรใหขอมูลมาแบบ
เรียลไทมวา ในขณะนี้แตละชุมชนมีการจองมากนอยเพียงไร เพื่อลดระดับความคับคั่งในหมูบานในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยว ที่เกินขีดความสามารถในการรองรับที่ชาวบานไดตกลงกัน นอกจากนี้ควรสงเสริมใหทุก
ชุมชนมี Facebook ของตัวเองและทํา Facebook live เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
2) ควรสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค การสนับสนุนชุมชนไมควรอุดหนุน
งบประมาณเขากลุมโดยตรง ควรอุดหนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการที่ชุมชนมีความตองการ
รวมกันโดยเฉพาะดานการเขาถึง เชน การจอดรถ เพราะจะใหผลประโยชนตอทุกคนในชุมชน ไมเพียงแต
ผูที่มีกิจการในดานการทองเที่ยว สาธารณูปโภคนี้ก็จะลดผลกระทบที่เคยมีกับชุมชนอื่นๆ โดยรอบ เชน
การลดฝุนของการเขาถึงในชุมชนกอนถึงและชุมชนทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความชวยเหลือก็ตอเมื่อชุมชนมี
แผนจัดการดูแลความสะอาดที่ชัดเจน สําหรับหองน้ําอาจจะพิจารณาสรางหองน้ําใหแกรานคาของชุมชน
หรือศูนยการเรียนรู หรืออุดหนุนเอกชนใหมีผูทําความสะอาดเปนประจํา
3) สําหรับทุนสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมของนักคิดตนตํารับเรื่องทุนสังคม ซึ่งเปน
แกนหรือฐานของการทองเที่ยวชุมชนนั้น และจากประสบการณในการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคลองกันวา
ทุนสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณของชุมชน ดังนั้น นโยบายสาธารณะที่เขามาจากภายนอกจะทํา
ไดคอนขางจํากัด
4) สนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะใหชุมชนทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่
รับนักทองเที่ยวรายวัน ซึ่ง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัดขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการ
จัดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับขยะจากการบริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง
5) การพัฒนาทุนมนุษย เชน กรมการทองเที่ยว กรมพัฒนาชุมชน โดยการนําแกนนําไป
พบปะและแลกเปลี่ยนความรูกัน การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลก
สารสนเทศและการตลาดได ง า ยขึ้ น ส ว นการให ค วามรู แ ละฝ ก อบรมโดยการให มี ก ารไปท อ งเที่ ย ว
แลกเปลี่ยนความรูกันนั้นเปนเรื่องดี 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
ฎ
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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).

ฐ
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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.
ฒ
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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
ในขณะที่การทองเที่ยวชุมชนมีผลไดเดนชัดมากขึ้น โซเชียลมีเดียก็เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น
เชนกัน ชุดโครงการนี้ จะศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนทองเที่ยวกับสื่อออนไลน และจะประเมิน
ผลไดจากการทองเที่ยวในระดับครัวเรือนและผลกระทบของการทองเที่ยวในระดับชุมชนบนพื้นฐานของ
การวิ เ คราะห ด า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล สํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การ
พัฒ นาการท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารใช ง บประมาณสนั บ สนุน อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1) เพื่อศึกษาความตองการ พฤติกรรม ของนักทองเที่ยวกลุมที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก
2) ศึกษาที่มาและความพึงพอใจการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตยใน
ชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา
3) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับจาก
การทองเที่ยว
4) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเที่ยวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
โครงการนี้มีโครงการยอย 2 โครงการ คือ 1) โครงการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน และ 2) โครงการศึกษาพฤติกรรมความ
ตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย
การศึกษานี้มีพื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด 21 พื้นที่ โดยมีพื้นที่ในภาคใต 1 พื้นที่ พื้นที่ในภาคกลาง 4
พื้นที่พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พื้นที่ และ 10 พื้นที่เปนพื้นที่ในภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมใน 3
กลุมคือ 1) ชุมชนทองเที่ยวที่มีโฮมสเตย 2) ชุมชนที่มีกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One Day Trip) และ 3)
ชุมชนที่มีผลิตภัณฑชุมชนจําหนายแกนักทองเที่ยว
ผลการศึกษา พบวา ชุมชนทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมีวิวัฒนาการมาจากวิกฤติที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน ซึ่งจําเปนตองหาทางเลือกใหมในการสรางเศรษฐกิจของชุมชน โอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อ
แรกเริ่มเปนตลาดดูงานขององคกรปกครองในทองถิ่น (อปท.) แตในปจจุบันไดเริ่มมีวิวัฒนาการไปเปน
ตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ประสงคมาพักผอน มีบางชุมชนที่ไดปรับปรุงมาตรฐานใหสูงกวามาตรฐาน
โฮมสเตยของรัฐ
ด
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การศึกษาพบวา ในปจจุบันชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในดานผลิตภัณฑและ
บริการ รวมถึงความสามารถในการรองรับและขนาดของตลาด ชุมชนทองเที่ยวสามารถสรางสีสันและ
ทางเลือกแกนักทองเที่ยวรุนใหมได การทองเที่ยวชุมชนมีเงื่อนไขสําคัญเปนปจจัยแหงความสําเร็จตองพึ่ง
ทุนประเดิมที่ชุมชนมีอยูแลว ไดแก ทําเลที่ตั้งและทุนสังคม สวนปจจัยเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดแก ทุนใหม คือ ทุนที่สะสมจากประสบการณและความรูของแกนนําชุมชนและหัวหนาชุมชน รวมถึงทุน
มนุษยรุนใหมที่กลับไปพัฒนาทองเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสารสนเทศที่ติดตอกับโลกภายนอก
และปจจัยเรง ที่ทําใหชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้น ไดแก การไดรับรางวัล การที่ไดรับประชาสัมพันธการออก
สื่อโทรทัศน หรือประชาสัมพันธโดยรัฐ
ผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา การทองเที่ยวชุมชนสามารถสรางรายไดเสริมใหแกเศรษฐกิจราก
หญาไดจริงแตกระบวนการสรางความมั่นคงดานรายไดจะเปนกระบวนการที่คอนขางชา รายไดจาก
กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว อาหารและผลิตภัณฑชุมชนสรางรายไดที่สูงกวาและจัดการไดงายกวาโฮมส
เตย ผูลงทุนในโฮมสเตยสวนใหญรับรูกําไรจากโฮมสเตยเพื่อเทียบกับกําไรที่คํานวณเชิงเศรษฐกิจ เพราะ
ไมไ ดคิดว าการลงทุ นในการก อสรางเปนตนทุน แตเ ปนการสรางที่ พัก ใหลู กหลาน การศึ กษานี้จ ะได
คํานวณผลตอบแทนภายใตโมเดลการลงทุนแบบตางๆ สวนผลกระทบของการทองเที่ยวชุมชนสวนใหญ
ยังเปนบวกอยู แตมีปญหาขยะที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวบนสื่อออนไลน พบวานักทองเที่ยวไทย
ใหความสําคัญในเรื่องธรรมชาติ บรรยากาศ อาหาร กาแฟที่ในชุมชนทองเที่ยว ในขณะที่นักทองเที่ยว
ตางชาติสนใจความจริงแท (Authenticity) สภาพแวดลอมของชุมชนและการอนุรักษธรรมชาติของชุมชน
การสรางโปรแกรมทองเที่ยวในอนาคต จึงควรเนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร กาแฟ บรรยากาศสําหรับการ
ถายรูปและดื่มกาแฟ สําหรับคนไทย สภาพแวดลอมและความจริงแทสําหรับคนตางชาติ อยางไรก็ดี
ชุมชนมี ขอจํากั ดด านการรองรับมากโดยเฉพาะในชว งเทศกาล การทองเที่ ยวชุมชนในปจจุบั นยังไม
เหมาะสมกับการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติสายออน
ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) รัฐตองสนับสนุนงบประมาณการจัดการขยะใหแก อปท. ในพื้นที่ที่
เป น แหล ง ทอ งเที่ย ว โดยเฉพาะแหล งท อ งเที่ ย วที่ เ ป น กิจ กรรมวั น เดีย วที่ นั กท อ งเที่ย วไมไ ด ค า งแรม
เนื่องจาก อปท. ไมสามารถเก็บคาภาษีโรงแรมได 2) รัฐควรสนับสนุนการสรางสาธารณูปโภคสวนกลาง
ซึ่งทุกคนในชุมชนไมเฉพาะแตผูที่ลงทุนดานการทองเที่ยวไดประโยชน เพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน
ลานจอดรถ หองน้ํา อยางไรก็ดี การดําเนินการเหลานี้ ตองมีแผนชุมชนมารองรับและตองมาจากความ
ตองการของชุมชนจากการมีนักทองเที่ยวเกินกําลังรองรับ และ 3) สรางแพลตฟอรมสวนกลางที่ทําให
ชุมชนสามารถนําขอมูลของตนเขามาเสนอได รวมทั้งสามารถแจงจํานวนนักทองเที่ยววาไดเกินขีด
ความสามารถแลวหรือไม เพื่อเปนการควบคุมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ตามมา
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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
ถ
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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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กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําผานโซเชียลมีเดียระหวางและภายหลังสิน้ สุด
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โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด
คะแนนรีววิ เฉลี่ยของแหลงทองเที่ยว/ โฮมสเตย
การรีวิวจากคําสําคัญรายหมูบาน
สาเหตุเริ่มตนของชุมชนทองเที่ยวกรณีศกึ ษา
สรุปขอมูลเบือ้ งตนชุมชนทีเ่ ริ่มตนจากวิกฤติ
สรุปขอมูลเบือ้ งตนชุมชนทีเ่ ริ่มตนจากโอกาส
การเปรียบเทียบศักยภาพดานพื้นที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยว
ชุมชนที่มีขอไดเปรียบจากความสูงของที่ตั้ง
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกรณีศึกษา
การเปรียบเทียบศักยภาพทุนดานตางๆ
กําลังรองรับดานที่พักของชุมชนทองเที่ยว
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความสําคัญของโครงการ
ความสําเร็จของการทองเที่ยวไทยในเชิงรายไดในหลายปที่ผานมา ทําใหรัฐบาลใหความสนใจกับ
การทองเที่ยวในฐานะกลไกและเครื่องมือสรางรายไดใหแกชุมชน โดยใชการทองเที่ยววิถีไทยเปนแนวทาง
ดึงดูดความสนใจ ในขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ทําการศึกษาผลกระทบทางรายได
ของการทองเที่ยวชุมชน พบวา มีรายไดเปนลบถึง 8 จาก 11 แหง (พิชญานันท อมรพิชญ, 2556) แต
รายงานการศึกษานี้ไมไดนําเสนอรายการตางๆ ของขอมูลที่วิเคราะหและวิธีการที่ใชคํานวณ อีกทั้งยังไมมี
การวิเคราะหถึงที่มาของความสําเร็จและความลมเหลว ในขณะนี้ภาครัฐก็เดินหนาสงเสริมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยววิถีไทย โดยหวังผลวาจะมีการกระจายผลประโยชนไปยังชุมชนรากหญา
ในขณะที่ ก ารท อ งเที่ ย วชุ ม ชนมี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น โซเชี ย ลมี เ ดี ย ก็ เ ริ่ ม เข า มามี บ ทบาท
ความสําคัญมากขึ้นในการเปนแหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวสามารถใชในการจัดการทองเที่ยวของตนเอง
โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวอิสระที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น นักทองเที่ยวกลุมนี้มักสอบถาม แชร และ
ชักชวนใหเดินทางทองเที่ยวตามประสบการณที่ตนเองไดรับ รวมทั้งวิพากษวิจารณหากไมไดรับความพึง
พอใจ ทําใหในปจจุบันโซเชียลมีเดียกลายเปนกลไกการกระจายขอมูลอยางกวางขวาง ดังนั้น โซเชียล
มีเดียจึงมีบทบาทความสําคัญตอการทองเที่ยวมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
จากฐานขอมูลการดําเนินโครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) พบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2558 มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในระดับชุมชน หรือที่เรียกวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เกือบ 600 โครงการ สวนใหญเปนงาน
พั ฒ นาสิ น ค า ท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ส ว นการศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม-วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล อมในระดับ ชุมชนยังมีคอนขางน อย ไมว าจะเป นประเด็นของผลกระทบ การกระจายรายได
รวมทั้งการประเมินผลตนทุนผลไดของการทองเที่ยวโดยชุมชน (มิ่งสรรพ ขาวสอาด อรุณี อินทรไพโรจน
อัครพงศ อั้นทอง และอรรถพันธ สารวงศ, 2560) ขณะที่นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวในปจจุบัน
ภาครัฐใหความสําคัญกับการทองเที่ยววิถีไทย ดังนั้น เพื่อใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนทั้งในระดับมห
ภาคและในระดับทองถิ่น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะ
การวิเคราะหผลตอบแทนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดจากการลงทุนโดยชุมชน
ชุดโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักที่จะประเมินผลกระทบของการทองเที่ยวในระดับชุมชน
บนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําคัญสําหรับตัดสินใจเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนที่นํามาสูการใชงบประมาณสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล นอกจากแผนงานวิจัยฯ นี้จะริเริ่มใชขอมูลในโซเชียลมีเดียมาวิจัยอยางเต็มรูปแบบ
บทบาทของแผนงานวิจัยก็คือ การนําเอาองคความรูดานวิธีการจัดการทองเที่ยวชุมชน และพฤติกรรม
นักทองเที่ยวที่เขามาพักในโฮมสเตยมาเยือนชุมชนในโครงการยอยที่ 1 มารวมกับขอมูลความตองการ
และการวิพากษวิจารณทองเที่ยวชุมชนของนักทองเที่ยวในโซเชียลมีเดีย เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ สรางผลิตภัณฑใหมจากขอวิพากษในโซเชียลมีเดีย และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการ พฤติ ก รรม และการตั ด สิ น ใจของนั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ที่ ส นใจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก
2) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย
ในชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก
3) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับจากการ
ทองเที่ยว
4) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเที่ยวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
1.3 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ชุดโครงการนี้ประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ โครงการยอยที่ 1 เปนโครงการศึกษาดานอุปทาน
(Supply) เปนหลัก มีพื้นที่ศึกษาในชุมชนทั้งสิ้น 21 แหง โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 1) ชุมชนโฮมสเตย 17
กรณีศึกษา 2) กลุมทองเที่ยววันเดียว 4 กรณีศึกษา และ 3) กลุมผลิตผลิตภัณฑชุมชน 6 กรณี โดยพื้นที่
ศึกษา 1 แหง อาจจะการศึกษามากกวา 1 กลุม เชน มีการวิเคราะหทั้งโฮมสเตยและผลิตภัณฑชุมชน เปน
ตน (แสดงในตารางที่ 1.1) โดยศึกษาถึงโครงสรางองคกรการบริหารจัดการของชุมชนทองเที่ยวตลอดหวง
โซอุปทานทั้งที่พัก การจัดหาอาหาร การเดินทาง กิจกรรมทองเที่ยวและบันเทิงภายในพื้นที่ สินคาของที่
ระลึก จนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในโครงการนี้จึงเปนการศึกษาโดยสัมภาษณผูประกอบการ
หรือชุมชนทองเที่ยวเปนสวนใหญ แตเพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการและชุมชน จึงไดมีการศึกษา
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาเยือนชุมชน เปนแบบสอบถามสั้นๆ และออกแบบตามความตองการ
ของชุมชนทองเที่ยว ดังนั้น คําถามในบางขอจึงอาจจะไมเหมือนกันในทุกชุมชน
โครงการยอยที่ 2 เปนโครงการศึกษาพฤติกรรม และขอมูลที่ใชในการตัดสินใจมาเที่ยวของ
นักทองเที่ยว จึงเปนโครงการที่มองในดานอุปสงค (Demand) แตเปนการศึกษาผานโซเชียลมีเดียซึ่งเปน
ขอมูลที่นักทองเที่ยวเปนผูใหดวยความสมัครใจ ซึ่งนักวิจัยไมสามารถจะควบคุมตัวแปรใดๆ ได สําหรับ
พื้นที่ศึกษาของทั้ง 2 โครงการ จะใชพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหสามารถบูรณาการขอมูลได
ชุดโครงการ “การศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชน
ทองเที่ยว” มีนักวิจัยรวมและพื้นที่ศึกษาในแตละโครงการ แสดงดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 นักวิจัยและพื้นที่ศึกษาภายใตชุดโครงการ
นักวิจัย
พื้นที่ศึกษา
โครงการยอยที่ 1 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของการทองเที่ยวเพื่อชุมชน
หัวหนาโครงการ ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ผศ.ดร.รัดเกลา เปรมประสิทธิ์

บานรองกลา จ.พิษณุโลก
ชุมชนลับแล จ.อุตรดิตถ
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ลําน้ําเข็ก)

ผศ.อริยา เผาเครื่อง และ
อ.ดร. อัครพงศ อั้นทอง

อ. สาวิณี สุริยันรัตกร





บานแมกําปอง จ.เชียงใหม



บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม



บานบัว จ.พะเยา



บานสันติชล จ.แมฮองสอน

อ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง

กลุมกิจกรรมที่วิเคราะหในพื้นที่
กิจกรรม
ผลิตภัณฑ
โฮมสเตย
วันเดียว
ชุมชน
(17 กรณี)
(4 กรณี)
(6 กรณี)


(ผาหมักโคลน)



เกาะยาวนอย จ.พังงา



เชียงคาน จ.เลย



บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานดงยางพรพิบูลย อ.พิบูล
ลักษณ จ.อุดรธานี
บานเชียง จ.อุดรธานี




บานเดียม จ.อุดรธานี




(ลองแกง)


(หมอนใบชา)


(สบูขาว)


(ชุมชนจีนยูนนาน)


(ผาบาติค)


(มะพราวแกว)





(ผายอมคราม)



(ลองเรือชมทะเล
บัวแดง)

ประแส จ.ระยอง

บานเกาะเกิด จ.

พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี

ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.


สิงหบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย

นายอรรถพันธ สารวงศ
ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน

โครงการยอยที่ 2 พฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน
ผศ.ดร. ระพีพัฒน ภาสบุตร
นายวุฒิพงศ วรรณทรัพย
ผศ. นภาพร เตรียมมีฤทธิ์
พื้นที่ศึกษาในโครงการยอยที่ 1
นางสาวจันทิมา เจริญผล
นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช
นางสาวมัทธนา กอนสันทัด
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รูปที่ 1.1 พื้นนที่ศึกษาภายยใตชุดโครงการ
กรอบบแนวคิดของงการศึกษานีนี้ เปนการศึกกษาระบบกาารทองเที่ยวอยางครบวงงจรจากการศึศึกษา
อุปทานและศัศักยภาพ (จาากแผนงานฯ) ไปประกอบบการศึกษาผผลกระทบตลลอดจนพฤติกกรรมและควาามพึง
พอใจของโคร
พ
รงการยอยที่ 1 จากภาคสสนาม เพื่อใหหไดแนวทางปปฏิบัติที่ดี (Good practicce) และแผนนงานฯ
จะบู
จ รณาการผลการศึกษาาของโครงกาารยอย 1 แล ะ 2 จะเพื่อใหหได Custom
mer to Buusiness Tourism
(C2B) Packaages ตลอดจจนใหขอเสนออแนะทางการรตลาดและเชิชิงนโยบาย
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รายงานฉบับสมบูรณ

แผนงานวิจยั ฯ
การวัดศักยภาพ
ทองเที่ยวชุมชน

โครงการยอยที่ 1

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม

Good Practice

ความพึงพอใจ

โครงการยอยที่ 2

การเปรียบเทียบ
สมรรถนะ

C2B
Tourism Packages

พฤติกรรมนักทองเที่ยว
และ UGC

ขอเสนอแนะทาง
การตลาด/ เชิงนโยบาย

รูปที่ 1.2 รูปแบบการทํางานของแผนงาน
1.4 วิธีการวิเคราะห
แผนงานฯ จะนําขอมูลที่ไดจากการรวมสํารวจพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาของโครงการยอยที่ 1
และ 2 มาบูรณาการเพื่อใหได Customer to Business Tourism (C2B) Packages และใหขอเสนอแนะ
ทางการตลาดและเชิงนโยบาย ซึ่งจะแสดงในบทที่ 5 โดยประกอบดวยการวิเคราะหตางๆ ดังนี้
1) เปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว
ในการศึ กษานี้ จะทํ าการประเมินสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยวในการศึกษานี้ อาศัย
ตัวชี้วัด 2 กลุม คือ (1) ศักยภาพของชุมชน หรือดานอุปทาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ที่สะทอนถึง
ความพรอมพื้นฐานและความสามารถในการใหบริการ และ (2) ขีดความสามารถในการแขงขัน หรือดาน
อุปสงค มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑประเมินดังตารางที่ 1.2
เมื่อนําขอมูลทั้งดานศักยภาพหรือดานอุปทาน และดานขีดความสามารถในการแขงขัน
หรือดานอุปสงคของแตละชุมชนมาวิเคราะหและแปลผลคะแนนตามตารางที่ 1.3 มาทําตารางสองทางก็จะ
ไดกลุมของชุมชนทองเที่ยวที่มีระดับความสามารถสูงทั้ง 2 ดาน กลุมที่มีคะแนนสูงดานใดดานหนึ่ง และ
กลุมที่ตองปรับปรุงความสามารถทั้ง 2 ดาน

5

ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว

ตารางที่ 1.2 ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
1.1 ทุนประเดิม
1. ศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว (อุปทาน)

1.2 ทุนใหมหรือทุน
สะสม

1.3 ทุนบริการ/
สรางสรรค

ตัวชี้วัดยอย
1.1.1 ชุมชนมีทุนธรรมชาติที่โดดเดน
1.1.2 ชุมชนมีอัตลักษณโดดเดนดาน
ประวัติศาสตรและชาติพันธุ ซึ่ง
นํามาใชสงเสริมการทองเที่ยว
1.2.3 ชุมชนมีทุนภูมิปญญาทองถิ่น
1.2.1 ชุมชนเปนตนแบบดานการ
บริหารจัดการทองเที่ยวชุมชน
1.2.2 เปนชุมชนที่ไดรับรางวัล CBT
ระดับนานาชาติ
1.2.3 ชุมชนเปนแหลงดูงานเพราะมี
ฐานเรียนรู
1.2.4 ชุมชนมีแกนนําที่เขมแข็ง และ
เครือขายที่ตองใชเวลาสะสม
มากกวา 10 ปขึ้นไป)
1.3.1 ชุมชนมีนวัตกรรมทองเที่ยว
1.3.2 ชุมชนประยุกตใชนวัตกรรม
สารสนเทศดานการตลาด (มี
เฟสบุกหรือเว็บไซตกลุม)
1.3.3 ชุมชนสามารถจัดการให
นักทองเที่ยวสามารถเขา
กิจกรรมโดยไมตองนัดหมาย
กอน
1.3.4 ชุมชนมีทุนมนุษยคืนถิ่นที่เปน
คนรุนใหม (มีคนรุน 2 มารับ
ชวงตอ)

1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี

1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี
1 = มี, 0 = ไมมี

1 = มี, 0 = ไมมี

1 = มี, 0 = ไมมี
1 = นอยกวาหรือเทากับ 100 คนตอวัน
2 = 101-200 คนตอวัน
3 = 201-500 คนตอวัน
4 = มากกวา 500 คนตอวัน

1.4 กําลังรองรับ (คนตอวัน)
1.5 ผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย (ประเมินมาตรฐาน
รอบป พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
2. ขีดความสามารถในการ
แขงขัน
(อุปสงค)

เกณฑการประเมิน

2.1 จํานวนผูใชบริการ

2.2 รายไดการทองเที่ยว

2.3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
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1 = มี, 0 = ไมมี
1 = นอยกวา 2,000 คนตอป
2 = 2,000-5,000 คนตอป
3 = 5,001-10,000 คนตอป
4 = มากกวา 10,000 คนตอป
1 = นอยกวา 1 ลานบาทตอป
2 = 1-3 ลานบาทตอป
3 = 3-5 ลานบาทตอป
4 = มากกวา 5 ลานบาทตอป
1 = รอยละ 90-100
2 = รอยละ 80-89
3 = รอยละ 70-79
4 = นอยกวารอยละ 70

รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 1.3 แปลผลระดับศักยภาพและความสามารถของชุมชน
แปลผล
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ดานศักยภาพ (Supply)
1 - 5 คะแนน
6 - 10 คะแนน
11 - 16 คะแนน

ดานความสามารถ (Demand)
1 - 4 คะแนน
5 - 8 คะแนน
9 - 12 คะแนน

2) วิธีวิจัย ใชวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห
เชิงปริมาณ จะเปนการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินและบัญชี เพื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน
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 เพื่อนําผลไปเขียนคูมือวิเคราะห
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชหลักทางบัญชีและการเงิน เชน การวิเคราะหกําไรสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน
เปนตน
 ในการวิเคราะห Good practice จะใชทฤษฎีตางๆ มาใชในการอธิบายตามบริบทที่
เหมาะสม เชน ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด 7 ประการ หรือ 7P’s ในการวิเคราะหกิจกรรมทางการตลาด
ของชุมชน หรือหลักธรรมาภิบาลในการวิเคราะหการบริหารจัดการองคกร เปนตน
4) เสนอภาพโมเดลทองเที่ยวครบวงจรสําหรับการทองเที่ยวชุมชน เปนการติดตาม
นักทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดีย และผานการสัมภาษณ ผลการศึกษาจากโครงการยอย 2 สําหรับ
การศึกษาการทองเที่ยวแบบครบวงจร จะติดตามนักทองเที่ยวชุมชนในการคนหาขอมูลของนักทองเที่ยว
เพื่อจะแสวงหาจุดหมายปลายทางดานทองเที่ยว การตัดสินใจ การจอง จาย และเดินทางสูจุดมุงหมาย
ปลายทาง การแบงปน (Share) ในการแสดงความพึงพอใจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โครงการยอยที่ 2)
5) การติดตามความพึงพอใจและ UGC การติดตามความพึงพอใจจะดําเนินการโดยการ
พัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content: UGC) เพื่อใหนักทองเที่ยว/ผูเยี่ยมชม เขามา
แสดงความคิดเห็น รีวิว แลกเปลี่ยนประสบการณ ผานโซเชียลมีเดีย ขอมูลที่ไดรับเมื่อผานการวิเคราะห
สังเคราะหดวยเทคนิคการทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) จะสะทอนถึงความพึงพอใจ พฤติกรรมและความตองการที่แทจริงของนักทองเที่ยว ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวชุมชน
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Share

Search

Travel/ Stay

Decide

Pay

Book

รูปที่ 1.3 โมเดลการทองเที่ยว
6) การบูรณาการขอมูลจากภาคสนามกับขอมูลโซเชียลมีเดีย เพื่อเสนอผลิตภัณฑใหมที่มา
จาก UGC เปนการบูรณาการโดยแผนงานเพื่อใหไดผลผลิตสุดทาย ไดแก
- แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียล
มีเดียเปนเครื่องมือในการทํากิจกรรม ธุรกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการ
เดินทาง
- ไดเนื้อหา ความคิดเห็น และภาพถายในมุมมองที่นักทองเที่ยวตองการ รวมถึงการสงเสริม
การตลาดดวยเทคนิคการบอกตอในเชิงบวกแบบออนไลน (e-Positive Word of Mouth) เพื่อผลักดันการ
ทองเที่ยวชุมชนใหเติบโตอยางยั่งยืน
7) จัดทําคูมือ ผลผลิตหนึ่งในโครงการนี้ คือ “คูมือการวิเคราะหการลงทุนของโฮมสเตยชุมชน”
เพื่อสรุปปจจัยสําคัญที่ชุมชนตองพิจารณาเมื่อจะจัดการทองเที่ยวชุมชน แนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชน
ทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงแนวทางในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินอยางงาย เพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน
1.5 นิยามศัพท
ศักยภาพ ในการศึกษานี้ ศักยภาพ หมายถึง ปจจัยทางดานอุปทานที่ทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นมี
โอกาสที่จะพัฒนาดานการทองเที่ยว ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปนปจจัยทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล หรือ
ปจจัยทางการเงินก็ได
สมรรถนะ เปนตัวบงชี้ถึงความสามารถที่จะดําเนินการ ทามกลางโลกที่มีการแขงขัน
1.6 ขอจํากัดของงานวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีขอจํากัดบางประการที่ผูอานควรตระหนักเพื่อใหมีความระมัดระวังการที่จะนํา
ขอมูลไปอางอิงตอไป
1) งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานที่มุงเนนการอธิบายธรรมชาติของชุมชนทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ ดังนั้น
ในการเก็บตัวอยางจึงมิไดเก็บตัวอยางเชิงสถิติ แตเปนไปและเปนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม
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ยอยของชาวบานที่เห็นประโยชนจากงานวิจัยชิ้นนี้และยินดีใหขอมูล ผลการศึกษาจึงไมอาจกลาวไดวา
เปนตัวแทนของชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด
2) ขอมูลที่นํามาคํานวณผลตอบแทนและรายไดของชุมชนทองเที่ยวมีไดมาจากการสุมตัวอยาง
เชิงสถิติที่แทจริง ยกตัวอยางเชน กลุมโฮมสเตย นักวิจัยจะทําการแบงกลุมโฮมสเตยตามขนาดของที่พัก
และจํานวนหองเปนขนาดเล็ก กลาง และใหญ ในแตละกลุมก็จะเลือกตัวอยางออกมา 3-4 ตัวอยาง ซึ่งกลุม
เห็นวา เปนตัวแทนของกลุมทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยินยอมพรอมใจของผูใหขอมูล เพราะการสัมภาษณเชิง
ลึกโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการลงทุนนั้นตองใชเวลาและเก็บขอมูลคอนขางละเอียดเพื่อใหไดขอมูลตนทุน
และรายไดสําหรับการคํานวณผลสุทธิ สําหรับกลุมทองเที่ยววันเดียวนั้น นักวิจัยไมสามารถสอบถามความ
พึงพอใจได เพราะมีชวงเวลาสั้นมากในการทองเที่ยวและเปนการรบกวนแขกของชุมชน
3) การเก็บขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมีขอจํากัด คือ หากเปนชุมชนทัศนศึกษาหรือดู
งาน นักทองเที่ยวจะมาเปนกลุมใหญ ซึ่งจะมีลักษณะของตัวแปรบางประการคลายคลึงกัน เชน ที่ทํางาน
อายุ อาชีพ การศึกษา และวัตถุประสงคของการมาทองเที่ยว คาใชจาย ดังนั้น ในแตละกลุมจึงเก็บเพียง
หนึ่งตัวอยาง ทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางไดจํานวนมาก เนื่องจากใน 1 เดือน มีผูมาทองเที่ยวในชุมชน
จํานวนไมมาก
4) เนื่องจากการศึกษานี้มีขอความพาดพิงในเชิงลบเกี่ยวกับหมูบานที่ศึกษา ซึ่งเกิดจากความเห็น
ของผูไปเยือน ดังนั้น ในสวนนี้จึงไมอาจกลาวนามของหมูบานนั้นได และจะตองใชนามสมมติตามธรรม
เนียมปฏิบัติของการวิจัย ผูที่สนใจจึงควรไปศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานยอยสําหรับแตละหมูบาน
5) การศึกษาอุปสงคจากโซเชียลมีเดีย พบวา นักทองเที่ยวไทยไมนิยมเขียนรีวิวหรือแสดงความ
คิดเห็นแบบยาวดังเชนนักทองเที่ยวตางชาติ แตจะสนใจการใหคะแนนมากกวา ทําใหขอมูลในสวนนี้นอย
กวาที่คาดหมายไวมาก
รายงานฉบับนี้เปนรายงานสรุป ผูที่สนใจสามารถอานรายงานฉบับยอย ซึ่งมีรายละเอียดในแต
ละหมูบานโดยดาวนโหลดจากเว็บไซต ppsi.or.th
1.7 ประโยชนของขอคนพบจากการศึกษา
ในการศึกษานี้ไดเกิดผลประโยชนมีขอคนพบที่กอใหเกิดผลประโยชนในหลายดานดังตอไปนี้ คือ
1) ดานวิชาการ มีขอคนพบที่สําคัญ ไดแก การเกิดทฤษฎีพลวัตทองเที่ยวชุมชน ซึ่งวิเคราะห
วิ วั ฒนาการของชุ มชนดั้ งเดิ มไปสู วิสาหกิ จชุ มชนสมัย ใหมซึ่ง ทํา ใหมี ก ารเปลี่ย นแปลงทั้ งในเรื่ องของ
อุดมการณและคุณคาความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรและเครือขาย วิธีการดําเนินงาน และโลกทัศน
เมื่ อชุ มชนเปลี่ยนแปลงไปจากชุมชนดั้งเดิมไปสูลักษณะของชุมชนที่ มีวิสาหกิจสมัยใหม ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมไมปรากฏวามีการคนพบและขอสรุปดังกลาว
2) ดานสังคม ไดแก การบริหารจัดการองคกรและกติกาสังคม ซึ่งมีขอคนพบที่สําคัญก็คือ จะมี
กติกาชุมชนที่ใชกํากับการทองเที่ยวชุมชนนั้น ซึ่งมีความจําเปนและสําคัญอยูในระดับหนึ่ง แตเมื่อการ
ทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวาจะมีบุคคลภายนอกชุมชนเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก
ดังนั้นกติกาชุมชนที่มีอยูจะไมเพียงพอและจะตองใชกฎหมาย ซึ่งเปนเทศบัญญัติเขามาบังคับในเบื้องตน
อย างไรก็ ดี เทศบั ญญั ตินั้นไมสามารถที่จะจํ ากั ดเสรีภาพส วนบุค คล เชน การดื่มกินสิ่งอบายมุข ในที่
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สาธารณะ ดังนั้น เมื่อ ทองเที่ยวชุมชนขยายตัวมากขึ้นจําเปนจะตองมีธรรมนูญประชาคมกํากับอีกดวย
นอกจากนี้ การศึ ก ษานี้ ยั ง พบตน แบบของการกระจายผลประโยชน ใ ห แก สั ง คมสว นใหญ น อกชุ ม ชน
ทองเที่ยว ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบทางบวกและลดผลกระทบทางลบจากการทองเที่ยวอีกดวย
3) ดานเศรษฐกิจและพาณิชย การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่จะทําใหทองเที่ยว
ชุมชนมีความสัมฤทธิ์ผลดานเศรษฐกิจและโอกาสทางดานตามตลาดจากการใชระบบสื่อสารออนไลนการ
ใชแอพพลิเคชั่นสมัยใหม เชน การใช Google translate ซึ่งโครงการยอยที่ 2 ไดทําการถายทอดทักษะนี้
แกชุมชนที่ศึกษา ปรากฏวาเปนที่สนใจกันมาก
4) ดานผูประกอบการ งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําคูมือการลงทุนสําหรับโฮมสเตยที่เขาใจงายสามารถ
นําไปใชคํานวณความเปนไปไดของการลงทุนของผูประกอบการและมีตัวอยางจากขอมูลภาคสนามที่
ชัดเจน
5) ดานนโยบาย งานวิจัยนี้ไดใหเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวชุมชน โดยได
ชี้แนะใหเห็นวาชุมชนทองเที่ยวมีความแตกตางกันมาก และมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น การสงเสริม
และการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน จึงไมสามารถทําไดทุกพื้นที่หรือไมสามารถใชนโยบายสูตรเดียวกับทุก
พื้นที่ ผูออกนโยบายและผูที่จะทําหนาที่ขับเคลื่อนการพัฒนา เชน สถาบันการศึกษา จะตองมีความรูความ
เขาใจศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อจะไดสงเสริมและพัฒนาไดอยางตรงจุด
1.8 การนําเสนอรายงาน
รายงานนี้มีทั้งหมด 5 บท บทที่ 2 ถัดจากนี้เปนบททบทวนวรรณกรรมเพื่อคนหาชองวางของ
การศึกษา บทที่ 3 เปนการศึกษาดานอุปสงค (Demand) โดยเสนอพฤติกรรมและความตองการของ
ชุมชนทองเที่ยวผานโซเชียลมีเดีย ซึ่งเปนการสรุปเนื้อหาจากโครงการยอยที่ 2 ซึ่งเปนโครงการศึกษา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวทางโซเชียลมีเดีย บทที่ 4 เปนการรายงานผลการศึกษาในดานอุปทาน (Supply)
โดยจะเปรียบเทียบศักยภาพและสมรรถนะของพื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด รวมทั้งจะรายงานความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวในกรณีศึกษา บทที่ 5 เปนบทสรุปขอคนพบ วิเคราะหโอกาส และอนาคตของการ
ทองเที่ยวชุมชน ตลอดจนสรุปทฤษฎีวิวัฒนาการของทองเที่ยวชุมชน ดังที่ไดระบุไวในขอที่ 1.7
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บทที่ 2
ทบททวนวรรรณกรรมม
การทบทวนวรรณกรรรมในรายงานนฉบับนี้ เปนการทบทวนว
ก
วรรณกรรมเททาที่จําเปนกัับการทําความ
เขาใจจผลงานวิจัย สําหรับการรทบทวนวรรรณกรรมที่มีรายละเอี
ร
ยดมากกวานี้ โปปรดดูในรายยงานโครงกาาร
ยอย 1 (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และอรรถพั
แ
นธธ สารวงศ, 2561) และโครงการยอ ย 2 (อรุณี อินทรไพโรจน
และคคณะ, 2561)
2.1 แนวคิดและะทฤษฎีที่เกียวข
ย่ อง
2.1.1 โมเดดลวงจรชีวตของสิ
ติ
นคาททองเที่ยว
ชุมชนทองเที่ยวแแตละแหงมีชชวงเวลาในกา

ารเริ่มตนไมเหมือนกัน รววมถึงมีวิวัฒนาการและกา
น
าร
พัฒนนาที่ไมเทากัน บางชุมชนอยยูในขั้นที่ประสบความสําเร็ร็จไดรับรางวัลเป
ล นเครื่องยืนนยันความสําเร็
า จ บางชุมชน
ช
ยังอยูยูในชวงแรกเริริ่ม อยางไรก็ตาม
ต Butler (11980) เห็นวา สินคาทองเทที่ยวเปนสินค าที่อาจมีวันเสื่อมสลาย อาาจ
ไมใชสินคาที่หมุนเวี
น ยนกลับมาใชไดใหมไดดเรื่อยๆ และะมีวงจรชีวิต (Life cyccle) การศึกษานี
ษ ้จึงไดเสนนอ
แบบจจําลองวงจรชีวิิตของสินคาทองเที่ยวของงบัทเลอร (Buutler’s tourism
m life cycle model) ซึ่งไดดแบงวงจรชีวิต
สินคาาทองเที่ยวอออกเปน 6 ขั้นตอน
ต ในการอธิธิบายวิวัฒนากการของชุมชนนทองเที่ยวกรรณีศึกษา (รูปที
ป ่ 2.1)
จํานววนนักทองเที่ยว
ขั้นการฟนตตัว A
B

ชวงวิ
ว กฤตของ
ความสามารถในการรองรัรับ

ขันชะลอตั
้น
ว

C

ขั้นอิ่มตั ว

D

ขั้นตกต่ํา

E

ขั้นพัพฒนา

ขั้นการสํารววจ

ขั้นเริมต
่ม น
เวลา

ที่มา: ดัดแปลงจาก Butler (1980) และมิ่งสรรพ ขาวสอาด และะคณะ (2555)

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนนของวงจรชีชีวติ ของสินคคาทองเที่ยว
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วงจรรชีวิตของสินคคาทองเที่ยวจะเริ่มตนจากก ขั้นการสํารวจ
า (Explooration stagge) ซึ่งเปนขััน้ ที่ยัง
ไม
ไ มีการเตรียยมความพรอมสิ
อ ่งอํานวยยความสะดวกกเพื่อรองรับการท
บ
องเทียว
่ย นักทองเทีที่ยวที่เขามาาใชสิ่ง
อํานวยความสะดวกรวมกกับคนทองถิ่น และนักทอองเที่ยวมีโอกกาสไดมีปฏิสัสมพันธกับคคนทองถิ่นแลละการ
ได
ไ รับประสบกการณที่ดีจากกการทองเทียวสู
่ย ง แตผลตตอบแทนทางงการเงินตอชมชนท
ชุ
องถิน่ นยังเล็กนอย ตอมา
จึงเริ่มมีการจัจัดหาสิ่งอํานวยความสะดดวกเพื่อรองรรับการทองเที่ยวมากขึ้น โดยเรียกขั้นั นี้วา ขั้นเริริ่มตน
(Involvemennt stage) ซึ่งคนในชุ
ง
มชนนมีบทบาทอยยางมากในกาารจัดหาใหมสิี ่งิ อํานวยคววามสะดวก รวมถึ
ร ง
บ น
เริ่ิมมีการโฆษษณาประชาสัสัมพันธเพื่อดึงดูดนักทองงเที่ยว ภาครัรัฐเริ่มเขามามีมีสวนรวมแลละใหการสนับสนุ
โครงสร
โ
างพื้นนฐานที่จําเปนมากขั
น
้น จนเขาสู ขั้นพัฒ
ฒนา (Development staage) ในขั้นนี้ เริ่มมีการปรัับปรุง
เพิ่มเติมสิ่งดึงงดูดใจและสิ่งอํ
ง านวยความสะดวกดานนการทองเทียว
่ย โดยเฉพาาะสิ่งปลูกสราางตางๆ เริ่มมีการ
น
่มที่จะะคัดคาน ซึ่งองค
อ กรในชุมชนท
ช องถิ่นอาาจจะมีบทบาททมาก
เปลี่ยนแปลง ทําใหคนทองถิ่นบางสวนอาจเริ
ขึ้น นอกจากกนี้ ในขั้นนี้จะเริ
ะ ่มมีจํานวนนของนักทองงเที่ยวสูงกวาจํ
า านวนประชชากรในทองถิถิ่น และเกิดการใช
ก
แรงงานที
แ
่ถู กกนําเขามา เ มื่อจํานวนนันักทองเที่ย ว ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง
อ จะเขาไปปสู
ขั้นอิ่มตัว
(Consolidattion stage) ในชวงนี้ แมวาจํานวนผูมมาเยือนจะเพิ
พิ่มขึ้นแตมีอตราเพิ
ัต ่มที่ลดลลง แตจํานวนนผูมา
จ กผูกติดกับการท
บ
องเทีที่ ยวและพึ่งพิงการ
เยือนทั้งหมดดอาจสูงกวาจํจานวนคนในนทองถิ่น ขนนาดเศรษฐกิจถู
ททองเที่ยวเปนนหลัก ในขั้นนีน้จะมีการพยยายามกระตุนนอัตราการเติติบโตของนักทองเที่ยวดววยการรณรงคค การ
โฆษณา
โ
และะขยายช ว งเเวลาของการรท อ งเที่ ย วแและพื้ น ที่ ก ารตลาดออกไป อย า งไรรก็ ต าม เมื่ อแหล
แ ง
ททองเที่ยวเริ่มเปนที่รูจักดีและได
แ รับการรยอมรับ จํานนวนนักทองเทที่ยวเขามามาากเกินกวาขีดดความสามาารถใน
การรองรั
ก
บกาารทองเที่ยว และเริ่มเกิดปญหาและผลลกระทบเชิงลบในด
ล
านเศรษฐกิจ สังค ม และสิ่งแวดดลอม
ที่จะมีผลตอคความยั่งยืน จะเข
จ าสู ขั้นชะลอตั
ช
ว (Staagnation sttage) เพื่อปรระชุม ปรึกษษา หรืออภิปรายใน
ร
ททองถิ่นเพื่อที่จะหาวิธีการรเพื่อรักษาจํานวนของนั
า
กกทองเที่ยว ในขณะที่สิ่งดึงดูดใจที่มนนุษยสรางขึนเริ
้น ่มมี
จํานวนมากขึ้น รูปแบบขอองนักทองเทียวจะเปลี
ย่
่ยนไไปเปนแบบกกลุมธุรกิจการรทองเที่ยวมววลชนมากขึน้ การ
พัพฒนาตอไปภภายหลังจากขขั้นนี้ จึงมีความเปนไปไดด 2 ทาง คือ ขั้นตกต่ําหรืรือขั้นการฟนนตัว (Decline or
rejuvenating
r
g stage) ในกรณีที่เกิดภาวะตกต่
ด
ํา อาจเกิดเหหตุการณที่ทาให
ํา เกิดการเเสื่อมถอยขอองการ
ททองเที่ยว เชชน ที่ดินและททรัพยสินจะมีมีการเปลี่ยนนมือกันสูง สิ่งที่สรางขึนเพื
้น ่อใชในกาารทองเที่ยวจะถูก
เปลี่ยนไปใชใในสวนที่ไมใชชเพื่อการทองเที
อ ่ยว ผูปรระกอบการกาารทองเที่ยวเเริ่มแขงขันกันั ลดราคา เปปนตน
หรื
ห อ ในกรณี
ณีเกิดการฟนตัตว อาจมีทางเลื
า อกที่จะฟฟนการทองเทีที่ยวขึ้นมาอีกครั
ก ้ง เชน กการใชสิ่งดึงดูดใจที่
มนุ
ม ษยสรางขึ้นเปนหลักในนการทองเทียว
่ย การคนหาาทรัพยากรธธรรมชาติที่ยังไมเคยใชมาากอนนําออกกมาใช
เปนตน (มิ่งสสรรพ ขาวสอาาด และคณะ, 2556)
ชุมชนนทองเที่ยวก็ก็เหมือนกับแหลงทองเที่ยยวหลักอื่นๆ ทีท่อาจจะเสื่อมความนิ
ม
ยมลลงเมื่อเวลาผานไป
และจํ
แ าเปนตอองหาสินคาและบริ
แ
การใหหมๆ มาเสริม หรือทดแททนกิจกรรมกการทองเที่ยววเดิมที่เสื่อมความ
นิยม เพื่อตอววงจรชีวิตใหสามารถเจริ
ส
ญเติ
ญ บโตอยางงตอเนื่องตอไปได
ไ
2.1.2 นิยามการทองเที
อ ่ยวชุมชน
ช
กการทองเที่ยวชุ
ว มชน (Com
mmunity-Bassed Tourissm: CBT) เปนแนวทางงหนึ่งที่ถูกนํามาใช
า
เปนเครื่องมืออในการสรางรายได การรสงเสริมการรมีสวนรวมขของชุมชน รวมถึ
ร งการแ สดงออกถึงความ
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ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนถิ่น ทั้งนี้ ไดมีผูนิยามคําวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” ไวหลายแนวทาง
ดังนี้
World Tourism Organization (1998) นิยามวา “การทองเที่ยวโดยชุมชน” เปนการทองเที่ยว
ที่นํามาซึ่งทั้งผลประโยชนและปญหาตางๆ ใหแกชุมชน ซึ่งถามีการ “วางแผนพัฒนาการจัดการที่ดี” แลว
การทองเที่ยวจะทําใหเกิดอาชีพในชุมชน สรางรายไดและเปนโอกาสใหเกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะทําให
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้ การทองเที่ยวยังทําใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติในชุมชน
โบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะงานหัตถกรรม และวัฒนธรรม ประเพณี ชวยในการพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เพราะเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
World Bank (2000) ใหความหมายการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ “การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของชุมชน” ผูซึ่งตองไดรับประโยชนและรายไดอยางยุติธรรมจากการทองเที่ยว กําจัดความ
ยากจน และไมสงผลกระทบแกวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนการสรางความภาคภูมิใจในชุมชน และเกิด
การรักษาและพัฒนาสมบัติของชุมชน
สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน ก. (ม.ป.ป.) นิยามวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการ
ทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม “กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ
โดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ” มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผู
มาเยือน
สินธุ สโรบล และคณะ (2546)
กลาววา การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนควรคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและ
มี ก ารเตรี ย มความพร อ มของชุ ม ชนด ว ยการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่นเพื่อนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
สิ่งสําคัญในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน “ชาวบานควรเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทองเที่ยวของทองถิ่น” โดยตรงรวมทั้งรวมมือกันรักษาทรัพยากรที่มีอยูใหเปนมรดกของคนรุน
ลูกหลานและรุนตอๆ ไป
จากนิยามขางตน จะพบวา มีประเด็นที่เกี่ยวของในแงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 2
ประเด็น คือ
1) การจัดการที่เปนของชุมชน คือ การเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นทั้งในการ
ตัดสินใจ การใชทรัพยากรในชุมชน การจัดการทองเที่ยวที่ดําเนินการโดยคนในชุมชน ตลอดจนการ
จัดสรรผลประโยชนเพื่อคนในชุมชน
2) การจัดการที่ดี คือ การจัดการที่ไมสรางผลกระทบหรือความขัดแยง เชน การกระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม ไมทําลายวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสู
ความยั่งยืน ซึ่งในนิยามตางๆ ไดรวมเปาหมาย (Goal) ของการจัดการที่ดีไวดวย
ทั้ง 2 ประเด็นนับวาเปนเงื่อนไขจําเปนที่จะทําใหเปนการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
กลาวคือ คนในชุมชนตองเปนผูดําเนินการและและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการใช
ทรัพยากรตางๆ ในชุมชนเอง ไมใชใหบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการ อยางไรก็ดี หากจะทําใหการ
พัฒนาเกิดความยั่งยืน การจัดการที่เกิดขึ้นจะตองเปนการจัดการที่ดี กลาวคือ การดําเนินการนั้นสราง
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ประโยชนใหแกชุมชนไดอยางแทจริง ไมสรางผลกระทบเชิงลบ หรือสามารถจัดการและสรางสมดุลได
ระหวางผลไดและผลเสียที่เกิดไดอยางเหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขขอหลังนี้ ถือเปนเรื่องที่คอนขางทาทายชุมชน
ในการวางแผนและบริหารจัดการใหเกิดสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีองคประกอบหลัก 4 ดาน
ดังนี้
1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การ
ผลิตและการใชทรัพยากรธรรมชาติคํานึงถึงความยั่งยืนของชุมชน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ
2) ด า นองค ก รชุ มชน ชุ ม ชนมี ระบบสั ง คมที่ ค นในชุ ม ชนรั บ รู ร ว มกั น มี ป ราชญ ห รื อ ผู มี
ความรู และมี ทัก ษะในเรื่ องต างๆ สมาชิ กของชุมชนมีค วามรูสึ ก เป นเจาของและเขามามีส ว นรว มใน
กระบวนการพัฒนา
3) ด า นการจั ด การ ชุ ม ชนมี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ กติ ก าในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการบริหารจัดการการทองเที่ยว สามารถบูรณาการ
การทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม มีกองทุนที่เอื้อประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
4) ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวเปนการสรางการรับรู เขาใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน สราง
จิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
การที่จะใหชุมชนดําเนินการทองเที่ยวไดจําเปนตองเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนในดานการจัดการทองเที่ยว เนนอัตลักษณของการทองเที่ยวโดยชุมชน ใหความสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคน และชุมชนทองถิ่น มีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับวัฒนธรรม
การทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการ ดังนี้ (สถาบันการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน, 2556)
1) ชุมชนเปนเจาของ
2) ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
3) สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต
5) มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม
6) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น
7) กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
9) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น
10) มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน
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การทองเที่ยวโดยชุมชนจํ
ม าเปนต องอาศัยการมีสวนรวม (Participatioon)
และะความรวมมือ
น สวนเสียยทุกภาคสวนเพื
น ่อนําไปสูการพั
ก ฒนาชุมมชนอยางยังยื
่ง น (Vernonn,
(Collaboration) จากผูมีสวนได
a Curry, 2005)
2
การมีสวนรวมและะความรวมมือที
อ ่เกี่ยวของ กับการทองเเที่ยวชุมชนคืคือ
Esseex, Pinder and
กระบบวนการที่เชื่อมโยงการตัตัดสินใจระห วางผูมีสวนไไดสวนเสียหลั
ห กเขาดวยกกันเพื่อแกปญหาและหรืรอ
บริหาารจัดการประะเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของเชืชื่อมโยงการททองเที่ยวชุมชน
ช (Jamal aand Getz,1995) เปนกาาร
รวมชชุมชนเขาดวยกัน (Comm
munity Integration) (Mitcchell and Reeid, 2001) ใในรูปของโครรงสรางอํานาาจ
การตัตัดสินใจ และะกระบวนกาารตัดสินใจ โโดยมีลักษณะะการควบคุมและเป
ม
นเจาาของโดย ทองถิ
อ ่น เชน ใน
ดานกการจางงานคคนในทองถิน่ หรือหมายถึถึงการที่ทองถิ่นหรือชุมชนมีบทบาทเชิชิงรุกหรือมีบทบาทอย
บ
างมี
นัยสําาคัญในการตัตัดสินใจ
ในการศึศึกษานี้ จะนิยามการทอองเที่ยวโดยชชุมชนวา เปนการทองเทที่ยวที่ชุมชน
นเปนเจาขออง
ช และเพื่อชุชมชน มีการรบริหารที่มีมีธรรมาภิบาล
า โดยหวังผผลการเพิ่มคุณภาพชีวิต
จัดการโดยชุมชน
ษฐกิจ สังคมม และสิ่งแวดดลอมในระยยะยาว
เกิดคความสมดุลทั้งทางเศรษ
2.1.3 รูปแบบการทองเที่ยวชุมชนน
การศึศึกษาที่ผานมมามักแบงรูปแแบบการทองเที
ง ่ยวชุมชนออกไดเปน 3 ประเภทหลลัก ไดแก กาาร
แลกเเปลี่ยนเรียนรูรู การศึกษาดูดูงาน และจิตตอาสา
1) การแลกเ ปลี่ ย นเรี ย นนรู เป น การรเรี ย นรู แ ละแบ ง ป น ประะสบการณ กักับ วิ ถี ชี วิ ต ค น
นักทองเที่ยวสามมารถเยี่ยมชมมชุมชน เขารรวมกิจกรรมในทองถิ่น เชชน การทําปประมงพื้นบาน การทําสวน
ก นปา เจจาบานและแแขกผูมาเยือนมี
น การแลกเปปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ฒ
หรืรือ
ศิลปะะทองถิ่น งานนฝมือ หรือการเดิ
รวมเเปนสวนหนึ่งของโครงการรพัฒนาและออนุรักษในทองถิ่น
น
ก ษาาดู ง านในชุ มชนที
ม ่ ป ระส บ
2) การศึ ก ษาาดู ง าน ศู น ย ก ารเรี ย นรูรู ชุ ม ชน เปนการศึ
น
พลังงานน้ําขนาดเล็
ข
ก การอนุรักษปาาไม และยาสมุนไพรแผน
ความมสําเร็จ เชน การทําไรนาสวนผสม
โบราาณ เปนตน ชุมชนเหลานี
า ้จะเปดโอกกาสใหนักเรียน นักวิชากการ หรือเจาหหนาที่องคกรปกครองส
ร
วน
ทองถิถิ่นเขา เยี่ย มชม
ม เพื่อนําความรูจากกการเรียนรูภาคสนามไปปรับ ใชกับวิ ถีชีวิตสว นตตัว หรือพัฒนา
น
ทองถิถิ่น
ห องานอาสสาสมัคร เปนการทองเทีที่ยวเพื่อสัมผั ัสประสบการรณที่คลายกัับ
3) จิตอาสา หรื
การแแลกเปลี่ยนเรีรียนรู โดยผูมาเยื
ม อนมีโอ กาสที่จะทํางานกั
ง บครอบบครัวและมีสสวนร
ว วมใชเวลาในกิจกรรรม
อาสาาสมัคร เปนงานที
ง ่มีประโโยชน สามารรถทํากิจกรรรมใหแลวเสร็ร็จดวยงบปรระมาณที่จํากักดและการใใช
ทักษษะทางเทคนิค เชน การอออกแบบเสนททางศึกษาธรรรมชาติ ภาพวาด การทําคความสะอาด และการสราง
า
สื่อภาาษาอังกฤษ (Botrill, 2018)
แตเมื่อโลกมีการเเปลี่ยนแปลงงไป และสงผลทํ
ผ าใหโครงงสรางๆ ของงโลกเปลี่ยนไไป รายไดของ
อ
ป ่ยนไป รูปแบบการท
แ
องงเที่ยวชุมชนนก็อาจมีความมหลากหลายยมากขึ้น ดังที่จะไดเห็นใน
นักทองเที่ยวก็เปลี
สวนถถัดไป
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2.1.4 ปประเภทนักททองเที่ยวชุมชน
ม
กการทองเที่ยวชุ
ว มชนยังคงงเปนเปาหมาายที่ตองการของนักทองเเที่ยวชาวยุโรรปที่ตองการรไดรับ
ประสบการณ
ป
ณจริงในรูปแบบเฉพาะ (Unnique and AAuthentic expperiences) โดยเฉพาะอย
โ
ยางยิ่งหากรูววาการ
ททองเที่ยวดัง กลาวสามารรถสรางประโโยชนใหแกชชุมชน มีควาามปลอดภัย มีความยั่งยื น และมีโอกกาสมี
ปฏิ
ป สัมพันธกับคนในทองถิถิ่น นักทองเทีที่ยวที่ชื่นชอบบการทองเทียวชุ
่ มชนโดยยทั่วไปแลวเปปนผูที่มีการศึศึกษา
มีรายไดคอนขขางสูง และมีมีประสบการณ
ณการทองเทีที่ยว Centre for the promotion
p
oof imports from
developing
d
ccountries (CBI) ไดแบงประเภทนักทอองเที่ยวที่สนใใจการทองเทีที่ยวชุมชนไวด ังนี้
ง ่ยวชุมชน
นสายแข็ง (Hard CBT travelers) นันกทองเที่ยววกลุมนี้มีจํานวนไม
1) นักทองเที
มากโดยเป
ม
นกกลุมนักทองเเที่ยวที่ตองการประสบกาารณดานวัฒนธรรมชุ
น
มชนนอยางแทจริงงจึงตองการใชชชีวิต
เหมือนคนทอองถิ่นใหมากทที่สุดโดยไมคํคาํ นึงถึงความมสะดวกสบาย หากไดรบความสะดวก
ับ
กสบายเกินไปจาก
การท
ก องเที่ยววชุมชนอาจรูรูสึกวาการทองเที
อ ่ยวดังก ลาวไมใชประสบการณ
ร
ทีท่แี ทจริง ก ารทองเที่ยวอย
ว าง
ยั่งยืนและจริยยธรรมในการรทองเที่ยวถือเปนสิ่งสําคั ญสําหรับนักท
ก องเที่ยวกลุมนี้ นักทอองเที่ยวกลุมนี้โดย
สสวนใหญเปนนนักทองเที่ยวชาวดั
ว
ทช ดังนั
ง ้นชุมชนจึงงควรเสนอกาารทองเที่ยวชชุมชนที่ทําใหหนักทองเที่ยวกลุ
ว ม
นี้ไดรับประสบบการณดานววัฒนธรรมชุมชนอย
ม
างแททจริง นักทองเที
อ ่ยวกลุมนี้จึงเหมาะกับบการพักโฮมมสเตย
ตามนิ
ต ยามขอองกระทรวงกการทองเที่ยวและกี
ว
ฬา ซึ่งนักทองเเที่ยวจะตองพ
พักรวมกับเจจาของบานชชายคา
เดียวกัน โดดยมีหองพักหรือพื้นที่ใชสอยภายในบบานเหลือสามารถนํามาดัดัดแปลงใหนนัั กทองเที่ยวไไดพัก
ชั่วคราว และจัดบริการสิ่งอํานวยความมสะดวกตามสสมควร
2) นักทองเที
ง ่ยวชุมชน
นสายออน ((Soft CBT travelers)
t
นักทองเที่ยวชชุมชนสวนใหหญจัด
อยู
อ ในกลุมนี้ โโดยเปนนักททองเที่ยวทีสนใจในวั
่ส
ฒนนธรรม การผผจญภัย การมีปฏิสัมพันธธกับคนในทองถิ่น
นันกทองเที่ยวกกลุมนี้ตองกาารไดรับความมสะดวกสบายจากการทองเที
อ ่ยวชุมชนน ดังนั้นชุมชชนจึงควรเสนนอการ
ททองเที่ยวชุมชนที่ทําใหนันักทองเที่ยวกกลุมนี้ไดรับคความสะดวกกสบาย เชน ที่นอน หองนน้ํา อาหาร และสิ
แ ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆๆ ชุมชนตองเเขาใจวานักททองเที่ยวกลุมนี
ม ้อาจไมไดมองหาการททองเที่ยวชุมชนแต
ช
หากการท
ห
องเที่ยวชุมชนสสามารถตอบบสนองความมตองการไดนันกทองเที่ยวกลุมนี้ก็จะเลืลือกการทองเที่ยว
ชุชมชน นักทอองเที่ยวกลุมนี้แบงยอยออกเปน 3 กลุม คือ
2.1) นันกทองเที่ยวกลุมผูสูงอายยุ (Older generation)
g
นันกทองเที่ยววกลุมผูสูงอายุเปน
นันกทองเที่ยวชุมชนกลุมใหหญโดยมีอายุระหวาง 500-70 ป นักท
ก องเที่ยวกลลุมนี้มีทั้งเงินนและเวลามากกวา
นันกทองเที่ยววกลุมอื่นเพรราะสวนใหญลูกโตแลวแลละเกษียณแลลวจึงไมตองทํางานมีเวลลาทองเที่ยวเต็มที่
นันกทองเที่ยวกลุมนี้ยังมีสขภาพแข็
สุ
งแรงและต
แ
องกการไดรับประะสบการณใหม
ห ๆ จึงสนใจจกิจกรรมผจจญภัย
เบาๆ ที่ผสมผสานกับคววามหรูหรา ขณะเดี
ข
ยวกันนก็มองหาปรระสบการณทีท่แี ทจริงดวยยเชนกัน เพื่อ
ตอบสนองคว
ต
ามตองการขของนักทองเทีที่ยวกลุมนี้ชุมมชนควรนําเสสนอประสบกการณแทจริงทที่มีลักษณะเฉพาะ
ทัท้งดานวัฒนธธรรมและกิจกรรมผจญภั
ก
ยเบาๆ
ย
นําเสนนอบริการที่เปปนมาตรฐานนและสะดวกสสบาย
2.2) นันกทองเที่ยวกลุ
ว มที่อายุไไมมาก (Youunger geenerations) โดยสวนใหญ
น
นันกทองเที่ยววกลุมนี้เปนพวกมี
พ การศึกษาดี
ก
เคยเดิ นทางทองเทีที่ยวตางประเทศมากอน จึงตองการคคนหา
แหล
แ ง ท อ งเทีที่ ย วใหม ๆ เพื่ อ ตอบสนนองความต อ งการของ นั ก ท อ งเที่ยวกลุ
ย  ม นี้ ชุ มมชนควรนํ า เสนอ
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ประสสบการณเฉพพาะ เชน โครงงการอาสาสมมัคร โครงการพักอาศัยระะยะยาวเพื่อใหหนักทองเทียวกลุ
่ย มนี้ไดทํทํา
กิจกรรรมรวมกับคนในชุ
ค
มชน โดยใชการโโฆษณาประะชาสัมพันธโครงการในท
โ
ทองถิ่น เชน ที่พักสําหรัับ
นักทองเที่ยวหรือรานอาหารในนทองถิ่น นักกทองเที่ยวกลุลุมนี้แบงยอยออกเปน 2 กกลุม คือ
 นักทองเที่ยยวที่มีอายุระหว
ะ าง 18-330 ป เปนพว กที่มีงบประมมาณนอยแตมี
เวลามาก ชอบกาารทองเที่ยวแแบบอิสระ ((Backpackers) ใชเวลาททองเที่ยวนานนในแตละครัั้งอาจนานเปน
เดือนนหรือเปนป นันกทองเที่ยวกลุมนี้อาจสนนใจการทองเที่ยวชุมชนเเพราะเปนหนนทางประหยัยัดคาใชจายใน
การททองเที่ยวเพรราะถูกกวากาารพักโรงแรมม
 นักทองเที่ยยวที่มีอายุระหว
ะ าง 31-500 ป เปนพวกกคนทํางานทีที่มีรายไดแตมี
เวลาจํากัด สวนใหหญมักเดินทาางทองเที่ยวเเปนคู นักทองเที่ยวกลุมนี้มองหาประสสบการณแปลลกใหมในชีวิต
บั
กสบายจากกการทองเที่ยวชุมชน
และตตองการไดรบความสะดวก
2.3) นักทองเที
ท ่ยวกลุมมที่เปนครอบบครัวซึ่งมักเดิ
เ นทางมาททองเที่ยวกับลูก (Familiees
with Children) นันกทองเที่ยวกลุมนี้ไมใชกกลุมใหญสําหรั
ห บการทองเเที่ยวชุมชนแแตก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ชาาว
ใ
ยุโรปปชอบการทองเที่ยวที่มีโอกาสไดสอนลูลูกหลานไปในตัว โดยตองการสอนใหหเด็กๆ รูวาผูคนในโลกนี้ใช
ชีวิตคความเปนอยูยูอยางไร กินอะไร โรงเรียยนเปนแบบไหน จึงตองกการใหคนทองงถิ่นมีปฏิสัมพัพนธดวย เชน
สอนลูกใหเลนแบบบคนทองถิ่น ดังนั้นนักททองเที่ยวกลุลุมนี้จึงนิยมเดินทางไปท องเที่ยวชุมชนในประเท
ช
ศ
กําลังงพัฒนา
ประเภทนนักทองเที่ยวชุมชน คุณลลักษณะหลักของนักทองเเที่ยวชุมชน แและการจัดการทองเที่ยวที่
ต
่ 2.1
เหมาาะสม สามารถถสรุปไดดังตารางที
2.1.5 ทุนทางสั
ท งคม
ความมสนใจของนันักวิชาการสาายสังคมศาสตร คือ อะไรรเปนปจจัยที่ ชวยใหสังคมมมีเสถียรภาพ
และออยูรอดไดอยางยั่งยืน การมีเสถียรภาาพนี้ไมไดหมายความว
ม
าสัสงคมจะอยูคคงที่ แตยังสาามารถมีพลวััต
ในกาารศึกษานี้ จะะอาศัยทุนทางสังคมเปนตัวอธิบายปจจัจยแหงความสําเร็จและคววามยั่งยืน (FField, 1993)
ทุนสังคมเปนทุนนามธรรมที
น
ที่ ยึดโยงคนไววดวยกันเปนความสั
น
มพั นธภายในกกลุมที่สามารรถ
รวมกักันสรางกิจกรรรมทางบวก (หรือทางลบบ) แกสังคม ทุนสังคมเกิดขึ
ด ้นจากควา มไวเนื้อเชื่อใจและการต
ใ
า
าง
ตอบแทนที่สมาขิขิกกลุมมีตอกันเนื่องจากกการสะสมปรระสบการณรวมกั
 นอยางยยาวนาน ทุนสั
น งคมเปนทุน
นาม ธรรมที่จับ ตองไมไ ดก็จริงแตมีการแแสดงออกในนรูปการมีสวนรว ม ทุนททางสังคมไดถูถกจัดเปนทุน
แตก็มี
ประเเภทหนึ่ง เนื่องจากสามาารถสรางผลผผลิต ผลลัพธธ หรือแมแตตสรางทุนปรระเภทอื่นดวย
นักวิ ชาการบางททานเห็นวาทุนสังคมนี้ไมมใชทุนที่แทจริง หรือตามนิยามของงทุนแตดั้งเดิม เพราะขา ด
น นเงินได ไไมสามารถโออนยายได ไมมสามารถทดแแทนกันได และไม
แ สามารรถ
คุณสสมบัติที่ไมสามารถเปลี่ยนเป
ลงทุนนไดโดยตรง เปนตน
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ตารางที่ 2.1 ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน
ประเภทนักทองเที่ยวชุมชน
1. นักทองเที่ยวชุมชนสายแข็ง

คุณลักษณะหลัก
 ตองการประสบการณดานวัฒนธรรม

ชุมชนอยางแทจริง
2. นักทองเที่ยวชุมชนสายออน

 สนใจในวัฒนธรรม การผจญภัย การ


2.1. นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุ






2.2. นักทองเที่ยวกลุมที่อายุไมมาก





ก. นักทองเที่ยวอายุ 18-30 ป

มีปฏิสัมพันธกับคนทองถิ่น
ยังตองการไดรับความสะดวกสบาย
จากการทองเที่ยวชุมชน
อายุระหวาง 50-70 ป
เปนผูมเี งิน เวลาและยังมีสุขภาพ
แข็งแรง
ตองการไดรับประสบการณใหมๆ
สนใจกิจกรรมผจญภัยเบาๆ ที่
ผสมผสานกับความหรูหรา
มีการศึกษาดี
เคยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมา
กอน
ตองการคนหาแหลงทองเทีย่ วใหมๆ

 มีงบประมาณนอยแตมเี วลามาก
 ชอบการทองเทีย่ วแบบ



ข. นักทองเที่ยวอายุ 31-50 ป






2.3 นักทองเที่ยวกลุมครอบครัว (มัก
เดินทางมากับลูก)






backpackers
ตองการเห็นชุมชนทองถิ่น แตตองมี
ความเปนสวนตัว
สนใจการทองเทีย่ วชุมชนเพราะราคา
ถูก
มีรายไดแตมีเวลาจํากัด
มักเดินทางทองเที่ยวเปนคู
ตองการหาประสบการณแปลกใหม
ตองการความสะดวกสบายจากการ
ทองเที่ยวชุมชน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนชาว
ยุโรป
ชอบการทองเที่ยวที่มีโอกาสไดสอน
ลู ก หลานจากสภาพแวดล อ มที่ เ ป น
จริง
ตองการมีปฏิสัมพันธกับคนทองถิ่น

การจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสม
 สามารถจัดบานพักโฮมสเตยตาม

นิยามของกระทรวงการทองเทีย่ วและ
กีฬา
 ควรเสนอการทองเที่ยวชุมชนทีใ่ ห
ความสะดวกสบาย
 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
 นําเสนอประสบการณ เชน วัฒนธรรม

และกิจกรรมผจญภัยเบาๆ
 ใหบริการที่เปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย

 นําเสนอประสบการณเฉพาะ เชน






โครงการอาสาสมัคร โครงการพัก
อาศัยระยะยาว
จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทํารวมกับ
คนในชุมชน
เหมือนขอ 2.2
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับที่พออาศัยอยูได
แตยังตองคํานึงถึงความเปนสวนตัว
ของรักทองเทีย่ ว

 เหมือนขอ 2.2

 จัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทํารวมกับ

คนในชุมชน
 ใหบริการที่เปนมาตรฐานและ
สะดวกสบาย

ที่มา: ปรับจาก Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
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รายงานฉบับสมบูรณ

แนวความคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม วิวัฒนาการมาจาก 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดที่หนึ่ง มี
Pierre Bourdieu เปนผูนํา ซึ่งพัฒนาแนวความคิดนี้จากแนวความคิดดานชนชั้นทางสังคม (Social class)
โดยเริ่มตนจากแนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม (Cultural capital) ซึ่งสามารถสงผานไดจากรุนสูรุน และเปน
ตัวแบงชนชั้นได แนวคิดที่สอง James Coleman ซึ่งเปนผูบูรณาการความคิดดานทุนทางสังคมกับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะเศรษฐศาสตรดานทุนมนุษยของ Theodore Schultz (1961) และ Gary Becker
(1964) และแนวคิดที่สาม ก็คือ Robert Putnam ซึ่งเสนอแนวคิดนี้ในเชิงสรางสรรควาทุนสังคมเปน
เรื่องราวของการสรางความรวมมือและจิตอาสา ซึ่งจะทําใหสังคมมีความอยูดีมีสุขมากขึ้น และเปนผูที่ทํา
ใหแนวความคิดทุนทางสังคมแพรหลายมากที่สุด
Putnam เห็นวาทุนทางสังคมทําใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งจะชวยใหเกิดการตางตอบ
แทนที่เขมแข็งขึ้น หรือเพิ่มตนทุนของผูที่คิดจะหลีกเลี่ยง หรือไปชวยทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอมูลที่
ดีขึ้นรวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับปจเจกชนในกลุม Putnam เห็นวาทุนทางสังคมนี้เปนองครวมแหงความสําเร็จ
และเปนแบบอยางของการใหความรวมมือ (Putnam, 1993) นับวาไดรับอิทธิพลจาก Coleman แตได
ยกระดับการวิเคราะหจากระดับปจเจกชนไปสูระดับชุมชนและสังคม
Putnam เสนอวาทุนทางสังคมมี 2 รูปแบบ คือ 1) Bridging (inclusive) และ 2) Bonding
(exclusive) ซึ่งรูปแบบหลังมีแนวโนมที่จะเสริมสรางอัตลักษณและสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหวางกลุม ในขณะที่รูปแบบแรกนั้นมีแนวโนมที่จะดึงผูคนจากหลายสวนของสังคมมารวมเขาดวยกัน
ซึ่งทุนทางสังคมทั้ง 2 แบบ มีประโยชนตางกัน โดยรูปแบบแรกนั้นมีผลประโยชนในการเชื่อมตอกับ
ทรัพยสินภายนอกและเพื่อที่จะกระจายขอมูลและสรางสิ่งที่เรียกวา “Sociological WD-40” ที่สามารถ
สรางอัตลักษณที่กวางกวาเดิมและสามารถสรางการตางตอบแทน (Reciprocity) ได (Putnam, 2002: 2223)
Putnam ยังพยายามสรางตัวชี้วัดทุนสังคมและพยายามมองความสัมพันธระหวางทุนสังคม
กับความอยูดีมีสุขและการศึกษาอีกดวย (ดูเพิ่มเติม Putnam, 2000: 290-293)
ในเวลาตอมา Woolcock ไดขยายแนวคิดทุนสังคมโดยแบงทุนสังคมออกเปน 2 ประเภท คือ
Banding capital และ Bridging capacity ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของ Bonding capital วาเปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลประเภทเดียวกันในบริบทเดียวกัน เชน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน องคการ
เพื่อนสนิท หรือบุคคลในยานที่อยูอาศัยเดียวกัน ในขณะที่ Bridging capital จะเปนความสัมพันธระหวาง
คนที่หางออกไป เชน เพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน คนรูจัก เปนตน สวน Linking social capital จะเปนสวน
ขยายไปยังบุคคลซึ่งอยูในสถานภาพและบริบทที่แตกตางกัน หรืออยูนอกชุมชน ซึ่งจะทําใหสมาชิกใน
กลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรที่อยูไกลหรืออยูภายนอกชุมชนได
หลังจากผลงานของ Putnam เปนที่รูจักมากขึ้น องคกรระหวางประเทศก็เริ่มใชแนวความคิด
ด า นทุ น ทางสั ง คมเข า มาพั ฒ นาชุ ม ชน เช น องค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และธนาคารโลก (World Bank)
ไดใชแนวคิดทุนทางสังคมเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม ยกตัวอยางเชน เหตุการณ 911 ในสหรัฐอเมริกา ก็ไดทําใหทุนทางสังคมเปนแนวความคิดที่มีการอางถึงในระดับชาติมากขึ้น
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คความสําคั ญของแนวคิ
ข
ดเกี่ ย วกั บ ทุนนทางสั งคม ทํทาใหก ารพัฒนาของรั
ฒ
ฐ ถถอยหางออกกจาก
แนวความคิ
แ
ดดแบบ Deficitt model คือ มองมุมมองใในเรื่องของความขาดแคลลน แทนที่จะ มองถึงศักยภภาพที่
มีอยูในชุมชนนอยูแลว โดยยผลทางสังคมม จะสามารถถใชทุนทางสังคมเป
ง
นจุดเริริ่มตนได (Fieeld, 1993: 121123)
1
ใในดานเศรษฐศาสตร คุณู
ณูปการของททุนทางสังคมมก็คือการไดเห็นตัวแปรตตัวใหมที่จะมีมีสวน
สร
ส างเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิ
ท
จเพิ
จ ่มเติมไปจจากที่โรเบิรต โซโล (1960) ไดเสนอววา เทคโนโลยีเปน
ปจจัยสําคัญใในการสรางคความเจริญเติบโตทางเศรรษฐกิจ ตอมาาในทศวรรษที่ 1960 T.W
W. Schultzz และ
Gary
G Beckerr ก็ไดเสนอ แนวความคิ
แ
ดที่เรียกวาทุนนมนุษยเขามาาเปนสวนหนึนึ่งของทฤษฎีฎีทางเศรษฐศศาสตร
สสวนทุนทางสัสังคม ก็คือตัวแปรใหม
ว
ซึ่งเปนตัวแปรทีที่ชวยสรางเสสริมเศรษฐกิจได
จ ความแตตกตางระหวางทุน
ทางสั
ท งคมกับทุนมนุษยกคืค็ ือ ทุนมนุษยนั้นอยูกับปจจเจกชน สวนทุ
น นทางสังคมมอยูในความมสัมพันธที่มนุนษยมี
ตตอกัน
ออยางไรก็ดี ในวงวิ
ใ
ชาการรคอนขางมีคความไมแนใจหรื
จ อมีทัศนคติที่เปนลบบตอความจําเปนที่
จะต
จ องมีนโยบบายสรางทุนทางสังคม (CColeman, 19994: 312-313) โดยเห็นวา แมวาการสสรางทุนทางสังคม
จะต่
จ ํากวาที่ควรจะเปนเนืนองจากตลาด
่
ดลมเหลว แ ละการสรางทุ
ง นทางสังคมเปนกิจกกรรมของปจเจก
โดยตรง
โ
มีโออกาสที่รัฐจะเขามาสงเสริ
เ มไดนอย และมีโอกกาสที่จะทําให
ใ เกิดทุนทาางสังคมที่เลวลง
ล
ดดวย สวน Fuukuyama (22001) เห็นวา การแทรก แซงของรัฐอาจจะทํ
อ
าใหเกิดผลลบตอททุนทางสังคมม หรือ
แม
แ แตเปนการเขามาแทรกแซงเสรีภาพสวนบุคคลล ทําใหเกิดการใช
ก เสนสายแบงพรรคแแบงพวกในววงการ
ธุรกิจ และกาารใชเครือขายในการใหสทธิ
ิ ประโยชนนพิเศษแกผูทีท่ีอยูในกลุมของตน
ข
สําหรัรับ Furedi (22002)
เห็นวานโยบาายที่พยายามมสงเสริมจิตอาสามั
อ
กจะจบบลงดวยการรทําใหกิจกรรรมจิตอาสานันั้ นเสื่อมถอยลลง ยิ่ง
ไปกว
ไ านั้นกาารสนับสนุนดานการเงินเพื่อใหเกิดจิตตอาสาแกองคคกรอาสาสมัมัคร อาจจะกกลายเปนการรสราง
การแข
ก งขันเพืพื่อใหไดทุนแทนที
แ ่จะกอใหหเกิดความรววมมือกันระหหวางกลุมจิตอาสาทั้งหลาาย (Lowndess and
Wilson
W
2001: 641) สวน Putnam เห็นวาทุนทางสัสังคมเปนผลจากประวัตศาสตร
ฒนธรรมของแตละ
ิศ และวัฒ
กลุ
ก ม จึงมีลักษษณะที่ขึ้นอยูกับการพัฒนาของแต
น
ละพืพื้นที่ (Path dependent
d
) และอาจใชเววลาหลายชั่วคนใน
การสร
ก างขึ้นมมา ดังนั้น การรใชนโยบายรระยะสั้นในกาารสรางและสสนับสนุนทุนทางสั
ท งคมจึงออาจจะไมเปนผล
น
สสําหรับกลุมที่เห็นวารัฐคววรแทรกแซงงเพื่อที่จะสรางทุ
า นทางสังคมนั
ง ้นมีเหตุตุผลหลายปรระการ
คือ 1) มีความกังวลวาทุนทางสังคมกกําลังรอยหรรอไป 2) เห็นว
น าทฤษฎีทุทนุ ทางสังคมมเปนทฤษฎีทีท่เปน
ทางเลื
ท อกหนึ่งงนอกจากทฤฤษฎีทุนมนุษย
ษ ซึ่งจะทําใหหปจเจกชนมีมีทรัพยากรมมากขึ้นและมีโโอกาสในชีวตมาก
ิ
ขึ้น 3) บางนนโยบายก็ กอให
อ เ กิ ด ผลททางบวกกั บ ททุน ทางสัง คมม เชน การสสนับ สนุน แพพทยจิต อาสาา การ
สนั
ส บสนุนคลััสเตอรอุตสาาหกรรม การรใหการศึกษษาเกี่ยวกับคววามเปนพลเเมืองดี การพัพัฒนาเคหะชชุมชน
เปนตน
2.1.6 ททุนสังคมกับท
บ องเที่ยวชุชมชน
ใในการดําเนินกิ
น จกรรมทองเที่ยวชุมชชน ตองอาศัศัยทุนหลายปประเภทประะกอบกัน เชน ทุน
ธรรมชาติ
ธ
แลละทุนวัฒนธรรรมในทองถิน่ เพื่อใชเปนนทรัพยากรพื
พื้นฐานดานททองเที่ยว นออกจากนั้น ยังตอง
อาศั
อ ยทุนมนุษษยและทุนทางสั
ท งคม ไดดแก แกนนํา ชุมชน ทําหนาที่เปนผูช้นี ําและบริหาารจัดการ รววมทั้ง
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สมาชิกชุมชนที่มาเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีทุนมนุษยที่เปนคนรุนใหมมาตอ
ยอดและสรางความยั่งยื นใหกับ ทองเที่ยวชุมชน นอกจากนั้น ก็ยังมี ทุนทรัพยของปจเจกสมาชิกที่จะ
นํามาใชในการลงทุนตอเติมบานเรือน ซื้อหาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะขนสง เพื่อประกอบกิจการ
ทองเที่ยวใหลุลวงได
ในการศึกษานี้ มีสมมติฐานวา “ทุนทางสังคม (Social capital)” เปนปจจัยพื้นฐานที่จะทําให
ทองเที่ยวชุมชนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เปนเพราะการทองเที่ยวชุมชนเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจ ความสามัคคีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน เนื่องจากการทองเที่ยวมีกิจกรรมที่จะตอง
ทํารวมกันในการรับตอนรับขับสูผูมาเยือน กลาวคือ จะตองมีผูเขามารวมกิจกรรมในหวงโซอุปทานของ
การจั ด การการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน ได แ ก การจั ด การการขนส ง ภายในชุ ม ชน การจั ด การที่ พั ก อาหาร
เครื่องดื่ม การนําเที่ยว กิจกรรมบันเทิงยามราตรี เปนตน ในเชิงเศรษฐศาสตร ทุนทางสังคมชวยทําหนาที่
เชื่ อมโยงประสานใหเ กิ ดการลดต นทุนการผลิต เกิ ดการประหยั ดจากการรวมกลุม รวมทั้งลดต นทุน
ธุรกรรม
ทุนสั งคมมั กเกิดจากการสะสมความสัมพันธเชิงเครื อขายของสมาชิกหลายๆ คนที่นํามา
รวมกันในสมาคม เกิดเปนทรัพยากรที่มองไมเห็นที่อยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและการตางตอบ
แทนกัน ซึ่งสามารถนําไปสูการมีสวนรวมและการสรางกิจการรวมกัน เพื่อสรางคุณคาใหมได ชุมชน
ทองเที่ยวเกิดจากการที่แกนนําชุมชนเอาเครือขายของตนมารวมกันเพื่อสรางกิจการรวมกันในเรื่องที่ทํา
คนเดียวไมได เชน การตลาดของบานพักเพียง 1-2 หองในบานของตน ไมมีการประหยัดจากการรวมกลุม
และมีตนทุนธุรกรรมสูง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจ ความสามัคคี และการ
จัดการรวมกัน สาเหตุที่ตองมีความไวเนื้อเชื่อใจก็เพราะวาตองมีการลงทุนเกิดขึ้น หากสมาชิกไมมีความ
เชื่อมั่นในตัวผูนําหรื อความคิดความเห็นของผูนําแลว ก็จะไมกลาที่จะลงทุน ยิ่งไปกวานั้นสมาชิกยั ง
ตองการความมั่นใจวาจะมีการแบงสันปนสวนแขกเขาพักและผลประโยชนอื่นๆ อยางเปนธรรม
ทุนสังคมเพื่อการทองเที่ยวอาจออนแอลงไปตามเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายนอก เชน ชุมชนทองเที่ยวกลายเปนชุมชนที่โลกเขาถึงมากขึ้น ทั้งทางถนนและทางอินเทอรเน็ต
สามารถทําการตลาดแยกออกไปเปนสวนตัวผานโทรศัพทมือถือ มีเว็บไซตของชุมชนหรือชุมชนเติบโตขึ้น
มีกิจกรรมผานเว็บไซตที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน ถนนคนเดิน ไมจําเปนตองอาศัยการรองรําทําเพลง
หรื อทํ า พิธี บ ายศรีสู ข วัญ เป น กิ จ กรรมตอ นรั บ อี กต อ ไป แต ถึ ง แม วา ทุน สั ง คมสํา หรับ การจั ดทํ า ชุม ชน
ทองเที่ยวจะออนแอลงในดานการทองเที่ยว เนื่องจากไมมีความจําเปนอีกตอไป แตทุนสังคมก็อาจยังอยู
และยังอาจจะนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ อยางไรก็ดี การใชทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวไปใชใน
กิจกรรมอื่นๆ ไมอยูในขอบเขตของการศึกษานี้
หากทุนสังคมออนแอลงดวยเหตุผลประการขางตน หรือเกิดความขัดแยงอันเกิดมาจากการ
จัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ชุมชนทองเที่ยวนั้นก็จะลมสลายไปไดเชนกัน วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวอาจจะ
คอยๆ เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชนไปเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดานการทองเที่ยว
หรือกลายเปนเมืองและอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปได เมื่อถึงเวลานั้น ชุมชนหรือศูนยกลางการทองเที่ยวจะ
ยังคงอยูไดก็ตองอาศัยสถาบันอื่นๆ เขามาสนับสนุน เชน กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังจะได
เห็นถัดไปในรายงาน
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2.1.7 กการมีสวนรวม
ว
กการมีสวนรวมของชุมชนนถือวาเปนเงืงื่อนไขสําคัญของการพั
ญ
ฒนาการท
ฒ
องงเที่ยวอยางยั่งยืน
(Cole, 20066) เนื่องจากปประชาชนในชุมชนถือวา เปนผูมีสวนไไดสวนเสียซึงอาจจะได
่ง
รับบผลกระทบททั้งเชิง
บวกและเชิ
บ
งลลบจากการพััฒนา ดังนั้น ประชาชนในนชุมชนยอมมีมีสิทธิที่จะมีสวนร
ว วมในการรวางแผนกิจกรรม
ตตางๆ ที่อาจจจะสงผลกระททบตอการดําเนินชีวิตตามมปกติของตนน (Simmons, 1994) นอกกจากนี้ ประชชาชน
ในชุ
ใ มชนจะททราบเงื่อนไขของชุมชนเปปนอยางดีวา สิ่งใดสามารถปฏิบัติไดและสิ่งใดที่ไม สามารถปฏิบับติได
ภายในชุ
ภ
มชนนของตน (Tim
mothy and Tosun,
T
2003)) เพื่อปองกันผลกระทบที
น
ทีจ่ ะเกิดขึ้น
ใในดานการททองเที่ยว ปรระชาชนในชุชุมชนถือเปนองค
น ประกออบหนึ่งที่สําคคัญในฐานะทที่เปน
ผูสรางบรรยาากาศที่ดีในการตอนรับขับสู
บ ผูมาเยือน (Hospitalityy atmosphere) ดังนั้น กการใหประชาาชนมี
สสวนรวมในกาารทองเที่ยว จะสรางควาามพึงพอใจแ ละกระตุนใหหประชาชนสนนับสนุนกิจก รรมการทองเที
ง ่ย ว
ในชุ
ใ มชน (Sim
mmons, 19994) ซึ่งการมีมีสวนรวมขอองประชาชนใในกิจกรรมการทองเที่ยว ยังชวยเพิ่มความ
ภาคภู
ภ มิใจในววัฒนธรรมแลละชุมชนของคนทองถิ่น ((Cole, 20066) และยังเพิ
พิ่มโอกาสในกการพบปะกับผู
บ ค น
จากภายนอก
จ
ทําใหมีการแแลกเปลี่ยนแและมีประสบกการณใหม
นนอกจากนี้ การมีสวนรวมของคนในชุ
ม
ชมชนยังแสดงใหเห็นถึงความโปร
ค
งใสใ
สในการดําเนินงาน
และการจั
แ
ดสรรรผลประโยชชนตางๆ จากการพัฒนาาการทองเที่ยวว
ย าจะถูกกระจายไปสูผผูู มีสวนไดสวนเสีย
กลุ
ก มตางๆ อยยางเปนธรรมม (Brohman,1996 อางถึงงใน Thammaajinda, 20133)
กการมีสวนรวมเป
ม นทุนสังคมประเภท
ค
BBonding cappital ซึ่งมีควาามสัมพันธกับ Bridging social
s
capital
c
ดังที่แสดงออกโดดยกระบวนกาารมีสวนรวมมภายในกลุม รูปที่ 2.2 สวน
ว Bonding capital เปนการ
เชื่อมโยงภา ยนอกซึ่งเปนการมองจา
น
ากมุมการกรระจายอํานาจและสามารรถแบงไดหลลายระดับ โดยจะ
พิ จ ารณาจากกการที่ รั ฐ หรืรื อ ผู อํ า นาจตตั ด สิ น ใจยิ น ยอมให ป ระ ชาชนเข า ไปปมี ส ว นร ว มใในการตั ด สินใจที
น ่
เกี่ยวของกับนโยบาย กิจกรรม
จ
หรือโครงการพั
โ
ฒ
ฒนานั้นๆ มากนอยเพียงใใด ทั้งนี้ควา มสัมพันธระหวาง
อํานาจการตััดสินใจของรัรัฐจะแปรผกผันกับระดับ การมีสวนรวมของประช
ว
ชาชน กลาวคืคือ ถาประชาาชนมี
อิทธิพลอํานาาจตอรองในกกระบวนการรมีสวนรวมมมาก รัฐก็จะมีมีอํานาจในการตัดสินใจทีที่ลดลง (Arnstein,
1969
1 อางถึงใใน จุฑารัตน ชมพันธุ, 25555)
รูปที่ 2.2 แสสดงถึงระดับของการมี
ข
สววนรวมตั้งแตการไมมีสวนร
น วมการมีสสวนรวม จะพ
พบวา
การมี
ก สวนรวมมของประชาชชนถือวาเปนอี
น กหนึ่งเงื่อนนไขสําคัญทีจะทํ
่จ าใหการททองเที่ยวโดยยชุมชนแตกตตางไป
จากการท
จ
อง เที่ยวรูปแบบบอื่น กลาวคืคือ หากพื้นที่ชุมชนนั้นเปปนเพียงแหลงทองเที่ยว แตประชาชชนใน
ชุชมชนไมไดมีสวนรวมในกการบริหารจัดการและรั
ด
บผผลประโยชนจากการท
จ
องเเที่ยว การทอองเที่ยวในลักษณะ
ก
ดังกลาวก็เปนนเพียง “การททองเที่ยวในชุมชน” (Touurism in community)
c
เทานั้น โด ยไมถือวาเปนการ
ททองเที่ยวโดยยชุมชน (Com
mmunity baased tourism) อยางแทจริง (พจนา สวนศรี และะคณะ, 2557) ซึ่ง
มักจะใหเกิดคความเขาใจผิผิดไดวา การรทองเที่ยวชุ มชนนั้นไดสร
ส างผลประโยชนกับคนททองถิ่น แตแท
แ จริง
แล
แ วประชาชนนไมไดมีสวนร
น วมในการจััดการและไดร ับผลประโยชนของการททองเที่ยวในชุชุมชนนั้นเลย
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ณ

อยางไรก็
ง ตาม กาารมีสวนรวม ของชุมชนตองอาศัยผูนาหรื
ํา อกลุมที่นนําเครือขายขของตนเขามา
ม
โดยผผู แ ทนชุ ม ชนนจะเป น ผู รักษาผลประโ
ก
โยชน ข องกลุลุ ม เจรจาตอรอง
อ ตลอด จนนํ า สารไปปเผยแพร กั บ
เครือขายใหมีควาามเขาใจตรงกกัน

ที่มา: Okazaki (20088) Facilitating conditions andd steps suggeested by Arnsteein (1969) andd Selin & Chavvez (1995)

รูปที่ 2.2 ระดับการมี
ก สวนรวม
2.1.8 สื่อสังคมออนไลลนกับการทอองเที่ยวชุมชน
ช
กระแแสโลกาภิวัตนและความกกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทค
ด
คโนโลยีสารสสนเทศที่เชื่อม
โลกทัทั้งโลกเขาดวยกัน ทําใหการสื
ก ่อสารเพื่อสงผานขอมูลดานการทองเที่ยวเปลี่ยยนไปจากเดิมที่เคยสื่อสาาร
ขอมูลลแหลงทองเที่ยวผานทางงโทรทัศน วิททยุ นิตยสารรตางๆ เพื่อประชาสั
ป
มพันธธแหลงทองเที่ยวตางๆ ให
ผูคนรูจักกลายมาาเปนการสื่อสารผานโซเชีชียลมีเดียซึ่งเป
ง นเครื่องมืมือการติดตออสื่อสารที่มีตนทุนต่ําและมี
่อ บแหลลงทองเที่ยวโดยตรงเทานั้น
ประสิสิทธิภาพมากกกวา โดยไมเพียงทําใหนนัักทองเที่ยวไไดมีโอกาสสือสารกั
แต ยั ง ทํ า ให นั ก ทท อ งเที่ ย วมี โอกาสสื
โ
่ อ สาารและแลกเเปลี่ ย นข อ มูลกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วราย อื่ื น ๆ ที่ เ คย มี
ประสสบการณการรเดินทางไปททองเที่ยวยังแแหลงทองเทียวเป
ย่ าหมายดดวยเชนกัน
เนื่องจากการซื
ง
้อบริ
บ การการทอองเที่ยวไมเหมื
ห อนการซือสิ
้อ นคาทั่วไป ที่มีศูนยกลางการจําหนาย
ูก าสามารถไปเลือกดูสินนคาตางๆ ทีมี่มแี สดงอยูแลว
ซึ่งรววบรวมสินคาหลากหลายชชนิดไวที่เดียยวกันทําใหลกค
จึงตัดดสินใจวาจะซืซื้อสินคาหรือไม
อ แตการททองเที่ยวเปนลั
น กษณะการหาขอมูลตาางๆ ที่เกี่ยวขของของแหลลง
ทองเเที่ยวเปาหมาายใหมากทีสดแล
่สุ วตัดสินใใจซื้อบริการลวงหนา เชน จองตั๋วพาหหนะตางๆ จองที่พัก โดยมี
กําหนนดชวงเวลาาในการเดินทางที
ท ่แนนอนนไวแลวและะยากที่จะเปลี่ยนแปลง กการไดรับขอมู
อ ลขาวสารที่
ถูกตองเกี่ยวกับแหล
แ งทองเทีที่ยวเปาหมา ยจึงเปนสิ่งสําคัญ ขอมูลจากโซเชี
ล
ยลลมีเดีย เชน การรีวิว กาาร
แนะนนําแหลงทองเที
ง ่ยวเปาหมมายซึ่งเกิดจ ากประสบกาารณของนักททองเที่ยวรา ยอื่น และกาารบอกปากตอ
ปาก (Word-of-m
mouth) จากคคนรูจัก (ที่ไมมไดมีสวนไดสสวนเสียกับแหล
แ งทองเที่ยยวเปาหมายยยอมนาเชื่อถือ
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กวาการโฆษณาผานสื่อแบบเดิมที่มักมีการใหขอมูลเกินความเปนจริงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมายัง
แหลงทองเที่ยวเปาหมายมากกวาที่จะเปนการโฆษณาเพื่อใหขอเท็จจริงของแหลงทองเที่ยวเปาหมาย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการเติบโตและพัฒนาการอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมโลกทั้งใบเขาไวดวยกันแบบ Real Time จึงเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหแหลงทองเที่ยวตางๆ จําเปนตองใชโซเชียลมีเดียมาเปนเครื่องมือทางการตลาดในการให
ขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อสรางชื่อเสียงและความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ยวเพื่อใหสามารถอยูรอดและ
ประสบความสําเร็จในระยะยาว (Long-term success) และเติบโตอยางยั่งยืน
แหลงทองเที่ยวเปาหมายสามารถใชโซเชียลมีเดียเพื่อสรางความแตกตางได (Kiral’ova and
Pavliceka, 2015) โดยโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญเนื่องจากชวยสรางและเพิ่มการตระหนักรูถึงแหลง
ทองเที่ยวเปาหมาย ชวยใหแหลงทองเที่ยวเปาหมายเขาถึงสาธารณชนทั่วโลก จูงใจใหนักทองเที่ยววาง
แผนการเดินทาง ทําใหภาพลักษณแหลงทองเที่ยวเปาหมายแข็งแกรง เปนแหลงทองเที่ยวที่ชื่นชอบ และ
เปนจุดหมายปลายทาง ชวยสรางกระแสใหแหลงทองเที่ยวเปาหมาย เพิ่มแฟนคลับผานชองทางตางๆ
เปลี่ยนตําแหนงแหล งทองเที่ยวเปาหมายในสายตาของนักท องเที่ ยวใหดูดีขึ้ น ทํ าใหแหลงทองเที่ยว
เปาหมายกลายมาเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 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 ขอความสั้น (Microblogging) และอื่นๆ
ผูใชงานจะสรางชุมชนออนไลนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด ขอความสวนตัว รูปถาย
และเนื้อหาในรูปแบบตาง ซึ่งกันและกัน 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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รายงานฉบับสมบูรณ
 โซเชียลมีเดียที่เนนการเขารวมตามธรรมชาติมากกวาการจัดการตามกําหนดการ

ผูบริโภคทั่วไปจะมีเครือขายและสนใจสังคมรอบตัว การตัดสินใจเลือกซื้อจะเปนตามความชอบ และขอ
วิจารณของสมาชิกในเครือขายที่เกี่ยวของ และกระแสสังคม
 คนทั่วไปจะอานเนื้อหาผานโทรศัพทมือถือมากกวาเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้น
การออกแบบเนื้อหาจะตองสั้น กระชับ ชัดเจน และใชกราฟกมาชวย
 การเติบโตของโซเชียลมีเดียในรูปแบบวิดีโอมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
 การเติบโตของเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) และผูบริโภคมีความเชื่อถือใน
เนื้อหาที่ถูกสรางโดยผูใชซึ่งมีประสบการณ 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 รูปแบบการสื่อสาร
เปาหมาย เนื้อหา และเวลาและความพยายาม รายละเอียดของความแตกตางแสดงไวในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ความแตกตางระหวางโซเชียลมีเดีย (Social media) และ เครือขายสังคม (Social
networking)
ประเด็นความแตกตาง
รูปแบบการสื่อสาร




เปาหมาย






เนื้อหา

เวลาและความพยายาม

โซเชียลมีเดีย (Social Media)
ผูใชเปนผูพูดคุย เผยแพรเนื้อหา ในรูปแบบตางๆ
เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ
ผู ใ ช พ ยาย ามสร า งค วามผู ก พั น กั บ เพื่ อ น/
ผูติดตาม เพื่อหวังการมีสวนรวมในตัวสินคาหรือ
กิจกรรม ที่นําเสนอ
เปาหมายหลักสวนใหญคือการสรางโอกาสในการ
ข า ย แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส
การพู ดคุย การสร า งความสั มพั นธ การโต ตอบ
เปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก
ผูใชจะตองโพสตและแชรเนื้อหาภาพ วิดีโอ และ
อื่ น ๆ เพื่ อ ให ผู เ ยี่ ย มชมมี ส ว นร ว มและสนใจแบ
รนด หรือกิจกรรมที่นําเสนอ

เครือขายสังคม (Social Networking)
 ผูใชจะใชเวลาในการรับฟงและมีสวนรวมกับผู
เยี่ยมชม/ เพื่อน/ ผูติดตาม

 เปาหมายสูงสุดคือการสรางเครือขายสงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูใชกับ เพื่อน/ ผูติดตาม
 ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ส ามารถนํ า ไปสู โ อกาสทาง
ธุรกิจ แตก็ไมใชเปาหมายหลัก

 เนื้ อ หามี ค วามหลากหลาย ละเอี ย ด และลึ ก
มากกวา เพราะเกิดจากการสนทนา การถาม
ตอบ และการใหขอมูลกับผูสนใจ โดยหวังวาจะ
ช ว ยในการเชื่ อ มต อ การสร า งความสั ม พั น ธ
และการไดเพื่อน/ผูติดตาม
 ผูใชสามารถ สราง โพสตและตั้งเวลาใหกับสิ่งที่  เครื อ ข า ยสั ง คมไม มี วิ ธี อั ต โนมั ติ ใ นการสร า ง
ต อ งการสื่ อ ออกไปไว ล ว งหน า หลายวั น และ
ความสั มพั นธ ที่ ดี การโต ตอบแต ล ะครั้ ง ผู ใ ช
จากนั้นก็จะรอดูผลตอบรับที่เกิดขึ้น
ตองใหความสําคัญและเอาใสใจกับผูที่ตองการ
จะสรางเครือขายดวยเปนพิเศษ

ที่มา: ปรับปรุงจาก Benea (2014)

สรุปไดวา โซเชียลมีเดียมีเปาหมายหลักเกี่ยวกับการสรางธุรกิจมากกวาเครือขายสังคม
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2.1.9 เเนื้อหาที่สรางโดยผู
า
ใช (UUser-Generrated Conteent: UGC)
เเนื้อหาที่สรางโดยผู
ง
ใช (User-Generatted Content หรือ UGC
C) คือ เนื้อหหาที่สรางโดยผูใช /
ผูติดตาม บนนพื้นที่ของเว็บไซต
บ หรือแบบรนด (ตราสิสินคา) ที่เจาของพั
ข ฒนาขึน้ เนื้อหาที่ผูใ ชสรางขึ้นมัักจะมี
สสว นเกี่ ย วข อองกั บ เว็ บ ไซซต แบรนด ผลิ
ผ ต ภั ณ ฑ หหรื อ บริ ก าร และมั ก จะเปป น ประโยชนน หรื อ เป นขขอ มู ล
ปอนกลับ (Feeedback) ใหหกับเจาของเว็บไซต เนื้ออหาที่สรางโดดยผูใช (UGC
C) จะอยูในรูรูปแบบตางๆๆ เชน
ขอความ ควาามคิดเห็น ภาาพถาย คลิปวิดีโอ (Manaap and Adzhharudin, 2013)
ปจจุบัน UGCC สามารถสรางไดงายขขึ้นจากการเติบโตของโซซเชียลมีเดีย (Social media)
m
อุปกรณและเทคโนโลยีที่ใช
ใ งาน เชน กล
ก องถายรูป กลองถายวีวีดิโอ การเขียนบล็
ย อกบนนคอมพิวเตอรร การ
สร
ส าง UGC เดิมเกิดขึ้นจากการเชิ
จ
ญชวนของเจ
ช
าขของเว็บไซตเพื
เ ่อใหผูเยี่ยมชม
ม ผูติดตาาม หรือลูกคา โดย
การเสนอสิ
ก
่งจูงใจใหเขามาามีสวนรวม เช
เ น ของรางววัล สินคาทดดลองใช คะแนนสะสม แตตในกรณีที่เว็บไซต
บ
มีผูใชงานเป นจํานวนมากหรือมีความสัมพันธกับบผูใชในระดัับหนึ่งแลว อาจใช
อ การสสรางแคมเปญ
ญทาง
การตลาดที
ก
่นาาสนใจในบางงชวงเวลา หรือื เมื่อผูใชเกิดความรูสึกถึถงการเปนเจจาของ หรือมี สวนรวม ผูใช
ใ งาน
ก็จะยังคงสราางเนื้อหาในรูรูปแบบตางๆๆ เพื่อแลกเปปลี่ยนกับสมาชิกเว็บไซตตอยางตอเนื่อองโดยไมคํานึงถึง
รางวั
ร ลหรือผลลตอบแทน
ปประโยชนที่เจาของเว็บไซซตจะไดรับจาาก UGC คือ การเพิ่มเนืนื้อหาในเว็บไไซต ประหยัดเวลา
ด
ในการคิ
ใ
ดเนื้ออหาที่เกี่ยวของกั
อ บสิ่งที่นาเสนอ
ํา
เชน แแบรนดสินคาหรื
า อบริการ จากมุมมองขของผูใช การรไดรับ
ข อ มู ล ย อ นก ลั บ (Feedbaack)
ข อ เสนอแนนะ สามารถสสร า งความไว ว างใจจากกผู ใ ช เพิ่ ม จํานวน
า
ผูเยี่ยมชม แลละการมีสวนรวม การที่ผใู ชมีสวนรวมมในการสรางเนื้อหา มีขอไดเปรียบที่นนาสนใจ เนืองจาก
่อ
ผูบริโภคสนใจที่จะรับฟงมุมมมองของเพ
พื่อน ผูเคยใชชงาน ผูมีประสบการณ
ร
ตรงมากกวากการอานขอคววามที่
เขียนโดยผูเชี่ยวชาญ หรืรอการโฆษณ
ณา ดังนั้นการรใช UGC อาจนําไปสูการลดต
ก
นทุนนดานโฆษณ
ณาและ
ประชาสั
ป
มพันนธในรูปแบบเดิม ประโยชชนที่ผูใชงานไ
นไดรับจาก UGC คือผูสรรางเนื้อหาสาามารถแสดงความ
คิดเห็นไดโดยยตรง และแบบงปนประสบบการณกับผูออืื่น สวนผูที่อานเนื
า ้อหาจะมีความรูสึกมั ่นใจ และนําไปใช
า
ในการตั
ใ
ดสินใใจ ในภาพรววมประโยชนนของ UGC คือการสรางความสั
ง
มพันธ
น โดยตรงระะหวางผูมีสวนรวม
และสร
แ างความรูสึกการมีสสวนรวม การรเปนสวนหนึ่งงของเว็บไซตต สินคาหรือแบรนด
แ
2.2
2 เอกสารรและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.2.1 ผผลกระทบขอองการทองเเที่ยวชุมชน
แแมวาเปาหมาายที่แทจริงของการพั
ข
ฒนนาการทองเทีที่ยวชุมชนจะะตองการใหเเกิดผลดีตอชุชมชน
โดยก
โ อใหเกิดดการพัฒนาชุมชนทั้งในนดานเศรษฐกิกิจ สังคม วััฒนธรรม แลละสิ่งแวดลออมและนําไปสูการ
พัพฒนาอยางยัยั่งยืนก็ตาม แต
แ ในทางปฏิบัติ การทองเที่ยวชุมชนก็ก็สามารถกอใหเกิดผลดา นเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม แลละสิ่งแวดลอมทั
ม ้งในเชิงบววกและลบ (KKim, Uysal and
a Sirgy, 20013, Zaei annd Zaei, 2013)
สสําหรับประเททศไทย มีการศึกษาเพียงงชิ้นเดียวที่ประเมิ
ป นผลลัพธ
พ ทั้งเชิงเศรรษฐกิจ สังคมม และ
สิ่งแวดลอมจาากการพัฒนาาการทองเทียวที
่ย ่เกิดจากกกระบวนการวิวิจัย โดยใชวธีิ การประเมินนผลตอบแทนทาง
สังคมจากการรลงทุน (Soccial Return on
o Investmennt: SROI) ซงเป
ซึ่ นการประเมินผลลัพธ ในมุมมองของคน
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ในชุ ม ชนจากการที่ มี โ ครงการวิ จั ย ของคณะวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งรายได เ ข า ไปพั ฒ นา
การทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานทาขันทอง จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหวิเคราะหผลประโยชนทั้ง
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) พบวา กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวและ
การศึกษาดูงานในชุมชนบานทาขันทอง เชน โฮมสเตย บริการอาหาร กลุมการแสดง กลุมทอผา บริการ
รถอีตอก เปนตน ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยคิดเปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทากับ 5.60
ลานบาท นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดผลเชิงสังคม เชน เทศบาลไดรับความไววางใจและไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น บานเรือนของประชาชนและชุมชนสะอาดนาอยูมากขึ้น โดย
คิดผลประโยชนเชิงสังคมเมื่อตีคาเปนตัวเงินแลวเทากับ 2.66 ลานบาท จะไดผลรวมของผลไดเทากับ
8.26 ลานบาท โดยผลไดทั้งหมดจากการทองเที่ยวชุมชนบานทาขันทอง แบงใหเปนผลประโยชนที่เกิด
จากกิจกรรมการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คิด
เปนร อยละ 32 (3.08 ลานบาท) ของผลประโยชนทั้งหมด (มิ่งสรรพ ขาวสอาด, อรรถพันธ สารวงศ
และวรัญญา บุตรบุรี, 2560) ซึ่งการศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นวา ผลจากการวิจัยของสถาบันการศึกษามีบทบาท
สําคั ญตอการสรางผลประโยชน ให แกชุมชนโดยคนในชุมชนเห็นวากิจกรรมการวิ จัยมีสว นชว ยสราง
ผลลัพธตางๆ ใหกับชุมชนจริง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆ ดังนี้
1) ผลดานเศรษฐกิจ ผลดีดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ดานการจาง
งาน ทําใหเกิดงานใหมๆ รวมทั้งมีการจางงานเพิ่มขึ้น เมื่อมีการจางงานเพิ่มขึ้นคนในชุมชนจึงมีรายได
เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายไดและกระจายความมั่งคั่งสูผูเกี่ยวของ จึงชวยลดปญหาความยากจนในชุมชน
ลง (World Tourism Organization, 1997, Sebele, 2010, Sutawa, 2012, Tolkach and King, 2015,
Thongpanya, 2017, Zaei and Zaei, 2013) นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดการลงทุน การเติบโตของธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวชุมชนดวยเชนกัน (Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017) การทองเที่ยวชุมชนยังชวย
ให เกิ ดการพัฒนามาตรฐานชีวิ ตและคุ ณภาพชีวิตของคนในชุมชน ช วยพัฒนาโครงสร างพื้ นฐานตางๆ
พัฒนาการคมนาคมขนสงใหดีขึ้นทําใหคนในชุมชนไดรับความสะดวกสบาย (World Tourism Organization,
1997, Zaei and Zaei, 2013, Thongpanya, 2017, Roseland, 2005, Sutawa, 2012) ขณะเดียวกันการ
ทองเที่ยวชุมชนก็ชว ยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในระยะยาว (Zaei and Zaei, 2013, Sebele, 2010, Tolkach and King, 2015, Prince and Ioannides, 2017
) สวนผลเสียดานเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ราคาสินคาและบริการสูงขึ้นทําใหตนทุนคา
ครองชีพของคนในชุมชนสูงขึ้น (Weaver and Lawton, 2001) ราคาที่ดินสูงขึ้น (Lundberg, 1990) เกิด
ปญหาการขายที่ดิน ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนจากภาคเกษตรมาสูภาคบริการ (Sutawa,
2012) เกิ ดการพึ่ งพาเงิ นทุ นจากภายนอก รวมทั้ งส งผลให ชุ มชนเปลี่ ยนเป าหมายจากการพั ฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนมาเปนเนนกําไรแทน
2) ผลดานสังคม ผลดีดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก เกิดการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน เชน สถานที่พักผอน ที่จอดรถ ถนนหนทาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักทองเที่ยวและคนในชุมชนนําไปสูการยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เกิดการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาดานสุขภาพอนามัย (Tolkach and King, 2015, Zaei and Zaei,
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2013) นอกจากนี้ การทองเที่ยวชุมชนยังชวยพัฒนาภาพลักษณของประเทศและสรางความสัมพันธที่
เขมแข็งกับประเทศอื่นดวยเชนกัน (Sutawa, 2012) สวนผลเสียดานสังคมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน
ไดแก ขาดการมีสวนรวมจากคนในชุมชนจึงนําไปสูปญหาความขัดแยงทางสังคม (Yang, Ryan and
Zhang, 2013) นอกจากนี้ ยังอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอยางไปในทางที่แยลง เชน การ
แขงขันกันทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวระหวางคนในชุมชนอาจทําใหไมชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เหมือนเดิม (Thongpanya, 2017) การทองเที่ยวชุมชนที่มีนักทองเที่ยวเขามามากเกินไปอาจทําใหเกิด
ปญหาการจราจรติ ดขั ด ป ญ หาความแออั ด ในพื้ นที่ ส าธารณะรวมทั้งปญ หาสังคมต างๆ ตามมา เช น
ขอทาน การพนัน ยาเสพติด โสเภณี และอาชญากรรม
3) ผลด า นวั ฒ นธรรม ผลดี ด า นวั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด จากการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน ได แ ก ช ว ย
สงเสริม อัตลักษณชุมชนใหเปนที่รูจัก ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นและ
พยายามรั ก ษาไว นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให ช ว ยพั ฒ นาวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ ซ บเซาแล ว ให ก ลั บ มามี ชี วิ ต
เหมือนเดิม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและนําไปสูการพัฒนาชุมชนตามมา (Tolkach and King,
2015) ขณะที่ผลเสียดานวัฒนธรรมที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชน ไดแก อาจทําใหวัฒนธรรม ประเพณี
บางอยางเสื่อมลง เกิดการบิดเบือนวัฒนธรรมเมื่อมีการผลิตมากเกินไป 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 เกิดการแยงใชทรัพยากรระหวางคนในชุมชนและนักทองเที่ยว เชน น้ํา ที่ดิน เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีคา เชน ที่ดินสาธารณะ การลดลงของสัตวปา เกิดปญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ (Sebele, 2010, Thongpanya, 2017, Sutawa, 2012)
2.2.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน
เนื่ องจากการพั ฒนาการทองเที่ย วชุมชนสามารถกอให เ กิดคุ ณูปการทั้ งในดานเศรษฐกิจ
สังคม วั ฒนธรรม และสิ่ งแวดล อมและนํ าไปสู การพัฒนาอยางยั่งยืนจึงทํา ใหหลายภาคส ว นหันมาให
ความสําคัญและสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม
เปาหมายที่ตองการ อยางไรก็ตามการที่จะประสบความสําเร็จในการใชการทองเที่ยวชุมชนเพื่อเป น
เครื่องมือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดนั้นจําเปนตองอาศัยเงื่อนไขและปจจัยหลายๆ อยางซึ่งสามารถ
อธิบายได ดังนี้
1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว (CBI, WinnyAstuti, Qomarun, Putri
and DyahWidiAstuti, 2016) เปนเงื่อนไขสําคัญที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนชุมชนเพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดมีโอกาสรับประสบการณจริงในรูปแบบเฉพาะ (Unique and Authentic Experiences) ไมวาจะเปน
แหล ง ท อ งเที่ ย วธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน สั ง คมวั ฒ นธรรมที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ ข องชุ ม ชน ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน
สถาปตยกรรม การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเปนกิจกรรมที่นําไปสูความยั่งยืน
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เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คํานึงถึงคนในชุมชน เชน กิจกรรมผจญภัยเบาๆ ทัวรแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
ทัวรแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทําผลิตภัณฑชุมชน การประกอบอาหารทองถิ่น เปนตน โดย
ลักษณะที่พักตองสะทอนถึงวิถีชีวิตจริงของชุมชนแตขณะเดียวกันก็ตองสะอาดเปนมาตรฐาน ไมคับแคบ
เกินไป (Kunjuraman and Hussin, 2017) นอกจากนี้ยังตองอาศัยความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชนซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสบการณที่ดีใหแกนักทองเที่ยว สรางภาพลักษณที่ดีแกชุมชนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและบอกตอไปยังคนรูจักผานทั้งทางตรงและสื่อออนไลนเพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวคนอื่นมา
เที่ยวชุมชนและชวยพัฒนาแบรนดใหแกชุมชน (Fredline and Faulkner, 2000, Gursoy, Jurowski and
Uysal, 2002, Fridgen, 1991, Chen, Ddwyer and Firth, 2014, Simpson and Signaw, 2008)
ในประเทศไทย สถาบันการทองเที่ยวชุมชนไดสรุปปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยแหงความ
ลมเหลวถึงรายการละ 11 ขอ แตยังไมไดมีการอธิบายถึงสาเหตุ ความเชื่อมโยง บทบาทของแตละปจจัย
และลําดับความสําคัญอยางชัดเจน
ตารางที่ 2.3 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลวของการทองเที่ยวโดยชุมชน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
 มี ค วามรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งแนวคิ ด การจั ด การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
 เกิดจากความตองการของชุมชนที่ตองการจะทําการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
 ชุ ม ชนมี ค วามเข า ใจในศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ เ ป น
เอกลักษณหรือของดีของตัวเอง
 นําการจัดการทองเที่ยวไปฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี
และรักษาความเปนตัวตนของตนเองใหยั่งยืน
 มีเปาหมายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน
เชน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติ/วิถีชีวิต
และคน
 มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ
 มี ก ารยอมรั บ กฎกติ ก าร วมกั น ทั้ งนั ก ท อ งเที่ ย ว คน
ภายในชุมชน และผูประกอบการ
 มีการกระจายผลประโยชนรวมกัน
 คนในชุ ม ชนต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง และความสามั ค คี
รวมกัน
 มี ก ารประสานการทํ า งานร ว มกั บ องค ก รภาคี
ภายนอกทั้ ง สนั บ สนุ น งานและสร า งความรู ค วาม
เขาใจเรื่องทองเที่ยวโดยชุมชน
 ทําการตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน
ที่มา: สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (2551)
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ปจจัยแหงความลมเหลว
ชุมชนมีฐานคิดแบบทุนนิยม
ชุมชนขาดความรูความเขาใจแนวคิดเรื่องทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางแทจริง
ขาดความรูดานการบริหารจัดการ
ไมรักษาความเปนเอกลักษณและตัวตนของตนเอง
จัดการแบบไรทิศทางไมมีเปาหมายที่ชัดเจน
ชุมชนขาดความสามัคคีรวมกัน
ชุ ม ชนไม มี ม าตรฐานในการจั ด การท อ งเที่ ย วของ
ชุมชนที่เปนระบบ รับนักทองเที่ยวเกินความสามารถ
ของตัวเอง
ขัดแยงผลประโยชนกัน ไมมีความโปรงใส
ขาดการประสานงานด า นข า วสารข อ มู ล และการ
ประชาสั ม พั น ธ กั บ ผู เ กี่ ย วข อ งและนั ก ท อ งเที่ ย วถึ ง
แนวคิดการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
นโยบายและ แผนงานการพัฒนาดานทองเที่ยวของ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมมีความเขาใจที่จะทํา
ใหชุมชนยั่งยืน
แผนพัฒนาประเทศเปนไปตามกระแสไมมีความเขาใจ
การสรางชุมชนใหเขมแข็ง เนนตัวเลขเศรษฐกิจเปน
หลัก

ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว

2) ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วชุ ม ชนโดยเฉพาะคนในชุ ม ชน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการทองเที่ยว การบริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชน
รวมทั้งความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน (Smith, 1997; Bhan
and Singh’s, 2014; Kunjuraman and Hussin; 2017, ไพศาล กาญจนวงศ และคณะ, 2557) นอกจากนี้
ผูนําที่มีบทบาทในการดูแลการทองเที่ยวของชุมชนก็เปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จเชนกัน ตัวอยางเชน
การทองเที่ยวชุมชนในในรูปแบบโฮมสเตยที่ 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
พัฒนาบริการการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐาน เชน มีหองนอนที่เพียงพอ มีหองน้ําที่สะอาด (Kunjuraman
and Hussin, 2017) หรืออาจทําใหชุมชนตองพึ่งพาเงินบริจาคจากภายนอกจึงขาดความรูสึกเปนเจาของ
และมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน (Sebele, 2010)
4) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว
(Sutawa, 2012; Bhan and Singh’s, 2014; Kunjuraman and Hussin, 2017) เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําให
นักทองเที่ยวตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไม เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญยังคง
เปนนักทองเที่ยวชุมชนสายออน (Soft CBT travelers) ตามนิยามของ CBI นักทองเที่ยวกลุมนี้แมจะสนใจใน
วัฒนธรรม การผจญภัย การมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่น แตก็ยังคงตองการไดรับความสะดวกสบายจาก
การทองเที่ยวชุมชน ดังนั้นขอเสนอเพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ไดรับความสะดวกสบายจึงยังเปนเงื่อนไข
สําคัญ ไมวาจะเปน ระบบไฟฟาที่ไมขัดของ น้ําที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค ถนนหนทาง ระบบการ
ติดตอสื่อสารโดยเฉพาะการเขาถึงอินเทอรเน็ตซึ่งกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตนักทองเที่ยวไปแลว
5) ความปลอดภัยของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว เปนอีกปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยว
ตัดสินใจวาจะเดินทางมาใชบริการทองเที่ยวชุมชนหรือไม (CBI; Bhan and Singh’s, 2014; Kunjuraman
and Hussin, 2017) นอกจากนี้ความปลอดภัยของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวยังรวมถึงความมี
เสถียรภาพทางการเมืองดวยเชนกัน
6) สภาพภูมิอากาศของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน มรสุมทําใหไมสามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยวชุมชนไดในบางชวงเวลา (Mustapha, Azman and Ibrahim, 2013)
อนึ่งการทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community) ในงานวิจัยนี้จะมีความยืดหยุน
กวา การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เพราะนักทองเที่ยวอาจพักคาง หรืออาจแวะเยี่ยมเยือนในระยะสั้น
หรือเปนชุมชนที่นักทองเที่ยวแวะซื้อของที่ระลึก หรือทานอาหารพื้นถิ่นก็ได
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2.2.3 ทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมยังเปนเรื่องที่ไมไดนํามากลาวถึงในการศึกษาดานการทองเที่ยวชุมชนของไทย
มากนัก การศึกษาที่ผานมาเปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเพื่อสํารวจทุนทางสังคมและทุนอื่นๆ ในพื้นที่
ศึกษาวามีอะไรบาง และมีบทบาทอยางไร และเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผู ใ ห ขอมู ล สํ าคัญ สว นใหญอ า งอิ ง แนวคิ ดทุ น ทางสัง คมของ Putnam ยกตั วอย า งเชน การศึ ก ษาของ
เบญญาภา ศุภพานิชย (2555) ชี้ใหเห็นวาทุนทางสังคมมีบทบาทตอการทองเที่ยวในชุมชน 3 ลักษณะ คือ
1) สงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูลที่แทจริงระหวางสมาชิกชุมชน 2) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และ 3) สมาชิกชุมชนเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทุนสังคม จากงาน
การศึกษาของพระมหาผดุง วรรณทอง (2550) ซึ่งไดศึกษาถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทุนทาง
สังคมในตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวทําใหลักษณะ
ทุ น ทางสั ง คมที่ มี พ ลั ง ร ว มกั น ยั ง อยู ใ นระดั บ ที่ ดี แต ล ดน อ ยลงจากเดิ ม กล า วคื อ ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ
เปลี่ยนไปเปนการเชื่อตามหนาที่ บรรทัดฐานการอยูรวมกันเปลี่ยนไปใชกฎหมายบังคับที่เขมงวดมากขึ้น
และเครือขายก็เปนการสรางเครือขายในเชิงธุรกิจมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมถอยของทุนทาง
สังคมเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน
สวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้น นับวาเปนอีกหนึ่งเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาของชุ ม ชนอาจมี ทั้ ง คนที่ ไ ด รั บ ประโยชน แ ละสู ญ เสี ย ผลประโยชน
กระบวนการมีสวนรวมและการทํางานรวมกันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ลดขอขัดแยง
เกิดเครือขายความรวมมือในชุมชน และนําไปสูการหาแนวทางในการจัดสรรผลประโยชนและชดเชย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืน
2.2.4 โซเชียลมีเดียกับการทองเที่ยวในปจจุบัน
การวิจัยเกี่ยวกับสื่อทางสังคมออนไลนดานการทองเที่ยวในประเทศไทยยังมีอยูไมมากนัก
สวนใหญเปนการศึกษามุงเนนที่การอภิปรายเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียในการ
ทองเที่ยว ขณะที่โซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือสําคัญในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวยุคใหม และ
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนทั่วไป ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม และความตองของนักทองเที่ยวกลุมที่
สนใจการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย จึงมีความจําเปน เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการ
ของนักทองเที่ยวยุคใหมที่เปลี่ยนไป และเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่
จําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบดานการทําตลาด การใหบริการ และการบริหารจัดการ การศึกษาเนนที่การ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะเปนการทองเที่ยวที่ผูกพันกับวิถีชุมชนทองถิ่น และเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของประเทศ
โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการเดินทางเพราะ
โซเชียลมีเดียเปนเครื่องมือในการคนหาขอมูล การแบงปนประสบการณของนักทองเที่ยว จากการวิจัยการ
เดินทางของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวมีกิจกรรมในการใชโซเชียลมีเดียตั้งแตการคนหาขอมูล (สาย
การบิน โรงแรม รถเชา ภัตตาคาร) การมีสวนรวมตลอดระยะเวลาการเดินทาง การแสดงความเห็นและ
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การใหขอเสนอแนะหลังการเดินทาง นักทองเที่ยวที่ใชเครือขายโซเชียลมีเดียมากที่สุดจะเปนผูที่มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป โดยจะใชเครือขายโซเชียลมีเดียเพื่อรับแนวคิดและสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวาง
แผนการเดินทาง และการมีสวนรวมในการเดินทาง
จากการสํารวจดัชนีดิจิทัลของ Text100’s Travel & Tourism Digital Index (2012) เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเพื่อหาแนวโนม วงจรการตัดสินใจของผูบริโภคและเปนเกณฑมาตรฐานของแนวโนมสําคัญ
ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียแปซิฟก (APAC) โดยเฉพาะในที่ที่มีการใชอินเทอรเน็ต และ
โซเชียลมีเดีย ไดใหสารสนเทศดังนี้
1) นักทองเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟกมีการใชโซเชียลมีเดียในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
มากกวาภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย อินเทอรเ น็ต และความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
เดินทางมีผลตอการตัดสินใจครั้งแรกของสถานที่ทองเที่ยวในวันหยุด
2) การใชโซเชียลมีเดียในการคนหาขอมูลและแรงบันดาลใจประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับ
ราคา/ อัตราคาหองพัก/ สถานที่ทองเที่ยวโดยรอบ การคนหาขอมูลการเดินทางออนไลน นักเดินทางชาว
อเมริกันไดคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกและความสะอาด ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟกคนหาขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแพ็กเกจ สภาพอากาศและการเขาถึง รวมทั้ง
ขาวเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของจุดหมายปลายทาง สวนนักทองเที่ยวในกลุมยุโรปคนหาขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอากาศและ ความสะอาด
3) การใหคําแนะนําและรีวิวการทองเที่ยว 5 อันดับสูงสุดประกอบดวย การซื้อสินคา
อาหารทองถิ่น อาหารอรอย สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และกิจกรรมกลางแจง
4) กิจกรรมที่ทําผานโซเชียลมีเดียสามารถทําไดในระหวางการเดินทางและภายหลังสิ้นสุด
การเดินทาง กิจกรรมหลักประกอบดวย
5) การใหขอเสนอแนะ การแบงปนประสบการณมีทั้งดานบวกและดานลบ แตนักทองเที่ยว
ในประเทศเอเชียมักจะแบงปนประสบการณทางดานบวก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําไปสูเศรษฐกิจยุคใหมของการทองเที่ยว
โซเชียลมีเดียกลายเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการบูรณาการใหเขา
กับชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ วิกิพีเดียไดกําหนดวาสื่อทางสังคมเปนตัวกลางที่ใชในการปฏิสัมพันธ
ระหว างผู คน โดยแต ละคนสามารถ สราง แบงปน แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในแตล ะดั บ ตั้ งแต
ระหวางบุคคล จนถึงกลุมคน ชุมชน และ เครือขาย
จากขอมูลสถิติดานเนื้อหาทั้งดิจิทัลและมือถือของไทย ในป พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวา
จํานวนผูใช งานมีจํานวนมาก และมีการเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา สถิติที่นาสนใจสรุปไดดังนี้ (Chaffey,
2017) สถิติตางๆ ของประเทศไทยป พ.ศ. 2559 ซึ่งมีประชากรของประเทศ เทากับ 68 ลานคน สรุปได
ดังนี้ (ดิจิทัล ไทยแลนด 2016, 2559)
จํานวนผูใช
 ผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของประชากร
 ผูใชโซเชียลมีเดีย (Social media) มีจํานวน 38 ลานราย คิดเปน รอยละ 68 ของ
ประชากร
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 ผูใชโทรศัพทมือถือจํานวน 82.78 ลานราย คิดเปน รอยละ 122 ของประชากร
 ผูใชสื่อสังคม ผานโทรศัพทมือถือ จํานวน 34 ลานราย คิดเปน รอยละ 50 ของประชากร
อัตราการเติบโต
 อัตราการเติบโตของผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 21
 อัตราการเติบโตของผูใชสื่อสังคม (social media) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 19
 อัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพทมือถือ ลดลงจากป พ.ศ. 2558 รอยละ 15
 อัตราการเติบโตของผูใชสื่อสังคมผานโทรศัพทมือถือ เพิ่มขึ้นจากป 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)
จากสถิติการใชงานดังกลาวทําใหตระหนักวาการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทของโซเชียลมีเดีย
หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนสิ่งที่จําเปน โดยเฉพาะการใชงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.2.5 เนื้อหาที่สรางขึ้นโดยผูบริโภค
ขอมูลจากเว็บไซต Tripadviser.com กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2543 ปจจุบันครอบคลุมโรงแรม
212,000 แหง แหลงทองเที่ยวที่จุดหมายปลายทางกวา 30,000 แหง และสถานที่ทองเที่ยวทั่วโลก 74,000
แหง ระบุวา TripAdvisor ซึ่งมีรีวิวและความคิดเห็นมากกวา 570 ลานรายการที่ครอบคลุมตัวเลือกของ
ขอมูลการทองเที่ยวทั่วโลกที่มากที่สุด ทั้งที่พักกวา 7.3 ลานแหง สายการบิน สถานที่ทองเที่ยว และ
รานอาหาร เปนหนาหลักของชุมชนทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลกโดยมีผูเขาชมไมซ้ํากันตอเดือนประมาณ
455 ลานคน ซึ่งผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทุกคนถือเปนลูกคาเปาหมายที่ชัดเจนคือตองการเดินทางทองเที่ยว
อยางคุมคาที่สุด
TripAdvisor เปนเว็บไซตที่ยึดแนวคิดวานักเดินทางตองพึ่งพาการเดินทางจากนักเดินทาง
คนอื่น เพื่อวางแผนการเดินทางของตนหรืออยางนอยก็สามารถชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทาง
ทองเที่ยวไดอยางนาพอใจ ปจจุบัน TripAdvisor มีขอมูลประเภทรีวิว และความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางที่
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
การไดรับรีวิวอยางตอเนื่องเปนการประเมินสถานที่ และการใหบริการของผูเปนเจาของ
ซึ่งมีความสําคัญทั้งกับเจาของและลูกคาที่คาดหวัง (Prospective Customers) ยิ่งมีรีวิวมากขึ้น ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่สุดโตง (Outliner) ยิ่งมีผลกระทบนอยลง นอกจากนี้ การนํารีวิวเชิงลบมาใชใน
การปรับปรุงสถานที่ใหบริการยังจะชวยใหคะแนนเพิ่มสูงขึ้นไดตอเนื่องในอนาคต
คําแนะนําเกี่ยวกับจุดหมายที่เคยไป หรือรีวิว (Review) เปนสิ่งที่ผลตอการตัดสินใจการ
เลือกที่พัก พาหนะ แหลงทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว และบริการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทําให
เกิดความคิดของการใชเนื้อหาของการรีวิว (User generated contents) เปนกรอบของการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการการทองเที่ยวใหมๆ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหนึ่งของงานวิจัยนี้
2.3 ชองวางของงานวิจัยที่ผานมา
1) งานวิจัยที่ผานมามักจะอธิบายชุมชนทองเที่ยวในลักษณะเชิงพรรณนาวามีกิจกรรมและมี
การบริหารองคกรอยางไร มีศักยภาพอยางไร และถึงแมจะมีการพูดถึงศักยภาพก็ไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวา
วัดจากอะไร ไมมีการวิเคราะหวิวัฒนาการอยางชัดเจนหรือเหตุผลของการเริ่มตน ปจจัยที่กอใหเกิดการ
เริ่มตน ตลอดจนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหการทองเที่ยวชุมชนตั้งตัวได
2) ขาดการศึกษาที่เนนถึงทุนทางสังคมวามีสวนสําคัญอยางไร และเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อ
การทองเที่ยวเขามาในชุมชน
3) ขาดการศึกษาถึงตลาดของชุมชนทองเที่ยวและรูปแบบของนักทองเที่ยว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการเขาถึงขอมูลเชิงลึกทําไดยาก เนื่องจากนักทองเที่ยวมีกิจกรรมอยูตลอดเวลาในชุมชน
4) การศึกษาเกี่ยวกับทองเที่ยวชุมชนในสื่อออนไลนยังมีคอนขางนอย เนื่องจากเปนเรื่องใหม
5) มีการศึกษาจํานวนมากซึ่งพูดถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่อาจมี
ตอการทองเที่ยวชุมชน แตมีจํานวนนอยมากที่ไดประเมินออกมาเปนมูลคา
6) การศึกษาชุมชนทองเที่ยวสวนใหญจะเนนการพัฒนาและสงเสริมทองเที่ยวชุมชนโดยไมได
ตั้งคําถามวาการกิจกรรมทองเที่ยวชุมชนนี้กอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชนมากเพียงใด และกระจาย
อยางไรภายในชุมชน จึงเปรียบเหมือนกับมีสมมติฐานวาทองเที่ยวชุมชนยอมทําใหเกิดผลประโยชนสุทธิ
ที่เปนตัวเงินแกทั้งผูที่ประกอบการทองเที่ยวในชุมชน
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีสมมติฐานดังตอไปนี้
1) ชุมชนทองเที่ยวก็เหมือนแหลงทองเที่ยวหลักอื่นๆ ซึ่งจะเสื่อมความนิยมลงเมื่อเวลาผานไป
และจําเปนตองหาสินคาและบริการใหมๆ มาเสริมหรือทดแทนกิจกรรมการทองเที่ยวเดิมที่เสื่อมความนิยม
เพื่อตอวงจรชีวิตใหสามารถดําเนินการตอไปได
2) พื้ น ฐานชุ ม ชน วั ฒ นธรรม และวิ วั ฒ นาการที่ แ ตกต า งทํ า ให ก ารแบ ง ป น การกระจาย
ผลประโยชน และการเกิดผลกระทบแตกตางกัน รวมทั้งมีการจัดการที่แตกตางกันดวย
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บทที่ 3
พฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือเปนสวนหนึ่งซึ่งทําใหสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียล
มีเดียกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางเครือขายทางสังคมไดสะดวกและรวดเร็ว และไดใชกันอยาง
แพรหลายในการแบงปนขอมูลระหวางผูใชเครือขาย ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูปแบบการ
ตัดสินใจของนักทองเที่ยวซึ่งใชเครือขายนั้น
โซเชียลมีเดียจึงกลายเปนวิธีใหมที่ผูใชบริการในเครือขายเดียวกันเชื่อมตอกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน
ผานขอความ ภาพ วิดีโอ และเสียงในระบบออนไลน ดวยคุณลักษณะของเนื้อหาผานโซเชียลมีเดียที่เปด
โอกาสใหทุกคนมาอยูในที่เดียวกันทั้งผูซื้อและผูขาย นักการตลาดจึงเริ่มมองวาโซเชียลมีเดียเปนที่มาของ
เนื้อหาที่จะสรางและแลกเปลี่ยนกันกับผูใชงาน หรือลูกคา มากกวาการใชการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกคาใน
แบบเกา
ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตถึง 3.42 พันลานราย (Chaffey, 2017) โซเชียลมีเดีย
ทั่วโลกถึง 2.46 พันลานคน และคาดวาจะเพิ่มเปน 3 พันลานคนในป 2564 โซเชียลมีเดียที่เปนรูจักที่รูจัก
กันมากที่สุด ก็คือ Facebook มีผูใชทั่วโลกประมาณ 2 พันลานคน และประเทศที่มีการใชโซเชียลมีเดีย
มากที่สุด คือ ประเทศจีน ประมาณ 596 ลาน คนสําหรับประเทศไทยมีผูใชงานประมาณ 34.64 ลานคน
รายงานในบทนี้เปนการสรุปผลงานของโครงการยอยที่ 2 คือ โครงการศึกษาพฤติกรรมความ
ตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย วัตถุประสงคในบทนี้ เพื่อติดตามพฤติกรรมและความตองการ
ทองเที่ยวชุมชนบนสื่อออนไลนของพื้นที่ศึกษา 23 แหงในโครงการผานโซเชียลมีเดีย และใชประโยชน
จากเนื้อหาที่นักทองเที่ยวกลาวถึงแหลงทองเที่ยวเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหรือสรางเสนทางทองเที่ยว
ใหม
การสืบคนขอมูลจากโซเชียลมีเดียในการศึกษานี้ใชวิธีการทําเหมืองขอความ (Text mining) โดยมี
กรอบความคิดตามรูปที่ 3.1 อยางไรก็ดี ชุมชนทองเที่ยว 23 แหงนั้นมีขอมูลออนไลนมากนอยตางกัน และ
บางกรณีศึกษาแทบไมมีขอมูลเลย
3.1 พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย (Social media) ของนักทองเที่ยว
จากการสํารวจดัชนีดิจิทัลของ Text100’s Travel & Tourism Digital Index (2012) เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเพื่อหาแนวโนม วงจรการตัดสินใจของผูบริโภคและเปนเกณฑมาตรฐานของแนวโนมสําคัญทั่ว
โลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียแปซิฟก (APAC) โดยเฉพาะในที่ที่มีการใชอินเทอรเน็ต และ
โซเชียลมีเดีย ไดใหสารสนเทศดังนี้
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การคนหหาจาก
เว็บไซตตางงประเทศ
10 แแหง
- สถิติ
- การทําเหมืมือง
ขอความ

- สถิติ
- กาารวิเคราะห
เชิงเนื
ง ้อหา

2. โซเชียลมีเดีย หลัก
ไมนอยกวา 3 ออยาง

สัมภาษษณ
ผูเกี่ยวขของ

1. เว็บไซตต
ทองเที่ยวอยางงนอย
10 เว็บไซตต
เว็บไซตชุมชน
กรณีศึกษา 21
แหง

ขอมูลพื้นฐาน
ฐ
- ดานอุปทาน
ท
- ดานอุปสงค
ส
4. พฤติกรรมและความ
ตองการทองเที่ยวชุมชน
ผานโซเชีชียลมีเดีย

5. เสนอแนะะเชิง
นโยบายดานการ
น
พัฒนาการททองเที่ยว
ชุมชนผานโซซเชียลมีเดีย

3. เนื้อหาการ
ห
ทองเที่ยวชุ
ว มชนที่
สรางโดยผูใช
ใ (UGC)
- การทําเหมืองขอความ
(Text Mininng)
- การวิเคราะหเชิงเนื้อหา

รูปที่ 3.1 กรออบแนวคิดในการวิ
ใ
จัย
1) นักทองเที
ง ่ยวชาวเอเชียแปซิฟกมีการใชโซเชีชียลมีเดียในกการตัดสินใจ เดินทางทองเที
ง ่ยว
มากกว
ม
าภูมิภภาคอื่น โดยยเฉพาะในปรระเทศจีนแลละอินเดีย อินเทอร
น
เน็ตและความคิ
แ
ดดเห็นเกี่ยวกัับ การ
เดินทางมีผลตตอการตัดสินใจครั
น ้งแรกของสถานที่ทอองเที่ยวในวันหยุ
น ด
2) การใชโซเชี
โ ยลมีเดียในการค
ย
นหหาขอมูลและแแรงบันดาลใจประกอบดววย ขอมูลเกียวกั
่ย บ
ราคา/อั
ร
ตราคาหองพัก/สถถานที่ทองเทียวโดยรอบ
่
การคนหาขอมูลการเดินทางออนไลน
น
น นักเดินทาางชาว
อเมริ
อ กันไดคนนหาขอมูลเพิพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพขของสิ่งอํานววยความสะดววกและความมสะอาด ในขขณะที่
นันกทองเที่ยวชาวเอเชียแปปซิฟกคนหาาขอมูลพิเศษษเกี่ยวกับแพ็กเกจ สภาพ
พอากาศและกการเขาถึง รววมทั้ง
ขขาวเกี่ยวกับเเสถียรภาพททางการเมืองของจุดหมายยปลายทาง สวนนักทองเที่ยวในกลุมมยุโรปคนหาขขอมูล
เกี่ยวกับคุณภภาพการบริการ
ก สิ่งอํานวยความสะดววก สภาพอากาศและ ความสะอาด สสรุปการคนหาาหลัก
ดังตารางที่ 3.1
ตารางที
ต
่ 3.1 ประเด็นทีนัน่ ักทองเที่ยวนิ
ว ยมคนหาใในโซเชียลมีมีเดีย
ประะเด็น

รอยละ
47
43
30
28
27

ราคาห
ร
องพัก
พื้นที่โดยรอบของแหลงทองเทีที่ยว
โปรแกรมทองเทที่ยวพิเศษ
สภาพดิ
ส
นฟาอากาศ
คุณภาพของกาารใหบริการ
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3) ในการใหคําแนะนําและรีวิวการทองเที่ยว 5 อันดับสูงสุดประกอบดวย การซื้อสินคา
อาหารทองถิ่น อาหารอรอย สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และกิจกรรมกลางแจง
4) กิจกรรมที่ทําผานโซเชียลมีเดียสามารถทําไดในระหวางการเดินทางและภายหลังสิ้นสุด
การเดินทาง โดยกิจกรรมหลักดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําผานโซเชียลมีเดียระหวางและภายหลังสิ้นสุดการเดินทาง
กิจกรรม
การแบงปนภาพถาย วิดีโอ
การแบงปน Blog และขาว
การเชื่อมโยงสถานที่
การเขียนรีวิว
การ Check-in สถานที่
การแนะนําสถานที่ผานโซเชียลมีเดีย
การ Tweet เกี่ยวกับประสบการณ
การวิจารณเกี่ยวกับเรื่องราว ขาวที่นําเสนอ

ระหวางการเดินทาง
(รอยละ)
47
24
22
20
18
16
15
12

หลังกลับจากการเดินทาง
(รอยละ)
52
25
25
21
18
14
13
12

5) ข อ เสนอแนะการแบ ง ป น ประสบการณ มี ทั้ ง ด า นบวกและด า นลบ แต นั ก ท อ งเที่ ย วใน
ประเทศเอเชียมักจะแบงปนประสบการณทางดานบวก
นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศจะประกอบดวย 6 ประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย (Social Media Broadcasts, 2014) ไดแก
1) การทองเที่ยวชุมชน (Tourism Related Community)
2) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และ โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks)
3) เนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User Generated Content : UGC)
4) การทําเหมืองขอความ (Text Mining)
5) การตลาดเนื้อหา (Content Marketing)
6) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่ใชโซเชียลมีเดียในการเดินทาง หรือกลุม
SoLoMo
3.2 โซเชียลมีเดีย (Social Media) โซเชียลเน็คเวิรค (Social Networks)
โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต
สําหรับเครือขายสังคม การแบงปนภาพถาย วิดิโอ ขอความสั้น (Microblogging) และอื่นๆ ผูใชงานจะ
สรางชุมชนออนไลนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูล ความคิด ขอความสวนตัว รูปถาย และเนื้อหาใน
รูปแบบตาง ซึ่งกันและกัน 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
การทํ า ธุ ร กรรม การติ ด ต อ สื่ อ สาร การปฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ ม และสั ง คม ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จนเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตในปจจุบัน แนวโนมของโซเชียลมีเดียใน พ.ศ.
2560 ประกอบดวย (Copperman, 2017)
1) โซเชียลมีเดียเนนการเขารวมตามธรรมชาติมากกวาการจัดการตามกําหนดการ ผูบริโภค
ทั่วไปจะมีเครือขายและสนใจสังคมรอบตัว การตัดสินใจเลือกซื้อจะเปนตามความชอบ และขอวิจารณของ
สมาชิกในเครือขายที่เกี่ยวของ และกระแสสังคม
2) คนทั่วไปจะอานเนื้อหาผานโทรศัพทมือถือมากกวาเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นการ
ออกแบบเนื้อหาจะตองสั้น กระชับ ชัดเจน และใชกราฟกมาชวย
3) การเติบโตของโซเชียลมีเดียในรูปแบบวิดีโอมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
4) การเติบโตของเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) และผูบริโภคมีความเชื่อถือในเนื้อหาที่ถูก
สรางโดยผูใชซึ่งมีประสบการณ 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 เนื้อหา
และเวลาและความพยายาม รายละเอียดของความแตกตางแสดงไวในตารางที่ 3.3
-
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ตารางที่ 3.3 ความแตกตางระหวางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และ เครือขายสังคม (Social
Networking)
ประเด็นความแตกตาง
โซเชียลมีเดีย (Social Media)
รูปแบบการสื่อสาร
 ผู ใ ช เ ป น ผู พู ด คุ ย เผยแพร เ นื้ อ หา ใน
รูปแบบตางๆ เชน ขอความ รูปภาพ วิดีโอ
และอื่น ๆ
 ผู ใ ช พ ยายามสรา งความผู ก พั น กับ เพื่ อ น/
ผู ติ ด ตาม เพื่ อ หวั ง การมี ส ว นร ว มในตั ว
สินคาหรือกิจกรรม ที่นําเสนอ
เปาหมาย
 เปาหมายหลักสวนใหญคือการสรางโอกาส
ในการขาย และการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
 การพู ด คุ ย การสร า งความสั ม พั น ธ การ
โต ต อบเป น การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายหลัก
เนื้อหา
 ผู ใ ช จ ะต อ งโพสต แ ละแชร เ นื้ อ หาภาพ
วิ ดี โ อ และอื่ น ๆ เพื่ อ ให ผู เ ยี่ ย มชมมี ส ว น
ร ว มและสนใจแบรนด หรื อ กิ จ กรรมที่
นําเสนอ

เครือขายสังคม (Social Networking)
 ผูใชจะใชเวลาในการรับฟงและมีสวนรวมกับผู
เยี่ยมชม/ เพื่อน/ ผูติดตาม

 เปาหมายสูงสุดคือการสรางเครือขายสงเสริม

ความสัมพันธระหวางผูใชกับ เพื่อน/ ผูติดตาม
 ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ส ามารถนํ า ไปสู โ อกาสทาง
ธุรกิจ แตก็ไมใชเปาหมายหลัก

 เนื้ อ หามี ค วามหลากหลาย ละเอี ย ด และลึ ก

มากกวา เพราะเกิดจากการสนทนา การถาม
ตอบ และการใหขอมูลกับผูสนใจ โดยหวังวา
จะชวยในการเชื่อมตอ การสรางความสัมพันธ
และการไดเพื่อน/ผูติดตาม
เวลาและความพยายาม  ผูใชสามารถ สราง โพสตและตั้งเวลาใหกับ  เครื อ ข า ยสัง คมไม มี วิ ธีอั ต โนมั ติ ใ นการสร า ง
สิ่งที่ตองการสื่อออกไปไวลวงหนา หลาย
ความสัมพันธที่ดี การโตตอบแตละครั้ง ผูใ ช
วั น และจากนั้ น ก็ จ ะรอดู ผ ลตอบรั บ ที่
ตองใหความสําคัญและเอาใสใจกับผูที่ตองการ
เกิดขึ้น
จะสรางเครือขายดวยเปนพิเศษ
ที่มา: ปรับจาก Benea (2014).

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบันแสดงในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน
ชื่อ

Facebook
Line
Twitter
Youtube
Instagram
Snapchat
Whatsapp
LinkedIn
Pinterest

Google+
Vine

เว็บไซต

คําอธิบายโดยยอ
มีการสรางแฟนเพจเพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับกลุมลูกคา เชน การกดติดตาม
https://th-th.facebook.com
ขาวสารเกี่ยวกับแบรนดของตัวเองโดยการกด Like
แอปพลิ
เคชั่นสนทนา (Chat) มีจุดเดนคือการสงสติ๊กเกอรแทนคําพูด บุคคล ธุรกิจ
https://line.me/th
สามารถสรางสติ๊กเกอรในแบรนดของตัวเอง เปนชองทางในการสงขอมูลขาวสาร
ใหกับผูติดตาม
โซเชียลมีเดียที่ขึ้นชื่อวาใชงานงายทีส่ ุด โดยการพิมพขอความไมเกิน 140 ตัวอักษร
https://twitter.com/?lang=th
ขอมูลที่ไดรับการกลั่นกรองเฉพาะใจความที่สําคัญ ทําใหขอมูลที่จัดสงมีความ
กระชับ แตผูรับสามารถเขาใจไดโดยงาย
https://www.youtube.com/?gl=TH เว็บไซตบริการที่ใหผูใชสามารถแบงปนวีดีโอใหกับผูอื่นเหมาะสําหรับนักการตลาด
เพราะสามารถเลือกโฆษณาที่ตรงกับความตองการกับกลุมเปาหมายได
https://www.instagram.com/?hl=th สื่อสังคมที่สามารถอัพโหลดรูปภาพตางๆ และแบงปนใหกับผูติดตาม ปจจุบันสินคา
ตางๆ นิยมใช Instagram เปนสื่อกลางในการสงเสริมการขาย
แอปพลิเคชันที่สามารถแบงปนรูปภาพ วีดีโอ ใหกับผูอื่นไดโดยการกําหนดเวลาชม
https://www.snapchat.com
เมื่อครบเวลาที่กําหนดไว รูปหรือวิดีโอจะถูกลบออกไป
https://www.whatsapp.com/?l=th แอปพลิเคชันแชทยอดนิยมสําหรับผูใชมือถือของบริษัท apple
เนนเรื่องของการทําธุรกิจโดยตรง เปนทั้งธุรกิจและชุมชน การจัดการขอมูลทางวิชาชีพ
https://th.linkedin.com/
สรางและติดตอกับเครือขายมืออาชีพของผูใช รวมถึงการเขาถึงความรู ขอมูลเชิงลึก
และโอกาสตาง ๆ
เปนแคตตาล็อกที่รวบรวมความคิดของคนทั่วโลก โดยการเก็บแยกประเภทขอมูล
https://www.pinterest.com/
เปนหมวดหมู เชน ทําอาหาร วางแผนทองเที่ยว ปรับปรุงบานและอื่นๆ มีเครื่องมือ
บุคมารคที่ชวยในการสํารวจและบันทึกความคิดที่สรางสรรค เพื่อเปนแรงบันดาลใจ
ใหกับคนทั่วไปโดยเฉพาะผูหญิง สามารถใชงานเพื่อแบงปนรูปภาพ และความคิด
สรางสรรค
แพลดฟอร
มที่รวมบริการตางๆ ของ Google เขาไวดวยกัน ชวยใหสะดวกในการใช
https://plus.google.com/?hl=th
งาน รวมถึงการสรางเนื้อหาตางๆ และแบงปนขอมูลแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
เปนเว็บไซตในการแบงปนเนื้อหาวีดีโอสั้นๆ ไมเกิน 6 วินาที ทําใหขอมูลตางๆ
https://vine.co
ไดรับการกลั่นกรองมาอยางดีเพื่อที่จะใชเวลาใหคุมคาทีส่ ุด

Xing

https://www.xing.com

Renren

www.renren.com

Meetup

https://www.meetup.com

Airbnb

https://www.airbnb.com

TripAdvisor https://th.tripadvisor.com

เปนเว็บไซตหางานทํา ชวยใหผูใชพัฒนาความสัมพันธกับผูวาจาง และ ผูนํา
ความคิดในธุรกิจนั้นๆได
สื่อสังคมออนไลนที่ใหญที่สุดในจีน มีการใชงานจะคลายกับ Facebook คือผูใช
สามารถแบงปนความเห็นของตัวเอง อัพเดทสเตตัส และติดตอกับผูอื่นได
แพลทฟอรมที่ชวยใหผูใชสามารถพบปะกลุมคนใหมๆ ที่มีความสนใจและความชอบ
เหมือนกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งชวยใหเพื่อนเพิ่มไดมากขึ้น
ผูใชสามารถคนหาที่พักในรูปแบบตางๆทั่วโลก ในทุกระดับราคา และสามารถนําที่
พักของตนเองนําเสนอใหนักเดินทางจากทั่วโลกเขาพักได
เว็บไซตทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก จุดเดนคือมีบทวิจารณ หรือรีวิวที่เปนกลางจาก
นักทองเที่ยวมากกวา 600 ลานรายการ สามารถคนหาราคาโรงแรมที่ดีที่สุดจาก
เว็บไซต

สําหรับคนไทยโซเชียลมีเดียที่นิยมใชมากที่สุด 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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รายงานฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 3.5 โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด
โซเชียลมีเดีย
1. Youtube
2. Facebook
3. LINE
4. Instagram
5. Twitter
6. Whatsapp
7. Linkedin

อัตราผูใชงานโซเชียลมีเดีย (รอยละ)
97.3
94.8
94.6
57.6
35.5
13.7
11.4

จากสถิติการใชงานดังกลาวทําใหตระหนักวาการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทของโซเชียล
มีเดีย หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เปนสิ่งที่จําเปน โดยเฉพาะการใชงานในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
3.3 เนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC)
เนื้อหาที่สรางโดยผูใช (User-Generated Content หรือ UGC) คือ เนื้อหาที่สรางโดยผูใช /
ผูติดตาม บนพื้นที่ของเว็บไซตหรือแบรนด (ตราสินคา) ที่เจาของพัฒนาขึ้น เนื้อหาที่ผูใชสรางขึ้นมักจะมี
ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ เว็ บ ไซต แบรนด ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ บริ ก าร และมั ก จะเป น ประโยชน หรื อ เป น ข อ มู ล
ปอนกลับ (Feedback) ใหกับเจาของเว็บไซต เนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จะอยูในรูปแบบตางๆ เชน
ขอความ ความคิดเห็น ภาพถาย คลิปวิดีโอ (Manap and Adzharudin, 2013)
ปจจุบัน UGC สามารถสรางไดงายขึ้นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย (Social Media) อุปกรณ
และเทคโนโลยีที่ใชงาน เชน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ การเขียนบล็อกบนคอมพิวเตอร การสราง
UGC เดิมเกิดขึ้นจากการเชิญชวนของเจาของเว็บไซตเพื่อใหผูเยี่ยมชม ผูติดตาม หรือลูกคา โดยการ
เสนอสิ่งจูงใจใหเขามามีสวนรวม เชน ของรางวัล สินคาทดลองใช คะแนนสะสม แตในกรณีที่เว็บไซตมี
ผูใ ช ง านเปน จํ า นวนมากหรือ มี ค วามสั มพั น ธ กับ ผู ใ ชใ นระดั บ หนึ่ ง แลว อาจใชก ารสร า งแคมเปญทาง
การตลาดที่นาสนใจในบางชวงเวลา หรือเมื่อผูใชเกิดความรูสึกถึงการเปนเจาของ หรือมีสวนรวม ผูใชงาน
ก็จะยังคงสรางเนื้อหาในรูปแบบตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเว็บไซตอยางตอเนื่องโดยไมคํานึงถึง
รางวัลหรือผลตอบแทน
ประโยชนที่เจาของเว็บไซตจะไดรับจาก UGC คือ การเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต ประหยัดเวลาในการ
คิดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่นําเสนอ เชน แบรนด สินคา หรือบริการ จากมุมมองของผูใช การไดรับขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ขอเสนอแนะ สามารถสรางความไววางใจจากผูใช เพิ่มจํานวนผูเยี่ยมชม และการมี
สวนรวม การที่ผูใชมีสวนรวมในการสรางเนื้อหา มีขอไดเปรียบที่นาสนใจ เนื่องจากผูบริโภคสนใจที่จะรับ
ฟงมุมมองของเพื่อน ผูเคยใชงาน ผูมีประสบการณตรงมากกวาการอานขอความที่เขียนโดยผูเชี่ยวชาญ
หรือการโฆษณา ดังนั้นการใช UGC อาจนําไปสูการลดตนทุนดานโฆษณาและประชาสัมพันธในรูป
แบบเดิม ประโยชนที่ผูใชงานไดรับจาก UGC คือผูสรางเนื้อหาสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรง และ
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แบงปนประสบการณกับผูอื่น สวนผูที่อานเนื้อหาจะมีความรูสึกมั่นใจ และนําไปใชในการตัดสินใจ ใน
ภาพรวมประโยชนของ UGC คือการสรางความสัมพันธโดยตรงระหวางผูมีสวนรวม และสรางความรูสึก
การมีสวนรวม การเปนสวนหนึ่งของเว็บไซต สินคาหรือ แบรนด
3.4 การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานประกอบดวย 4 แหลงขอมูลหลัก ดังนี้
1) เว็บไซตแหลงทองเที่ยวชุมชนของไทย 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 และชุมชนที่จัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว 4 แหง
ดังตารางที่ 1.1
4) เว็บไซตอื่นๆที่เกี่ยวของไมนอยกวา 10 เว็บไซต เชน
- Community Based Tourism (http://cbtnetwork.org)
- Pantip.com (https://pantip.com)
- ชิลไปไหน (www.chillpainai.com)
- ไปดวยกันทองเที่ยว (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 ผลการรีววิ กรณีศึกษาผาน Trip Advisorและ Google maps
3.5.1 การรวบรวมขอมูลรีวิวผาน Trip Advisorและ Google maps
1) Trip Advisor มีรีวิวโดยเนนสถานที่ทองเที่ยวเปนหลัก ดังนั้น โฮมสเตย/แหลงทองเที่ยว
ที่ศึกษา หากไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่คนทั่วไปรูจักจะไมถูกรีวิว สงผลใหหลายพื้นที่ไมมีผลการรีวิว เชน
บานทาขันทอง ชุมชนลับแล ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน เปนตน สวนสถานที่ที่นักทองเที่ยวแสดงความ
คิดเห็นไดโดยตรงมี 4 แหง ไดแก 1) ทะเลบัวแดง 2) บานแมกําปอง 3) บานสันติชล และ 4) บานนาตน
จั่น 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 ที่นักทองเที่ยวตองการคนหาเปนหลัก เชน
ตัวโฮมสเตย แหลงทองเที่ยว รานอาหาร ถาไมมีสถานที่ที่ตองการก็สามารถเพิ่มตําแหนงในแผนที่ไดทํา
ใหผูรีวิวสามารถใหความคิดเห็น ณ สถานที่ตองการโดยตรง ดังนั้น จํานวนแหลงทองเที่ยวจึงมีมากกวา
การรีวิวผาน Trip Advisor มีสถานที่ที่นักทองเที่ยวไมแสดงความคิดเห็นเพียง 3 แหง ไดแก ชุมชนลับแล
โฮมสเตยบานนาออและผลิตภัณฑผามัดหมี่ยอมคราม
3.5.2 รูปแบบการรีวิวผาน Trip Advisor และ Google Maps
รูปแบบการรีวิวผาน Trip Advisor และ Google Maps สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแก
1) Trip Advisor กําหนดใหผูรีวิวสามารถใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจในแหลง
ทองเที่ยวการทํากิจกรรม คะแนนจะแบงเปน 5 ระดับตั้งแต 1-5 โดยคะแนนที่สูงจะแสดงถึงระดับความพึง
พอใจที่สูงขณะที่ Google Maps จะใชรูปดาวเปนสัญลักษณแทนคะแนนจํานวนดาวมีตั้งแต 1-5 ดวง
จํานวนดาวจะสื่อความหมายเชนเดียวกับการใหคะแนนดวยตัวเลข
2) การเขียนรีวิว ดวยขอความผูเขียนรีวิวจะแสดงความคิดเห็นโดยไมจํากัดรู ปแบบดว ย
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
นาตนจั่นและ ศิลาโฮมสเตยยังไมสามารถนําผลคะแนนรีวิวมาใชไดเนื่องจากจํานวนผูเขียนรีวิวมีนอยมาก
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 คะแนนรีวิวเฉลี่ยของแหลงทองเที่ยว/โฮมสเตย
ลําดับ

แหลงทองเที่ยว/โฮมสเตย

ผูรีวิวผาน Trip Advisor
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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 ดังนี้
 แหลงทองเที่ยว/ โฮมสเตยที่ไดรับคะแนนรีวิวสูงจาก Trip Advisor และ Google Maps จะ
เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจทั้งหมด ไดแก ทะเลบัวแดง ประแส บานแมกําปอง เชียง
คาน บานแมกลางหลวง และบานรองกลา
 ทะเลบัวแดงไดคะแนนรีวิวสูงสุดจาก Trip Advisor (4.56) เพราะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน
ที่รูจักของคนไทยและชาวตางประเทศ แตบานเดียมซึ่งเปนโฮมสเตยที่ใกลกับทะเลบัวแดงยังไมเปนที่รูจัก
ในหมูนักทองเที่ยว
 บานเชียงไดคะแนนจาก Trip Advisor สูง เพราะเปนการรีวิวที่ตัวพิพิธภัณฑซึ่งเปนมรดก
โลก และเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวในระดับสากล แตไดคะแนนรีววิ ต่ําใน Google map เหตุผลจะเสนอใน
รายละเอียดตอไป
 เกาะยาวนอยไดคะแนนจาก Trip Advisor นอย เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาว
ตางประเทศรีวิวสถานที่จากหาดปาทราย ซึ่งเปนชายหาดสาธารณะของเกาะที่ใหนักทองเที่ยวใสชุดวาย
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น้ําได แตสภาพชายหาดไมเหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการวายน้ํา 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 พบวาประเด็นที่นักทองเที่ยวกลาวถึงมากที่สุดในแตละชุมชนจะแตกตางกันออกไปตามบริบทของ
พื้นที่ 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/ที่พัก
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

นอกจากความประทับใจที่นักทองเที่ยวกลาวถึงแลว ยังมีประเด็นตางๆ ในเชิงลบที่นักทองเที่ยว
รีวิวแตมีจํานวนไมมากนัก ยกตัวอยางหมูบานทองเที่ยวหลักๆ ที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากและมีการรีวิว
ใน Trip Advisor และGoogle maps จํานวน 8 หมูบาน โดยมีประเด็นปญหาหลักๆ ที่นักทองเที่ยวรีวิว
รวมทั้งตัวอยางรีวิวของนักทองเที่ยว ดังนี้
1) หมูบาน A นักทองเที่ยวยังมีความเห็นเชิงลบใน 7 ประเด็นหลัก ไดแก
 การเดินทาง นักทองเที่ยวมีความกังวลเรื่องถนนหนทางที่คับแคบและเสนทางชัน ซี่ง
อาจนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุไดงาย ที่จอดรถในหมูบานไมเพียงพอ แมวาจะมีรถบริการรับสงจากสถานที่
จอดรถไปหมูบาน แตการบริการก็ยังขาดคุณภาพ ไมเปนที่ประทับใจ “…คนเยอะพลุกพลานฝุนเยอะรถ
ติดหาที่จอดรถยากไปชวงวันหยุดยาวคนเยอะมากไมประทับใจขาดเสนหของธรรมชาติไปแลวกลายเปน
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แคจุดเช็คอินเทานั้น...ถาตองนั่งรถสองแถวขึ้นไป...คนขับจะรีบขับทําเวลารึเปลาขับไปเองปลอดภัยกวา
แตก็ตองวนหาที่จอดรถนาน....โดยรวมๆไมประทับใจเลย”
 การบริหารจัดการ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล หรือวันหยุดยาวที่มีนักทองเที่ยวเดินทาง
ไปเยี่ยมชมหนาแนนมาก ปญหาที่เกิดขึ้นคือ รถติด ตองใชเวลาในการเดินทางมาก “…หมูบานอนุรักษแต
การจัดการยังตองพัฒนาหมูบานเล็กๆที่เงียบสงบแตถูกกระแสทองเที่ยวจากคลื่นมหาชนถาโถมมาในบาง
วันจนหมดเสนห...ตองการการบริหารที่ดีกวานี้เพราะวันหยุดยาวรถติดบนดอยสูงถึงขั้นบางคนไมชํานาญ
เกิดอุบัติเหตุ…”
 ความสะอาดของบานพัก หองน้ํา ที่ยั งไม ไ ดมาตรฐานนั ก “หองน้ําสาธารณะสกปรก
ขาดการดูแล ที่พักไมคอยสะอาด ไมสะดวก”
 ความไมเหมาะสมของที่พักและอาหาร ซึ่งปญหานี้มักจะเกิดกับนักทองเที่ยวตางชาติ
“…..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” อาจเนื่องมาจากบางครั้งอาหารที่
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 นักทองเที่ยวยังมีความเห็นเชิงลบใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
 ไมมีอัตลักษณความเปนชาติพันธุที่ดั้งเดิม นักทองเที่ยวหลายคนมีความเห็นวาหมูบาน
สันติชลเปนหมูบานจีนที่ถูกสรางขึ้นเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 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 ไปที่อื่น ดีกวาเสียความรูสึก”
 ปญหาหมอกควันในชวงหนารอน เชน “…..หนารอน วิวไมสวย หมอกควันเยอะ”
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3) หมูบาน C มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเที่ยว 5 ประเด็นหลัก คือ
 สถานที่ ท อ งเที่ ย วมี ค วามสวยงามเฉพาะฤดู ท อ งเที่ ย ว ภู มิ ทั ศ น ส วยงามแต ยั ง ขาด
กิจกรรมหรือสิ่งที่ทําใหตื่นตาตื่นใจ จึงเหมาะกับการแวะชม ถายรูป เพียง 2-3 ชั่วโมง ไมคุมคาสําหรับการ
พักคางคืน นอกจากนี้สถานที่ทองเที่ยวยังขาดการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งอาจทําใหความ
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!”
 สถานที่ ยั ง ขาดสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เช น ห อ งน้ํ า ไม เ พี ย งพอ ขาดศู น ย ข อ มู ล
นักทองเที่ยว เปนตน
 มีการแบงแยกราคานักทองเที่ยวไทยกับนักทองเที่ยวตางชาติ ทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความสงสัยเรื่องความโปรงใส
 การเดินทางลําบาก เพราะไมมีรถสาธารณะบริการ จะตองเดินทางดวยรถยนตสวนตัว
และมีปญหาความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ โดยเฉพาะในฤดูดอกไมบานที่มีนักทองเที่ยวอยาง
หนาแนน
 การใหขอมูลติดตอจองที่พักยังไมชัดเจน เห็นไดจากความเห็น “……ขอเบอรติดตอจอง
หองดวยครับ”
4) หมูบาน D มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเที่ยว 7 ประเด็นหลัก คือ
 สภาพที่พัก/หองพัก เปนปญหาที่นักทองเที่ยวกลาวถึงมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความ
สะอาดของหองพัก เชน มีกลิ่นอับ หองน้ําไมสะอาด เปนตน นอกจากนี้ก็ยังมีปญหาเรื่องหองแคบ หอง
เกา หองพักแอรไมเย็น รวมถึงสิ่งรบกวนนักทองเที่ยว ไดแก มีเสียงดังรบกวนผูเขาพัก มีแมลงรบกวน
เชน ตัวเรือด มด ยุง เปนตน ยกตัวอยางความเห็นของนักทองเที่ยวเชน “…..Air-condition not cleaned
in a long time.” หรือ “ไดนอนพัก 1 คืน กลางดึกมีเด็กเมารองเพลงเสียงดังอยูชั้นลาง แทบไมไดนอน”
เปนตน
 คุ ณภาพไม เหมาะสมกั บ ราคา นั กท องเที่ ย วบางส ว นให ค วามเห็ นว าห องพั กราคาสู ง
เกินไป เมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ
 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
 มีปญหาเรื่องการติดตอจองหองพัก เชน จองหองพักแลวแตเมื่อมาถึงกลับไมมีชื่อจอง
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 ซึ่งมี
ความคิดเห็นในเชิงลบ 2 ประเด็นหลัก ไดแก
 ราคาคาเขาชม ซึ่งยังมีปญหาเรื่องการแบงแยกราคาระหวางนักทองเที่ยวชาวไทยกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ รวมไปถึงราคาบัตรเขาชมที่ซื้อกับที่พักมีราคาถูกกวาซื้อที่พิพิธภัณฑโดยตรง
 พิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก การจัดแสดงในพิพิธภัณฑไมนาสนใจ ทําใหนักทองเที่ยวใชเวลา
ในการเยี่ยมชมไดไมนาน และรูสึกไมคุมคาเมื่อเทียบกับคาเขาชม ยกตัวอยางความเห็นของนักทองเที่ยว
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 แตมีการรีวิวสถานที่ทองเที่ยวมี่ใกลเคียง
เชนเดียวกับหมูบาน E และจากการวิเคราะหคําสําคัญพบวาหมูบาน F มีนักทองเที่ยวใหความเห็นในเชิง
ลบ 3 ประเด็นหลัก ไดแก
 การใหขอมูลไมถูกตอง ไมชัดเจน ไมวาจะเปนปายบอกทางไมชัดเจน ชื่อและแผนที่ที่
ปรากฏในรีวิวไมถูกตอง ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติหลงทาง ดังรีวิว “.....ปายทางเขาแตละเสนทางควร
ปรับปรุงไมตอเนื่องหลงไดงายๆ.....” รวมไปถึงการใหขอมูลชวงที่สามารถมาชมบัวแดงจะตองมีความ
ชัดเจน และมีการอัพเดตใหทันสมัย เพื่อใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวไดตรงฤดูบัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ปญหาการใหขอมูลของคนขับเรือที่ไมตรงกับความเปนจริง เชน นักทองเที่ยวไปในชวงที่บัวไมบาน แต
คนขับเรือกลับบอกนักทองเที่ยววามีบัวใหชม เพื่อที่จะไดคาเชาเรือจากนักทองเที่ยว เปนตน
 รอคิวนั่งเรือนานหากมาในชวงวันหยุด และเรือมีราคาแพงเกินไป บางครั้งการบริการก็
ยังไมเปนที่นาประทับใจนัก เห็นไดจากรีวิว “บัวแดงก็สวยดี แตคนขับเรือรีบ”
 หองน้ําไมสะอาด
 ทะเลสาบไมสะอาด
7) หมูบาน G มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเที่ยว 5 ประเด็นหลัก คือ
 ป ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ เส น ทางเดิ น ชมธรรมชาติ ภ ายในสถานที่ ท อ งเที่ ย วยั ง ไม
ชัดเจนทําใหนักทองเที่ยวเกิดความสับสน 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 หองน้ําไมสะอาด ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกไม
คุมคาเมื่อเทียบกับราคาที่จายไป “หองน้ํามีกลิ่นนิดหนอยแถมทีวีดูไมได ที่สําคัญจอดรถไวในออกไมได”
หรือ “หองพักราคาแพงไป เพราะเตียงแข็ง หองเล็ก ไมมีตูเย็นในหอง ควรลดราคาลง 20%”
 อาหารมีราคาแพง
 การสื่อสารไมชัดเจน ทําใหผูสื่อสารและผูรับสารไดขอมูลไมตรงกัน เชน ความเห็น "ไม
ประทับใจเลยคะ การตกลงกันกับสิ่งที่ไดไปเจอตางกันมาก”
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8) หมูบาน H มีความคิดเห็นในเชิงลบจากนักทองเที่ยว 3 ประเด็นหลัก คือ
 ชายหาดไมเหมาะกับการวายน้ําโดยเฉพาะชวงน้ําลด เพราะสภาพชายหาดสวนใหญ
เปนโคลนและหิน
 ชายหาดสกปรกเพราะมีการระบายของเสียและการทิ้งขยะลงทะเล
 เปนสถานที่ ทองเที่ยวที่ เงียบสงบ และได ใกล ชิดกั บธรรมชาติ จึ งไม เหมาะกับบคนที่
ชอบเที่ยวกลางคืน นิกจากนี้นักทองเที่ยวยังใหความเห็นวาเหมาะกับการทองเที่ยวในระยะสั้นเทานั้น
รวมทั้งคาใชจายบนเกาะก็มีราคาแพง
แมวาความคิดเห็นเหลานี้จะมีจํานวนไมมากนัก แตอาจสงผลใหความประทับใจที่นักทองเที่ยวมี
ตอชุมชนทองเที่ยวลดลง และอาจทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงได ดังนั้นชุมชนควรนําความคิดเห็น
เหลานี้ไปเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงชุมชนของตนตอไป
3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลผานโปสการดทองเที่ยวจากการประกวดโปสการดออนไลน
3.6.1 การทํากิจกรรมพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ผานโปสการดทองเที่ยว
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) จะเปนการสรางเนื้อหาจากโปสการด
ทองเที่ยวออนไลน การจัดกิจกรรมมีจุดประสงคหลักเพื่อ
 ใหไดขอมูลทั้งภาพและเนื้อหาของแหลงทองเที่ยวเปาหมายในมุมมองของผูใชบริการ
การทองเที่ยว
 เพื่อศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาที่
ไดรับจากกิจกรรม
การทํากิจกรรมพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผูใช (UGC) ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนไดแกการพัฒนา
เว็บไซตและการประกวดโปสการดออนไลน
3.6.2 โครงการประกวดโปสการดทองเทีย่ วออนไลน
การจัดกิ จกรรมเกี่ ย วกั บ การพัฒนาเนื้อหาที่สรางโดยผู ใ ช (UGC) เป นการจัดทํ าโครงการ
ประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงามและความสุขจากการเที่ยวไปใน
ชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism” เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ไป
เยี่ยมเยือนชุมชนที่เปนกรณีศึกษาไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการสรางเนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชนที่เปน
กรณีศึกษา 11 แหงผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net โดยมีจุดประสงค คือ
 เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ทั้ ง ภาพและเนื้ อ หาของแหล ง ท อ งเที่ ย วเป า หมายในมุ ม มองของ
ผูใชบริการการทองเที่ยว
 เพื่อศึกษาเนื้อหาการทองเที่ยวชุมชนที่สรางโดยผูใช (UGC) จากภาพถายและเนื้อหาที่
ไดรับจากกิจกรรม
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตองการทองเที่ยวชุมชนผานโซเชียลมีเดีย
องค ป ระกอบของกิ จ กรรมการจั ด ทํ า โปสการ ด ท อ งเที่ ย วออนไลน ประกอบด ว ย 1) ภาพ
ประทับใจ 2) ขอความแสดงความประทับใจที่ไดรับ 3) ขอเสนอแนะ และ 4) การเชิญชวนใหมาทองเที่ยว
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โดยการจัดทํา Template โปสการดทองเที่ยวออนไลน จะแบงตาม Theme ของแหลงทองเที่ยวชุมชนที่
เปนกรณีศึกษาแตละแหง ทั้งหมด 11 แหง ตามที่จะสรุปผลการวิเคราะหตอไป
3.6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประกวดโปสการดออนไลน
ผลการศึ ก ษาพฤติก รรมและความต อ งการทอ งเที่ย วชุม ชนผ า นโซเชี ย ลมีเ ดี ย ที่ ได จ ากการ
วิเคราะหเนื้อหาและภาพถายจากโครงการประกวดโปสการดทองเที่ยวออนไลน ภายใตแนวคิด “ความงาม
และความสุขจากการเที่ยวไปในชุมชน : Aesthetic and Happiness from Community Based Tourism”
พบวามีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนทั้งหมด 149 แผน แตเนื่องจากผูเขารวมโครงการยังไมคุนชินกับ
การใชระบบผานทางเว็บไซตหลัก www.smcbt.net และมีบางสวนที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในการประกวด
เชน ไมไดเปนผลงานภาพถายที่สรางสรรคขึ้นมาใหม คณะกรรมการจึงตัดโปสการดทองเที่ยวออนไลน
ออก ทําใหมีจํานวนโปสการดทองเที่ยวออนไลนที่เขารวมประกวดทั้งหมด 135 แผน สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหภาพถายตาม Theme ของแหลงทองเที่ยวชุมชนที่เปนกรณีศึกษาทั้งหมด 11 แหง ดังนี้
1) บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้ งหมด 1 แผน แต ไ ม ผา นการคั ดเลื อ กให ไดรับ รางวั ล เมื่อวิ เ คราะห ภ าพถ ายพบวานัก ท องเที่ ย วให
ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ วิถีชีวิต เครื่องปนดินเผา
2) เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 8 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับริมน้ําเจาพระยามากที่สุด รองลงมาเปนวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งเปนสถานที่
ทองเที่ยวใกลเคียง และการเพาะเห็ด
3) ตลาดไทยย อนยุคบานระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิง หบุรี มีผูส งโปสการดทองเที่ยว
ออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 21 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เมื่อวิเคราะห
ภาพถายพบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับรานคามากที่สุด รองลงมาเปนปอมไมไผแบบบานระจัน
อาหาร นักรบบานระจัน ภาชนะใสอาหารหรือเครื่องดื่ม การแสดง การแตงชุดไทยของแมคา หลวงปูธรรม
โชติ ทางเขาตลาด และบรรยากาศริมน้ําตามลําดับ
4) ประแส อ.แกลง จ.ระยอง มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวดทั้งหมด 59
แผ น ผ า นการคั ดเลื อกใหไ ดรั บ รางวั ล จํา นวน 19 แผน เมื่ อวิเ คราะห ภ าพถา ยพบวา สามารถจํา แนก
ภาพถายออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมที่ 1 สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งมีภาพทุงโปรงทองมากที่สุด
รองลงมาเปนปากน้ําประแส ซึ่งทั้งสองแหงเปนสิ่งดึงดูดใจธรรมชาติของชุมชน ขณะที่เรือรบหลวงประแส
ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยสรางขึ้นไดรับความนิยมเปนลําดับที่สาม นอกจากนี้ก็มีสะพานประแสสิน เรือนํา
เที่ยวทุงโปรงทอง แหลมสน วัด พิพิธภัณฑชุมชน และคานเรือ และกลุมที่ 2 บรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชน
พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับวิถีชีวิตและบานริมน้ํามากที่สุด รองลงมาเปนผลิตภัณฑชุมชนและ
อาหาร และบรรยากาศยามพระอาทิตยตก
5) เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว จ.พังงา มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 2 แผน เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับทะเล ชายหาดมากที่สุด รองลงมาเปนพระอาทิตย วิถีชีวิต กระชังปู
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6) บานทาขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มี ผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเ ขารว ม
ประกวดทั้งหมด 4 แผน (แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล) เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับบรรยากาศริมโขง ตนเสาวรส และทุงนา
7) บ า นแม กํ า ปอง อ.แม อ อน จ.เชี ย งใหม มี ผู ส ง โปสการ ด ท อ งเที่ ย วออนไลน เ ข า ร ว ม
ประกวดทั้งหมด 12 แผน (ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน) เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับวิถีชีวิต รานคาริมถนนมากที่สุด ตามมาดวยโฮมสเตย และน้ําตก
8) บา นนาต น จั่ น อ.ศรี สั ช นาลั ย จ.สุ โ ขทั ย มี ผู ส ง โปสการ ด ท อ งเที่ ย วออนไลน เ ข า ร ว ม
ประกวดทั้งหมด 14 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 3 แผน เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวา
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทอผาซึ่งเปนผลิตภัณฑเดนของชุมชนมากที่สุด ตามมาดวยบานพัก
ทุงนา เตาโบราณ พระอาทิตย ดวงดาว และอาหาร
9) บานรองกลา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้ งหมด 5 แผน แตไ มผ า นการคัดเลือ กให ได รับ รางวัล เมื่อวิ เ คราะหภ าพถ ายพบว านัก ทองเที่ย วให
ความสําคัญกับทางเดินไปภูเขามากที่สุด รองลงมาเปนดอกพญาเสือโครงซึ่งจะออกตามฤดูกาล ตามมา
ดวยน้ําตก และภูเขา
10) ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวมประกวด
ทั้งหมด 4 แผน ผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจํานวน 1 แผน เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ทั้งหมดใหความสําคัญกับบัวแดงซึ่งเปนจุดเดนของสถานที่
11) บานคลองหัวชาง อ.วิหารแดง จ. สระบุรี มีผูสงโปสการดทองเที่ยวออนไลนเขารวม
ประกวดทั้งหมด 3 แผน แตไมผานการคัดเลือกใหไดรับรางวัล เมื่อวิเคราะหภาพถายพบวานักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับพรมเช็ดเทามากที่สุด ตามมาดวยศูนยเรียนรูชุมชน และทุงเลี้ยงสัตว
3.7 สรุป
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ต อ ไปนี้ ม าจากแหล ง ข อ มู ล 6 แหล ง คื อ 1) สมุ ด เยี่ ย มของโฮมสเตย 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 มักไมมีนักทองเที่ยวตางชาติไปเยือน มี
แตตลาดนักทองเที่ยวไทยเกือบทั้งหมด โดยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติมีความสนใจ
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 มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 ถึง 4.56 คะแนน และทีคาเฉลี่ย 4.26 คะแนน แต
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สวนใหญนักทองเที่ยวไทยจะไมเขียนขอคิดเห็นในเชิงวิพากษวิจารณ หรือหากจะเขียน ก็มักจะเปนคํา
เสนอแนะหรือคําชมเทานั้นและเนื่องจากแหลงทองเที่ยวในกรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอื่นๆ
นักทองเที่ยวชาวไทยจะนิยมอากาศเย็น บรรยากาศสบายๆ สนใจการถายรูปทิวทัศน และสนใจอาหาร
มากที่สุด
นักทองเที่ยวไทยที่ไปชุมชนทองเที่ยวเพื่อทัศนศึกดูงานมักจะมีความพึงพอใจสูงกวานักทองเที่ยว
ที่ตองการมาพักผอน ทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยวที่ดูงานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จึงไมมีขอเสนอหรือขอ
ติติงมากนัก สวนใหญมีความพอใจกับบริการที่ไดรับ แตสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอน พบวา
ชุมชนทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความนิยมสูง แตมีอัตราการ
รองรับต่ํา จะมีเสียงติติงเรื่องราคา อีกดวยวาไมคุมเวลา
ข อ ตํ า หนิ ข องนั ก ท อ งเที่ ย วไทยมั ก จะเกิ ด กั บ ชุ ม ชนหรื อ แหล ง ท อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม ซึ่ ง มี ค วาม
คาดหมายสูง แตเมื่อไปแลวก็จะผิดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการจราจรแออัด และหองน้ํา ซึ่งแหลง
ทองเที่ยวชุมชนมักไมมีหองน้ํากลางหรือถามีก็มีมาตรฐานคอนขางต่ํา ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ใน
ฤดู เ ทศกาลมั ก จะมีป ญ หาความสามารถในการรองรั บ ไม เ พี ย งพอ สภาพแวดล อ มที่ มี ฝุน ละอองมาก
เจาของโฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตยในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขก
ที่มาพักได เพราะไมคาดหวังวาจะมาทุกวัน
นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ จะให ข อ มู ล ที่ เ ป น ลบมากกว า นั ก ท อ งเที่ ย วไทย ซึ่ ง มี นั ย ยะว า ชุ ม ชน
ทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเที่ยวตางชาติมาพักผอน (ยกเวนกลุมที่
เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการสายมานุษยวิทยา) สวนใหญเห็นวาชุมชนทองเที่ยวไมมีความเปนพิเศษ
ความเป น ธรรมชาติ ล ดลง สิ่ ง ปลู ก สร า งทั น สมั ย เกิ น ไป สิ่ ง ก อ สร า งและการวางแผนไม มี ร สนิ ย ม
นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ มั ก จะบ น เรื่ อ งแมลง และความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ
นักทองเที่ยวสังเกตวามีชาวบานทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลองแลว ก็ไหลมาสูชายหาดและลงทะเลโดยไมมี
การบําบัด
การเผยแพรขอมูลในสื่อออนไลนเหลานี้จะทําใหลูกคาของชุมชนทองเที่ยวลดจํานวนลงไดงาย
และลดลงอยางรวดเร็ว
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บทที่ 4
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของการทองเที่ยวชุมชน
ในป พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทยประสบวิกฤติดานการเงิน ภาคทองเที่ยวกลายเปนภาค
เศรษฐกิจที่ค้ําจุนเศรษฐกิจไทย หลังจากนั้นมาการทองเที่ยวก็ทวีความสําคัญขึ้นในสายตาของรัฐมา
เรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน ซึ่งมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงกวาภาคเกษตรแลว
ดังนั้น รัฐบาลจึงตั้งความหวังใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือหรือวิธีหนึ่งของการสรางและกระจายรายได
และเปนทางเลือกใหมของชุมชน หรือแมแตจะเปนทางรุงหรือ S-Curve ใหม รวมทั้งเปนทางรอดของบาง
ชุมชนที่ประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจเนื่องจากอาชีพหลักเดิมถดถอยไป วัตถุประสงคของบทนี้ก็เพื่อที่จะให
คําตอบวา ทองเที่ยวชุมชนมีศักยภาพพอที่จะเปนทางเลือกเชิงเศรษฐกิจใหมในสังคมเกษตรและสังคม
ชนบทไทยหรือไม อยางไร ทั้งนี้โดย
1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเที่ยวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับจากการ
ทองเที่ยว
เนื่องจากแตละชุมชนมีจุดเริ่มตน บริบทชุมชน และความพรอมพื้นฐานที่จะเอื้อตอการจัดการ
ทองเที่ยวที่แตกตางกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบวิวฒ
ั นาการและสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยวจะชวยทําให
เห็นถึงจุดเดนของแตละพื้นที่ที่เปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของแตละชุมชน
4.1 วิวัฒนาการและความเปนมา
ชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษาสวนใหญเริ่มตนจัดการทองเที่ยวในชวงเวลาไลเลี่ยกัน คือ ชวงป
พ.ศ. 2547-2552 โดยชุมชนกรณีศึกษาที่เริ่มดําเนินการแรกสุด คือ ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา
เริ่มตนในป พ.ศ. 2538 และชุมชนกรณีศึกษาที่ดําเนินการลาสุด คือ ชุมชนบานศิลา จังหวัดขอนแกน
เริ่มตนในป พ.ศ. 2559 ทําใหชวงเวลาของการพัฒนาในแตละชุมชนไมเทากัน ชุมชนทองเที่ยวแตละแหง
มีแนวคิดหรื อมีจุดเริ่มต นในการพัฒนาการทองเที่ ยวที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงชุมชนทองเที่ยว
ออกเปน 2 กลุมตามการเริ่มตนได ดังนี้
1) กลุมชุมชนที่เริ่มตนจากวิกฤตในชุมชนสูโอกาสดานการทองเที่ยว เปนชุมชนที่ในอดีต
มีป ญ หาขั ด แย ง ภายในชุ ม ชน หรื อ มี ภั ย คุก คามจากภายนอก ทํ า ให ก ลุม คนในชุม ชนเริ่ ม ต น จากการ
รวมกลุมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อรวมมือกันในการจัดการปญหาของชุมชน รวมถึงการ
สรางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ยกตัวอยางเชน ชุมชน
เกาะยาวนอย จ.พังงา เกิดวิกฤตจากการเขามาของกลุมประมงพาณิชยตางถิ่นที่ใชเครื่องมือทําลายลางสูง
คือ อวนลากอวนรุน สรางมีปญหาใหกับการประมงพื้นบาน จึงไดรวมตัวกันตั้งกลุมชมรมประมงพื้นบาน
เกาะยาวนอย เพื่อฟนฟูทรัพยากรในอาวพังงา ตอมามีผูมาเขาศึกษาดูงานและมีความตองการที่พัก จึงได
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จัดตั้งเปนชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย สวนบานสันติชล จ.แมฮองสอน เดิมเปน
พื้นที่สีแดงและเสนทางคายาเสพติด ตองการทางเลือกในการประกอบอาชีพใหมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของ
รัฐและสังคม หรือบานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม ที่มีขอจํากัดดานการใชที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท จึงตองหาทางเลือกทางเศรษฐกิจใหม หรือชุมชนบานรองกลา ที่ตองการแกไขปญหาที่ทํากิน ที่
สงผลตอภาพลักษณที่เปนผูตัดไมทําลายปา ใหมาเปนบทบาทในการเปนผูอนุรักษ โดยรวมกันปลูกตน
พญาเสือโครงในอุทยานภูหินรองกลา 4,000 ตน หรือชุมชนประแส จ.ระยอง ที่ตองการทางเลือกใหม เมื่อ
อุตสาหกรรมประมงซบเซาลง เนื่องจากขอจํากัดและขอบังคับทางกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ หรือ
เชียงคาน ที่การคาชายแดนไทยลาวไดสิ้นสุดลงดวยเหตุผลทางการเมือง เปนตน
2) กลุมชุมชนที่ใชผลงานพัฒนาในทองถิ่นของตนแสวงหาโอกาสดานการทองเที่ยว
สืบเนื่องจากการขยายตัวของการทองเที่ยว ทําใหหลายๆ ชุมชนทองเที่ยวมองเห็นศักยภาพและโอกาส
ของชุ ม ชนในการจะพั ฒ นาไปสูก ารจัด การท อ งเที่ ยว และใช ก ารท อ งเที่ ย วเป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า ง
ผลประโยชนใหกับชุมชน โดยกลุมนี้จะเปนกลุมชุมชนที่มีสิ่งดึงดูดใจอยูแลว เชน ชุมชนบานเดียมมีทะเล
บัวแดง ซึ่ง CNN จัดใหเปน 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก ชุมชนบานเชียง มีมรดกโลก เปนตน
หรือบางชุมชนเปนพื้นที่ตนแบบในการศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง เชน บานทาขันทอง บานบัว ชุมชนเกาะ
เกิด เปนตน จึงทําใหชุมชนเหลานี้มีอุปสงคของผูมาเยือน (Demand) อยูแลวในระดับหนึ่ง กอนที่จะ
พัฒนามาสูการจัดการตลาดทองเที่ยว
พื้นที่ศึกษาสวนใหญเริ่มตนจากการเปนพื้นที่ที่มีชื่อเสียงมีผูมาศึกษาดูงาน เนื่องจากมีทุนพื้นฐาน
ภายในชุมชนหรือนวัตกรรมชุมชนที่โดดเดน เชน ผาหมักโคลน ของบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย ยาอายุวัฒนะ
ของชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน นอกจากนี้ หลายพื้นที่ยังเปนพื้นที่ศึกษาที่เปนตนแบบ
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
ของผลิต ภั ณฑ ชุมชน ภู มิปญ ญาทองถิ่ นทางดา นเกษตร รวมถึง ไดรับการยอมรับ จนเปนต น แบบที่ มี
ชื่อเสียงและเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะคณะศึกษาดูงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ตางๆ ทั่วประเทศ จึงไดมีการพัฒนาและตอยอดมาสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
ภายหลัง
สําหรับบางพื้นที่ อาจมีการทองเที่ยวอยูบางแลว เนื่องจากในพื้นที่มีแรงเสริมหรือปจจัยดึงดูด
สําคัญที่ทําใหมีผูคนเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ เชน บานรองกลา จ.พิษณุโลก ซึ่งหมูบานอยูภายใน
เขตอุทยานแหงชาติรองกลา บานแมกลางหลวง อยูใกลอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เปนตน
จะพบวา ปจจัยเริ่มตนดังที่กลาวมาเปน “เชื้อ” เริ่มแรกใหชุมชน กลาวคือ เปนสิ่งที่สามารถที่จะ
พัฒนาตอเพื่อใหมีคนเขามาทองเที่ยวในชุมชน ชุมชนเหลานี้ตางมีพื้นฐานของทุนในชุมชนที่มีความโดด
เดนแตกตางกันไป ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนภูมิปญญา อยางไรก็ตาม เชื้อดังกลาวเปน
เพียงจุดเริ่มตน แตการจะ “จุดติด” หรือการจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับอีก
หลายองคประกอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ
2538
เกาะยาวนอย

กลุมวิกฤติ

2539
แมกําปอง

2543
แมกลางหลวง

กลุมโอกาส

ที่มา: จากการสัมภาษณ

2552
เชียงคาน

2549
ประแส

2548
บานสันติชล

2548
เกาะเกิด
2547
นาตนจั่น/ บานเชียง/
บานเดียม

2554
บานรองกลา

2552
นาออ/ คลองหัวชาง

2551
ทาขันทอง

2557
ลับแล

2559
บานศิลา

2554
บานบัว/ อุโมงค

รูปที่ 4.1 เสนทางการเริ่มตนชุมชนทองเที่ยวในกรณีศึกษา
สามารถสรุปขอมูลวิวัฒนาการเบื้องตนของชุมชนกลุมวิกฤติและชุมชนกลุมโอกาสไดดังตารางที่
4.2 และตารางที่ 4.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะหลังๆ เมื่อการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเริ่มขยายตัว
ตารางที่ 4.1 สาเหตุเริ่มตนของชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษา
กลุม

วิกฤต

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

ปที่เริ่ม
2538
2539

บานรองกลา จ.พิษณุโลก

2554

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

2543
2547
2548
2549
2552

2557
2547
2547
2547
2548
2551
2552
2552
2554
2559

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

ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางที่ 4.2 สรุปขอมูลเบื้องตนชุมชนที่เริ่มตนจากวิกฤติ
พื้นที่ศึกษา

เกาะยาวนอย

2,000

รายได
(ลานบาทตอป)

2

กลุมลูกคาสวนใหญ
จํานวนที่โฮมสเตย
(หลัง)
กําลังรองรับสูงสุด
(คนตอวัน)
ที่มา: จากการสํารวจ

บาน
แมกลางหลวง

บานบัว

บานสันติชล

ประแส

เชียงคาน

บานรองกลา

ลับแล
250

จํานวนผูมาใช
บริการ
(คนตอป)

ตลาดหลัก

บาน
แมกําปอง
10,000

4,000

3,800

8,000

35,000

557,708

10,000

(โฮมสเตย)

40,000
(อําเภอลับแล)

5.7

ดูงานและพักผอน ดูงานและพักผอน

0.8

1.3

2-3

3

1,050.72

0.8

0.08

พักผอน

ดูงาน

พักผอน

ดูงานและพักผอน

พักผอน

พักผอน

ดูงานและพักผอน

คนไทย

คนไทย

คนไทย

คนไทย

คนไทย

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

15-18

21

11
(เกสตเฮาส)

150

120

120

คนไทย
(นักทองเที่ยว
ชุมชนสายออน)

คนไทย

คนไทย

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

11

20

222
(โฮมสเตย เกสต
เฮาส โรงแรม)

20
(เกสตเฮาส)

3

130

534

4,140

200

50
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คนไทย
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ตารางที่ 4.3 สรุปขอมูลเบื้องตนชุมชนที่เริ่มตนจากโอกาส
พื้นที่ศึกษา

บานนาตนจัน่

บานเชียง
9,000-12,000

จํานวนผูมาใช
บริการ (คนตอป)

50,000

(โฮมเสตย)

200,724
(พิพิธภัณฑ)

รายได
(ลานบาทตอป)
ตลาดหลัก

กลุมลูกคาสวนใหญ

11.5

3.6

พักผอนและกลุม
ดูงาน

พักผอนและดูงาน

คนไทย

คนไทย

(ตางชาติสวนนอย)

(ตางชาติสวนนอย)

บานเดียม

เกาะเกิด

1,800
กลุมศึกษาดูงาน
(โฮมสเตย)
ประมาณ 4 กลุม/
260,000
เดือน กลุมละ 20(ทาเรือบานเดียม)
100 คน
35.8 (ทาเรือ)
และ
0.72
0.14 (โฮมสเตย)
พักผอน

คนไทย

บาน
ทาขันทอง

บานนาออ

บาน
คลองหัวชาง

อุโมงค

ศิลาโฮมสเตย

3,900

3,900

1,800-2,000

5,000

1,300

3

1.02

0.25

0.5

0.54

ดูงาน

ดูงาน

ดูงาน

ดูงาน

คนไทย

คนไทย

นักทองเที่ยว
ชุมชนสายแข็ง

คนไทย

คนไทย

8

12

14

100-150

120

80

ดูงานและพักผอน ดูงานและพักผอน
นักทองเที่ยว
ชุมชนสายออน

จํานวนที่โฮมสเตย
(หลัง)

23

14

12

11

17

12 หลัง
(โฮมสเตย)
11 หลัง
(ลานวัฒนธรรม)

กําลังรองรับสูงสุด
(คนตอวัน)

200

100

60-94

100

100

175

ที่มา: จากการสํารวจ
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4.2 ระดับการพัฒนาตามวงจรของบัทเลอร
พื้นที่ศึกษาในโครงการนี้ ระดับของการพัฒนาคอนขางมีความแตกตางกันตั้งแตชุมชนเริ่มตั้งตน
ไปถึงชุมชนที่อิ่มตัว เนื่องดวยเวลาในการพัฒนาไมเทากัน สวนใหญดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 10 ป
โดยมีหลายชุมชนที่ดําเนินการอยูในขั้นของการพัฒนาหรือเริ่มอิ่มตัว 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 หรือบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย รับรางวัล PATA Gold Awards 2012
บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล ASEAN Community Based Tourism Standard Award (2017-2019)
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวจะชาหรือเร็ว ขึ้นอยูกับทุนพื้นฐานในชุมชนที่
เอื้อตอการจัดการทองเที่ยว โดยมีขอสังเกตวาพื้นที่ที่มีทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บานเดียม มีทะเลบัวแดง ชุมชนบานแมกําปอง มีทรัพยากรปาไม
และน้ําตก รวมทั้งบรรยากาศที่เย็นสบาย หรือมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน บานเชียง มีแหลงมรดก
โลก เชียงคาน มีสถาปตยกรรมบานเรือนไมโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมน้ําโขง และเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ซึ่งทรัพยากรเหลานี้ถือวาเปนสิ่งดึงดูดใจอยูแลว และสามารถนํามาใชเปนทุนเบื้องตนในการจัดการ
ทองเที่ยวไดทันที ประกอบกับการไดรับการประชาสัมพันธ จึงทําใหพื้นที่เหลานี้กลายพื้นที่ทองเที่ยวและ
ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติดวย
มักจะไดเปรียบ เชน มีภูเขา (ชมทะเลหมอก) มีปา มีพื้นที่ริมน้ํา ริมทะเล ซึ่งสถานที่ทางธรรมชาติเหลานี้
สามารถพัฒนาตอยอดใหเปนแหลงทองเที่ยวและสรางกิจกรรมทองเที่ยวได ปจจัยเหลานี้ ถือเปนวาเปน
ทุนพื้นฐานที่จะทําใหชุมชนสามารถนําไปตอยอดเพื่อจัดกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ชมทิวทัศน เดินปา
เลนน้ํา ลองเรือ ชมการแสดงดานวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งหากไมมีกิจกรรมในพื้นที่ที่ดึงดูดใจมากพอ และไม
มีคนพัก ก็จะไมสามารถตอยอดไปสูจัดบริการทองเที่ยว เชน บริการที่พัก บริการอาหาร บริการขนสงได
ในขณะที่บางชุมชน ซึ่งอาจจะไมไดมีทรัพยากรที่ดึงดูดใจดานการทองเที่ยวมากเพียงพอ แตมี
ความโดดเดนในดานภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถิ่น เปนพื้นที่ตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เริ่มตนจากการเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน และตอยอดพัฒนามาสูการทองเที่ยว ซึ่งจะใชเวลามากกวาในการ
เตรียมการพื้นที่จากการเปนแหลงเรียนรูใหเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับการพักผอน เชน บานทาขันทอง
แมวาจะเริ่มตนเปดชุมชนดวยการเปนพื้นที่ศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และไดเปดโฮมสเตย
รองรับคณะดูงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 ตอมาไดมีการพัฒนาโฮมสเตย และไดรับรางวัลมาตรฐานโฮมส
เตยดีเดนระดับประเทศ ก็มีคนเขามาศึกษาดูงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเริ่มตนจัดการทองเที่ยวอยาง
จริงจังในป พ.ศ. 2559 เนื่องจากเริ่มมีกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวที่ไมใชกลุมดูงานเพิ่มขึ้น และไดมีการ
จัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวทาขันทองในป พ.ศ. 2560 เปนตน
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อ.ลับแล
(ศรีพนม)
คลองหัวชาง
อุโมงค

บานบัว

บานนาออ
บานศิลา

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

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

ทาขันทอง
เกาะยาวนอย

แมกําปอง

ขั้นอิ่มตัว

นาตนจั่น
ภูหินรองกลา

ระดับขั้นการพัฒนา

เกาะเกิด

ลําน้ําเข็ก

ประแส

เชียงคาน
ปาย

บานระจัน

แมกลางหลวง

รายงานฉบับสมบูรณ

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

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

ขั้นชะลอตัว
- เศรษฐกิจพึ่งการทองเที่ยว
เปนหลัก
- ทรัพยากรเสื่อมโทรม
- นท. ลดลง
- ทรัพยสินเปลี่ยนเพื่อกิจการ
อื่น
- นท. > กําลังรองรับ
- เริ่มมี นท. กลุม mass

เวลา

ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561)

รูปที่ 4.2 ระดับขั้นของการพัฒนาของชุมชนทองเที่ยวตามวงจรของบัทเลอร ณ ป พ.ศ. 2561
4.3 การเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยว
ในการศึกษานี้ ศักยภาพ หมายถึง ปจจัยทางดานอุปทาน (Supply) ที่ทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นมี
โอกาสที่จะพัฒนาดานการทองเที่ยว ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปนปจจัยทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล หรือ
ปจจัยทางการเงินก็ได ซึ่งแตละชุมชนทองเที่ยวมีบริบทของพื้นที่แตกตางกัน ทําใหแตละพื้นที่มีความ
ไดเปรียบและเสียเปรียบแตกตางกันไป
4.3.1 ความไดเปรียบดานทุน
ทุนที่สําคัญในการสรางการทองเที่ยวชุมชนใหเกิดขึ้นได คือ ทุนทางสังคม (Social capital)
แตในการศึกษานี้จะกลาวถึงทุนทางสังคมในเชิงคุณภาพเทานั้น สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ ยังไมมี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถแบงแยกทุนทางสังคมไดอยางชัดเจน ถึงแมวาในบางพื้นที่จะมีทุนทางสังคม
ที่โ ดดเด น มาก เช น ชุ ม ชนบ า นนาตน จั่น แต ใ นหลายๆ ด า นก็ มีก ารแยกระดั บ ความแตกต า งได ย าก
เนื่องจากกรณีศึกษาเกือบทั้งหมดเปนกรณีแหงความสําเร็จ จึงมีทุนสังคมพื้นฐานดวยกันทั้งหมด
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การวิเคราะหศักยภาพในการศึกษานี้จึงจะการวิเคราะหปจจัยดานอุปทานที่มีความแตกตาง
ชั ด เจนและเห็ น เป น รู ป ธรรม ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วนั้ น มี ค วามพร อ มที่ จ ะต อ นรั บ
นักทองเที่ยว กลาวคือ สามารถตอยอดใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวได โดยแบงออกเปน 3 หมวดใหญ
คือ 1) ทุนประเดิม 2) ทุนใหม และ 3) ทุนสรางสรรค
1) ทุนประเดิม คือ ทุนดั้งเดิมที่มีอยู แล วในชุมชน ประกอบดวย ทําเลที่ตั้ง ที่กอให เกิด
ศักยภาพดานการทองเที่ยว อยูริมทะเลริมน้ําบนภูเขา มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งกอใหเกิดขอไดเปรียบดาน
การเปนแหลงทองเที่ยวอยูแลว เหลานี้ ถือวาเปนทุนประเดิม ทําเลที่ตั้งถือวา เปนทุนที่บรรพบุรุษไดสราง
ไวโดยการเลือกถิ่นฐานที่ทําใหเกิดขอไดเปรียบดานการทองเที่ยว หรือกลาวในทางเศรษฐศาสตรวาเลือก
ที่ตั้งที่ทําใหมีคาเชา (Rent)
1.1) ทําเลที่ตั้ง
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ชุมชนสวนใหญไมไดเปนไดเปนจุดหมายปลายทางของการ
ทองเที่ยว (Destination) แตไดรับอานิสงสจากการตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวหลัก หรือสถานที่สําคัญของ
จังหวัดนั้น เชน บานเชียงเปนที่ตั้งของมรดกโลก บานนาตนจั่นอยูใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
แตก็มีบางพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัว และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวมาและเปนจุดหมายปลายทาง เชน
ทะเลบัวแดง หรือเชียงคาน เปนตน จะพบวา ความไดเปรียบดานที่ตั้งจะมีผลตอความสามารถในการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ได โดยสามารถเปรียบเทียบศักยภาพดานที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยวได
ดังตารางที่ 4.3
ขอได เปรียบเกี่ย วกั บทํา เลที่ตั้งอีกประการหนึ่ งไดแก การที่ชุ มชนอยู ใ นที่สู ง มี
อากาศเย็นสบายในฤดูหนาว รูปที่ 4.3 แสดงการกระจายในกรณีศึกษาในพื้นที่และระดับความสูงแตกตาง
กัน จึงทําใหชุมชนที่สูงมีความไดเปรียบในประเด็นอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว เพราะอากาศเปนปจจัย
ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วไทย และป จ จั ย นี้ ยั ง ทํ า ให ชุ ม ชนกรณี ศึ ก ษา สามารถให บ ริ ก ารได อ ย า ง
สะดวกสบายโดยไมตองอาศัยเครื่องปรับอากาศ ชุมชนเหลานี้ ไดแก ชุมชนในภาคเหนือโดยเฉพาะบาน
แมกําปอง แมกลางหลวง และภูหินรองกลา ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดป

ที่มา: มิ่งสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2561)

รูปที่ 4.3 ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาทีก่ ระจายตามระดับความสูง
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เปนความไดเปรียบเชิงพื้นที่ของที่ตั้งชุมชน บางพื้นที่มีทุนพื้นฐานที่สามารถนํามาใช
เป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจด า นการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ซึ่ ง แต ล ะชุ ม ชนก็ จ ะแตกต า งกั น ไป โดยเฉพาะทุ น ทาง
ธรรมชาติ เชน ตั้งอยูบนที่สูงมีภูเขา ทะเลหมอก ตั้งอยูริมน้ํา ตั้งอยูติดทะเล เปนตน โดยจะพบวามีหลาย
ชุมชนที่ทุนทางธรรมชาติมีความโดดเดนและมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน เกาะยาวนอย จ.
พังงา มีทรัพยากรทางทะเลที่มีความสวยงาม ซึ่งเปนความไดเปรียบในเชิงการทองเที่ยว เนื่องจากทะเล
ถือวาทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงพักผอน (มีทะเล ภูเขา ทิวทัศน) หรืออําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี มีทะเลดอกบัวแดงที่สวยงาม ลําน้ําเข็กที่เปนแหลงลองแกงที่ลือชื่อในระดับความแรงของ
กระแสน้ํา หรือชุมชนบานแมกําปองตั้งอยูบนพื้นที่ความสูงมากกวา 1,300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ที่มีทั้งปาไมและน้ําตก มีอากาศและบรรยากาศที่สดชื่น หรือหมูบานรองกลา ซึ่งตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา มีเปนภูเขาสูง ปาดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดป มีทิวทัศนสวยงาม ซึ่งอยูสูงกวา
1,600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง และแมกลางหลวงซึ่งเปนชุมชนกรณีศึกษาที่อยูในระดับสูงที่สุด
ซึ่งทรัพยากรเหลานี้เหมาะแกการเที่ยวพักผอนหยอนใจ และถือเปนจุดขายหลักของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนเหลานี้
ในบางพื้นที่ยังมีแหลงทองเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดใจระดับทองถิ่น เชน ชุมชนบานนาตน
จั่นมี มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อยูใกลเคียงชุมชน (ประมาณ 3 กิโลเมตร) คือ “จุดชมวิวหวยตนไฮ”
ซึ่งไดถูกเชื่อมโยงใหเขากับการทองเที่ยวของบานนาตนจั่น เปดในป พ.ศ. 2558 ซึ่งกิจกรรมยามเชาที่
นาสนใจ ซึ่งสามารถทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมาพักคางคืนที่โฮมสเตยบานนาตนจั่นมากขึ้น เพื่อรอชม
ทะเลหมอกในยามเชา เชนเดียวกับชุมชนเชียงคาน ซึ่งไดเชื่อมโยงกับ “ภูทอก” เปนภูเขาที่สามารถ
เดินทางขึ้นไดดูทะเลหมอกไดสะดวกมาก ก็ถูกเชื่อมโยงเขากับการทองเที่ยวของเชียงคาน ซึ่งทรัพยากร
ดังกลาวทําใหสามารถดึงใหนักทองเที่ยวมาพักคางคืนในชุมชนเพื่อดูทะเลหมอกและทํากิจกรรมในชุมชน
ได ม ากขึ้ น โดยชุ ม ชนที่ มี จุ ดชมทะเลหมอกที่ ส วยงามและดึ ง ดู ด ใจ หรื อ มีกิ จ กรรมดึ ง ดู ด ใจยามเช า มี
แนวโนมที่นักทองเที่ยวจะพักคางคืนและใชบริการตางๆ ภายในพื้นที่
นอกจากความไดเปรียบของที่ตั้งที่เปนความโดดเดนภายในพื้นที่แลว บางพื้นที่ยังมี
ขอไดเปรียบ คือ ตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวสําคัญระดับชาติ เชน บานเชียง จ.อุดรธานี มีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติบานเชียง ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญ บาน
ร อ งกล า และบ า นแม ก ลางหลวง อยู ใ กล อุ ท ยานแห ง ชาติ หรื อ บ า นนาต น จั่ น อยู ใ กล กั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนตน ทําใหมีคนที่สนใจเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวหลักเหลานี้และ
กระจายไปเที่ยวตอและคางแรมในชุมชน
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบศักยภาพดานพื้นที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยว
กลุมชุมชน
ทองเที่ยว
1. ชุมชนเปนแหลง
ทองเที่ยว

ชุมชนทองเที่ยว
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
ตลาดบานระจัน จ.สิงหบุรี
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม

2. ชุมชนอยูใกล
บานเชียง จ. อุดรธานี
แหลงทองเที่ยวใน
ระดับชาติและ
บานนาตนจั่น จ. สุโขทัย
นานาชาติ
บานทาขันทอง จ. เชียงราย

3. ชุมชนอยูใกล
แหลงทองเที่ยว
ทองถิ่นระดับ
จังหวัด
4. ชุมชนอยูใกลตัว
เมือง

บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานแมกลางหลวง จ.
เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด

แหลงทองเที่ยวใกลเคียง

ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวที่เปน
จุดหมายปลายทาง

ระยะทางระหวาง
ชุมชนกับแหลง
ทองเที่ยวใกลเคียง

อยูในพื้นที่ ชุมชน
เปนแหลงทองเที่ยว
หลัก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง
(มรดกโลก)
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
สามเหลี่ยมทองคํา/ อุทยาน
ประวัติศาสตรเชียงแสน
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา

อยูในพื้นที่

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

อยูในพื้นที่

กวานพะเยา
ทุงโปรงทอง

อยูในพื้นที่
30 กม.
29 กม.

7 กม.

ศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด

อุโมงค จ.ลําพูน

ตัวเมืองลําพูนและเชียงใหม

บานศิลา จ.ขอนแกน
บานสันติชล จ.แมฮองสอน

ตัวเมืองขอนแกน
ตัวเมืองปาย

เมืองลําพูน 10 กม.
เมืองเชียงใหม 15
กม.
12 กม.
5 กม.

ที่มา: จากการสํารวจ

ตารางที่ 4.5 ชุมชนที่มีขอไดเปรียบจากความสูงของที่ตั้ง
กลุมชุมชนทองเที่ยว

ชุมชนทองเที่ยว

ระดับความสูงของพื้นที่
(กิโลเมตรเหนือระดับ
น้ําทะเลปานกลาง)

1. ชุมชนอยูในทําเล
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
อากาศเย็นในฤดูหนาว บานสันติชล จ.แมฮองสอน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
เชียงคาน จ.เลย
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
2. ชุมชนอยูในพื้นที่
บานรองกลา
อากาศเย็นทั้งป
บานแมกลางหลวง
ที่มา: จากการสํารวจ

1.30
0.66
0.47
0.22
0.12
1.61
1.88
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ชมทะเลหมอกที่ภูทอก
จุดชมทะเลหมอกหวยตนไฮ
ชมดอกนางพญาเสือโครง
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1.2) วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา ถื อ เป น อี ก หนึ่ ง ทุ น
ประเดิมที่ชุมชนทองเที่ยวมักจะนํามาใชสื่อสารภาพลักษณที่เปนเอกลักษณของกลุม ยังประกอบดวยทุน
มรดกทางวัฒนธรรมตางๆ เชน ชาติพันธุตางๆ มีพิธีกรรม มีวัฒนธรรมที่ถายทอดกันสืบเนื่องตอมาทั้ง
เปนวัฒนธรรมในลักษณะที่จับตองไดและจับตองไมได และวัฒนธรรมที่โดดเดนเหลานี้เปนสวนที่มักจะถูก
นําเสนอใหคนภายนอกไดรับรูผานกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การแสดง การขับรอง อาหาร การแตงกาย
เปนตน
ตารางที่ 4.6 ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกรณีศึกษา
พื้นที่ศึกษา

ทุนวัฒนธรรม (ชาติพันธุ)
วัฒนธรรมโยนก (เชียงแสน)
วัฒนธรรมชาวเขาเผามง
วัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ
วัฒนธรรมจีนยูนนาน
วัฒนธรรมมุสลิม
วัฒนธรรมลาวหลวงพระบาง
วัฒนธรรมลาว (ลานชาง/ไทลื้อ)
วัฒนธรรมไทพวน
วัฒนธรรมลาวพวน
สืบเชื้อสายลูกวีรชนบานระจัน (อัตลักษณเดนชัด)
วัฒนธรรมอีสาน (ในลานนา)

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
เกาะยาวนอย จ.พังงา
เชียงคาน จ.เลย
บานนาออ จ.เลย
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
ที่มา: จากการสํารวจ

เชียงคาน เปนตัวอยางของการเชื่อมโยงทุนประเดิมเพื่อสรางกิจกรรมใหนักทองเที่ยวใชเวลา
อยูในพื้นที่ คือ ยานอนุรักษและบรรยากาศริมโขง ซึ่งเปนยานหลักในการทํากิจกรรมและมีบริการที่ครบ
หวงโซบริการ กลาวคือ มีกิจกรรมตอนกลางคืน และตอนเชา ทําใหนักทองเที่ยวจําเปนตองพักคางคืนใน
พื้นที่ โดยกิจกรรมตอนเย็นและตอนกลางคืนก็มีความหลากหลายที่ใชทั้งทุนทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมมาเปนตัวเสริมสรางบรรยากาศการทองเที่ยว ทั้งการเดินชมวิวรอชมพระอาทิตยตกดิน การวิ่ง
ออกกํา ลั ง กาย หรือ ป น จัก รยานเลี ย บแม น้ํ า โขง กลางคื น ก็ มี ถ นนคนเดิน บนถนนเส น บ า นเก า มี ก าร
จําหนายสินคาทั้งที่เปนของสมัยใหมและของพื้นถิ่นโบราณในบรรยากาศยอนยุคยานบานเกา ตอนเชาก็มี
กิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณแบบคนลาวหลวงพระบาง คือ การตักบาตรขาวเหนียว ซึ่งเปด
โอกาสใหนักทองเที่ยวตักบาตรรวมกับคนทองถิ่น (มีธุรกิจจัดเตรียมชุดตักบาตรที่เปนกิจจะลักษณะ)
นอกจากนี้ ในฤดูหนาวยังสามารถขึ้นรถไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก ซึ่งเปนจุดชมทะเลหมอกในมุมมอง 360
องศา นอกเหนือจากความสวยงามแลว การเดินทางขึ้นไปชมยังสะดวกสบายและเหมาะกับทุกวัย จะ
พบวา กิจกรรมที่เชียงคานสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวพักอยูในพื้นที่ไดอยางนอย 1 คืน และมีกลุม
บริการที่ไดรับประโยชน ตั้งแตที่พัก อาหาร ของที่ระลึก เตรียมชุดตักบาตร บริการรถขึ้นภูทอก เปนตน
ซึ่งเปนการนําเอาทุนประเดิมมาตอยอดและเกิดเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนไดอยางเดนชัด ทําให
เชียงคานเปนอีกหนึ่งปลายทางที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาเปนจํานวนมาก เชียงคานไมไดเปนเพียง
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ชุมชนทองเที่ยว แตเปนเมืองหรือศูนยกลาง (Hub) การทองเที่ยวขนาดเล็กที่รองรับนักทองเที่ยว
เชนเดียวกับเมืองในแถบยุโรปหรือเมืองยูฟุอิน (Yufuin) ในประเทศญี่ปุน และสงตอนักทองเที่ยวไปยัง
พื้นที่ใกลเคียง ไดแก แกงคุดคู และภูทอก

รูปที่ 4.4 กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดจากการใชทุนในชุมชนของเชียงคาน
2) ทุนใหมหรือทุนสะสม คือ ทุนที่ชุมชนสะสมขึ้นเพื่อใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมกัน ทุน
สะสมนี้สวนใหญไดมาจากทุนของรัฐ ไดแก สาธารณูปโภค แตในที่นี้จะไมนับวาเปนศักยภาพของชุมชน
ในดานการทองเที่ยว ถึงแมวาสาธารณูปโภคนั้นจะเอื้อตอชุมชนก็ตาม ทั้งนี้เพราะกรณีศึกษาของงานวิจัย
นี้ ทั้งหมดลวนแตมีสาธารณูปโภคจากรัฐคอนขางดีทั้งสิ้น
ยกตัวอยางเชน ชุมชนบานทาขันทอง และเชียงคาน ที่ไดรับประโยชนจากการจัดสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งบางสวนของการกอสราง
มีลักษณะเปนเสนทางที่เลียบไปกับแมน้ําโขง แมจะไมไดเปนการสรางเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยตรง
แตก็สามารถเอื้อประโยชนในเชิงการทองเที่ยวได คือ สามารถพัฒนาเปนเสนทางจักรยาน รวมถึงการเดิน
ชมทิวทัศนแมน้ําโขง นอกจากนี้ ชาวบานก็ไดมีการตอยอดพื้นที่โดยการปลูกดอกยี่โถตลอดทางเลียบน้ํา
โยง เพื่อสรางทิวทัศนที่สวยงามอีกดวย
สวนทุนทรัพยสวนบุคคลนั้นถึงแมวาเปนทุนที่มีความสําคัญก็จริง แตไมไดมีความสําคัญหลักใน
ดานของการจัดทองเที่ยวชุมชนซึ่งอาศัยทุนประเดิมที่มีอยูแลว ยิ่งไปกวานั้น เมื่อปจเจกชนในกลุมมีทุน
ทรัพยมากแลว ก็มักจะแยกตัวออกไปจากชุมชนไปประกอบธุรกิจสวนตัวที่แสวงหาผลโยชนสวนบุคคล
แทนผลประโยชน สวนรวม เช น เกสต เฮาส รานอาหาร รถรับสง นําเที่ยว ฯลฯ และผลการวิเคราะห
ผลตอบแทน พบวา เนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพยเพิ่มขึ้น มิไดเปนการใชสวนเกินของทรัพยากรในการ
หารายไดเสริมการแยกเรือนรับรองใหผลตอบแทนคอนขางต่ํา ดังนั้น ทุนทรัพยสวนบุคคลจึงไมถือเปน
ศักยภาพของทองเที่ยวชุมชนซึ่งเนนทุนสวนรวม
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รูปที่ 4.5 เสนทางที่เลียบไปกับแมน้ําโขงบานทาขันทอง
3) ทุนสรางสรรค คือ ทุนที่เกิดจากความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมชุมชนที่รองรับบริการการ
ทองเที่ยว ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการหรือนวัตกรรมการบริการเปนการที่นําเทคโนโลยีทันสมัยมา
ใชใหม เชน การใช Facebook และเว็บไซตในการหาตลาด สวนใหญตองอาศัยการคืนถิ่นของคนรุนใหม
ยกตั ว อย า ง เช น ชุ ม ชนบ า นนาต น จั่ น ที่ ไ ด ใ ช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน คื อ Facebook
ในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชน โดยเปนใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุมลูกคาโดยการ
แบงปนรูปกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน และใหขอมูลการทองเที่ยว เชน โปรแกรมทองเที่ยว กิจกรรม
การทองเที่ยวพิเศษเฉพาะชวง อัตราคาบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองเตรียม ชองทางการชําระเงิน การ
จองและยกเลิกบริการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตอสอบถามไดทางเฟสบุก และไลน ซึ่งเปน
ชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกเหนือไปจากการติดตอผานโทรศัพท เปนการสรางชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายและสะดวกตอลูกคา (ดูรายละเอียดในหัวขอ 4.9.2) อีกหนึ่งตัวอยาง คือ บาน
เชียง นอกจากจะใชเฟสบุกเปนชองทางในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวแลว ยังใชเฟสบุกเปนหนาราน
ในการขายผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึกของบานเชียงกวา 10 ผลิตภัณฑ
สวนบานศิลา ชุมชนไดสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมที่นักทองเที่ยวสามารถรวมทํากิจกรรม เชน
กิจกรรมรอยพวงมาลัยเพื่อไปถวายพระ กิจกรรมทําธุง หรือผาเช็ดหนามัดยอม ซึ่งนักทองเที่ยวทําเองแลว
สามารถนํากลับไปได หรือบานทาขันทองที่มีการสรางสไลดเดอรโคลน ซึ่งเปนบริการรูปแบบใหมที่ใชกัน
ในรีสอรทเอกชนในภาคกลาง
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ที่มา: Facebook ไกดบุคบานเชียง

รูปที่ 4.6 เฟสบุกจําหนายผลิตภัณฑชุมชนของชุมชนบานเชียง

ที่มา: Facebook Sila Homestay - ศิลาโฮมสเตยจังหวัดขอนแกน

รูปที่ 4.7 กิจกรรมทําผาเช็ดหนามัดยอม ศิลาโฮมสเตย

ที่มา: Facebook โฮมสเตยบานทาขันทอง การทองเที่ยวโดยชุมชน ต.บานแซว

รูปที่ 4.8 สไลดเดอรโคลน ชุมชนบานทาขันทอง
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบศักยภาพทุนดานตางๆ
ประเภททุน

ความสําคัญ

1. ทุนประเดิม คือ
ทุนที่บรรพบุรุษ
และธรรมชาติ
สรางมา

1.1 ชุมชนมีอัตลักษณโดดเดนดาน
ประวัติศาสตรและชาติพันธุ
ประเพณี
1.2 ชุมชนมีทุนภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ทุนธรรมชาติ

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

2.1 ชุมชนที่โดดเดนดานบริหาร

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

บานเชียง จ.อุดรธานี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงค จ.ลําพูน
เชียงคาน จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเดียม
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
ประแส จ.ระยอง

เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
บานนาออ จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
เชียงคาน จ.เลย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานเชียง จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงค จ.ลําพูน
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานเดียม จ.อุดรธานี
ประแส จ.ระยอง
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
ประแส จ.ระยอง
บานทาขันทอง จ.เชียงราย

บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานลับแล จ.อุตรดิตถ
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
เกาะยาวนอย จ.พังงา
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม

เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
เชียงคาน จ.เลย
มะพราวแกว จ.เลย
บานเชียง จ.อุดรธานี
บานเดียม
ประแส จ.ระยอง
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
เกาะยาวนอย จ.พังงา
ประแส จ.ระยอง

จัดการทองเที่ยวชุมชน

2.2 เปนชุมชนที่ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ
2.3 ชุมชนเปนแหลงดูงานเพราะมี
ฐานเรียนรู

2.4 ชุมชนมีแกนนําที่เขมแข็ง มี
ประสบการณ และเครือขายที่
ตองใชเวลาสะสมมานานหลาย
ป

3. ทุนบริการและ
สรางสรรค ซึ่ง
สวนหนึ่งอาศัย
ทุนมนุษยคืนถิ่น
ที่เปนคนใน
ชุมชน

ชื่อชุมชน (ทุนในชุมชน)

3.1 ชุมชนมีนวัตกรรมทองเที่ยว
3.2 ชุมชนประยุกตใชนวัตกรรม
สารสนเทศดานการตลาด

3.3 นักทองเที่ยวสามารถเขา
กิจกรรมโดยไมตองนัดหมาย
กอน คือ มีกิจกรรมที่มาทัศน
ศึกษาไดโดยไมตองนัดมากอน

3.4 มีทุนมนุษยคืนถิ่นที่เปนคนรุน
ใหม

ที่มา:จากการสํารวจ
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4.3.2 กําลังรองรับ
ชุมชนกรณีศึกษามีความแตกตางดานความสามารถในการรองรับ สวนใหญขึ้นกับจํานวนปที่
ไดดําเนินการมา สวนใหญมีความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ 100-200 คนตอวัน
เนื่องจากหลายพื้นที่เปนพื้นที่สําหรับการศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง เชน บานทาขันทอง บานคลองหัวชาง
บานเกาะเกิด บ านนาตนจั่น บานเชีย ง บ านแมกําปอง และเกาะยาวนอย เปนตน ทําให ชุมชนมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับกลุมคนจํานวนมากในการใหบริการแตละครั้งได
อยางไรก็ตาม ชุมชนทองเที่ยวที่ประแส จ.ระยอง และเชียงคาน จ.เลย ซึ่งชุมชนถือวามีสิ่งดึงดูด
ใจและมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย และเปนปลายทางของการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวไปเที่ยวเปน
จํานวนมาก ทําใหมีการลงทุนในการใหบริการที่พักหลากหลายรูปแบบ เชน ที่เชียงคานมีทั้งโฮมสเตย เกสท
เฮาส และโรงแรม และมีบริการที่พักที่มีคุณภาพหลายระดับ หลายราคา ประกอบกับเปนชุมชนเมือง ทําให
สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดหลายกลุม มีกําลังรองรับดานที่พักไดสูงกวา 500 คนตอวัน
ตารางที่ 4.8 กําลังรองรับดานที่พักของชุมชนโฮมสเตย
กําลังรองรับดานที่พัก
นอยกวา 100 คนตอวัน

100-200 คนตอวัน

มากกวา 500 คนตอวัน
ที่มา: จากการสํารวจ

ชุมชนทองเที่ยว
บานลับแล จ.อุตรดิตถ (ต่ําสุด 50 คนตอวัน)

ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเดียม จ.อุดรธานี
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
บานรองกลา จ.พิษณุโลก
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม
บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
บานบัว จ.พะเยา
เกาะยาวนอย จ.พังงา
ประแส จ.ระยอง

บานนาออ จ.เลย
บานเชียง จ.อุดรธานี
เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
บานคลองหัวชาง จ.สระบุรี
บานทาขันทอง จ.เชียงราย
อุโมงคโฮมสเตย จ.ลําพูน
เชียงคาน จ.เลย (สูงสุด 4,140 คนตอวัน)

4.3.3 การไดรับมาตรฐานโฮมสเตย
ชุมชนโฮมสเตยในพื้นที่สวนใหญเคยผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ของกรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หลายชุมชนมีการสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยอยางตอเนื่อง
เชน บานนาตนจั่น บานแมกําปอง เกาะยาวนอย บานเชียง เกาะเกิด บานทาขันทอง เปนตน โดยชุมชน
บานแมกําปอง บานเชียง และเกาะยาวนอย เมื่อป พ.ศ. 2559 ยังไดรับรางวัลดานโฮมสเตยในระดับเอเชีย
(ASEAN Homestay Award) อีกดวย อยางไรก็ตาม มีบางพื้นที่ เชน ประแส (ริมน้ํา) และเชียงคาน ที่
ไมไดมีการสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย แตมีการจัดบริการโฮมสเตยที่มีการใหบริการที่มาตรฐานสูง
กวามาตรฐานโฮมสเตยและใกลเคียงกับโรงแรม เนื่องจากมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักทองเที่ยวรายไดสูง
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ตารางที่ 4.9 การสงประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยและความพรอมในการรองรับ
พื้นที่ศึกษา
ปที่ผานการประเมิน
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
ที่มา: กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2561)

4.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน
ความสามารถหรือสมรรถนะในการแขงขันเปนการพิจารณาการตอบสนองของตลาดตอศักยภาพ
ของชุมชนทองเที่ยว ซึ่งวัดจากขนาดผูมาใชบริการ และรายไดจากการทองเที่ยว
4.4.1 จํานวนผูใชบริการ
จํานวนผูใชบริการ พบวา ชุมชนโฮฒสเตยมีนักทองเที่ยวใชบริการอยูตั้งแตหลักพันถึงหลัก
แสนคนตอป อยางไรก็ตาม ชุมชนที่อยูใกลแหลงทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ ไดแก บานนาตนจั่น
(ใกลอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย) บานเชียง (มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง มรดกโลก) บาน
รองกลา (ใกลอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา) รวมถึงชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวแนะนําระดับประเทศ คือ
เชียงคาน และชุมชนบานเดียม (ทะเลบัวแดง) จะมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวสูง โดยมีจํานวนผู
มาเยือนสูงกวา 100,000 คนตอป มากกวาชุมชนอื่นๆ ที่สวนใหญเปนแหลงสําหรับศึกษาดูงาน
สํ า หรั บ กิ จ กรรมท อ งเที่ ยววั น เดี ย ว ในกรณี ชุม ชนบ า นเดีย ม ที่ เ ป น การลอ งเรื อชมความ
สวยงามของบัวแดง มีนักทองเที่ยวประมาณ 2.6 แสนคนตอป (เฉพาะทาเรือบานเดียม) แตมีผูมาพักคาง
คืนที่ชุมชนไมถึง 1,000 คน ทั้งนี้ ดวยระยะเวลาของฤดูกาลบัวบานที่สั้น (2-4 เดือน) ทําใหชุมชนยังไมมี
กิจกรรมอื่นๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวอยูในพื้นที่ได อีกทั้งยังอยูไมไกลจากตัวเมืองมาก ทํา
ใหนักทองเที่ยวเลือกที่จะกลับเขาไปพักในตัวเมืองมากกวา
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ส ว นตลาดไทยย อ นยุ ค บ า นระจั น เป น แหล ง ท อ งเที่ ย ววั น เดี ย วที่ มี ผู ม าเยื อ นสู ง สุ ด ถึ ง
10,000 คนตอวัน หรือไมต่ํากวา 600,000 คนตอป โดยตลาดเปดใหบริการเฉพาะวันเสาร อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษเทานั้น
ตารางที่ 4.10 จํานวนผูใชบริการของชุมชนโฮมสเตย
จํานวนผูใชบริการ
นอยกวา 2,000 คนตอป

2,000-5,000 คนตอป
5,000-10,000 คนตอป
มากกวา 10,000 คนตอป

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

ที่มา: จากการสํารวจ

ตารางที่ 4.11 จํานวนผูใชบริการของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
กิจกรรม
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี (เฉพาะทาเรือบานเดียม)

จํานวนผูใชบริการ
7,000 คนตอป
8,000 คนตอป
260,000 คนตอป
ชวงปกติผูเยี่ยมเยือนประมาณ 5,000-7,000 คนตอวัน
ชวงเทศกาลผูเยี่ยมเยือนประมาณ 10,000 คนตอวัน

ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
ที่มา: จากการสํารวจ

4.4.2 รายไดจากการทองเที่ยว
ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งมีรายไดจากการทองเที่ยวไมถึง 1 ลานบาทตอป
โดยพบวา ชุมชนที่มีรายไดต่ํากวา 1 ลานบาท บางชุมชนมีฤดูกาลของการทองเที่ยว เชน ชุมชนบาน
เดียม ที่มีทะเลบัวแดง ซึ่งมีระยะเวลาทองเที่ยวเพียง 4 เดือนตอปเทานั้น แมในฤดูอื่นๆ แมจะมีนกน้ําให
ชม แตก็ยังมีจํานวนนักทองเที่ยวนอยมาก และมีอัตราการเขาพักในโฮมสเตยนอยมาก หรือบางชุมชนยัง
มีลักษณะเปนแหลงการศึกษาดูงาน และยังไมไดเปนแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนนัก เชน บานเกาะเกิด บาน
คลองหัวชาง ตําบลอุโมงค เปนตน
ในขณะที่ชุมชนที่มีรายได 1-5 ลานบาทตอป เปนกลุมชุมชนที่เปลี่ยนจากการดูงานมาเปน
การทองเที่ยว มีการสรางกิจกรรมใหมๆ เพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน บริการอาหาร บริการรถ การแสดง
เปนตน ทําใหสามารถสรางรายไดในระดับที่สูงขึ้น เชน บานเชียง บานทาขันทอง เปนตน
สวนบานแมกําปองเปนชุมชนที่มีรายไดมากกวา 5 ลานบาท ทั้งนี้ อาจเปนเพราะปจจัยดาน
พื้นที่ที่เปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวรูจักมานานแลว ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวสูง และยังมี
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กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวหลายประเภทและครบวงจร ทั้งบริการที่พัก อาหาร นวด ของที่ระลึก ไกด
และการเดินทาง กอใหเกิดรายไดที่สูงกวาชุมชนอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ที่อาจจะมีความดอยกวาในดาน
ความพรอมของกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม จะพบวา กิจกรรม
ทองเที่ยวแบบวันเดียว จะสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวไดสูงกวาการทองเที่ยวในชุมชนและ
โฮมสเตย
สําหรับเชียงคาน ที่ไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวขนาดเล็กไปแลว และเศรษฐกิจของชุมชน
พึ่งพาการทองเที่ยว สังเกตจากขนาดของรายไดรวมที่คอนขางสูงประมาณ 1,050 ลานบาทตอป โดย
กิจกรรมยอยที่สําคัญ คือ การขายของฝากของที่ระลึกที่สรางรายไดสูงถึง 325 ลานบาท หรือบริการรถขึ้น
ภูทอกเพื่อชมทะเลหมอก ยังสามารถสรางรายไดที่สูงถึง 11.15 ลานบาท (ตารางที่ 4.14) ซึ่งเปนระดับ
รายไดที่สูงกวารายไดของชุมชนโฮมสเตยกรณีศึกษาเกือบทุกแหง
ตารางที่ 4.12 รายไดจากการทองเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย
รายได
นอยกวา 1 ลานบาทตอป

1-3 ลานบาทตอป
3-5 ลานบาทตอป
มากกวา 5 ลานบาทตอป

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

ที่มา: จากการสํารวจ

ตารางที่ 4.13 รายไดจากการทองเที่ยวของกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
กิจกรรม

รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาทตอป)
3.5
2-3
35.67
84.40 - 88.24

ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
บานสันติชล จ.แมฮองสอน
ลองเรือชมทะเลบัวแดง ทาบานเดียม จ.อุดรธานี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางที่ 4.14 รายไดจากกิจกรรมทองเที่ยวของเชียงคาน
กิจกรรม
รานขายของฝาก/ของที่ระลึก เชียงคาน จ.เลย
นั่งรถชมทะลหมอกภูทอก เชียงคาย จ.เลย
ที่มา: จากการสํารวจ

รายไดจากการทองเที่ยว (บาทตอป)
325.14
11.15

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 ชุ มชนบ านนาต นจั่น ซึ่งเปนเพียงชุมชนเดีย วที่ มีจํานวนผู ใชบ ริการที่ พึงพอใจใน
องคประกอบทุกดานไมต่ํากวาจํานวนผูที่ใหความสําคัญกับองคประกอบการทองเที่ยวนั้น สะทอน
ใหเห็นวา ชุมชนบานนาตนจั่นสามารถจัดเตรียมชุมชนและบริการตางๆ ไดไมต่ํากวาความคาดหมายของ
นักทองเที่ยว ในขณะที่เกาะยาวนอย เชียงคาน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม และศิลาโฮมสเตย ซึ่งเปน
แหลงทองเที่ ยวเกิดใหม พบว า มีจํานวนผูที่ ใหความสําคัญหรือมี ความคาดหวังกับองค ประกอบการ
ทองเที่ยวตางๆ จํานวนมาก แตผลการดําเนินงานยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหผูใชบริการได
มากกวาจํานวนผูที่คาดหมาย (ใหความสําคัญ)
อยางไรก็ตาม แตละชุมชนก็สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดเหนือความคาดหมาย
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.15) เชน
- อาหาร ไดแก นาตนจั่น ลับแล แมกําปอง นาออ และประแส
- สภาพแวดลอมในชุมชน ไดแก นาตนจั่น ลับแล นาออ เกาะเกิด และคลองหัวชาง
- ความหลากหลายของกิจกรรม ไดแก นาตนจั่น ลับแล แมกําปอง ประแส และทา
ขันทอง
- วิถีและอัตลักษณชุมชน ไดแก ประแส และคลองหัวชาง
องคประกอบของการทองเที่ยวที่ชุมชนสวนใหญสามารถสรางความพึงพอใจไดไมต่ํากวา
ความคาดหมายในสิ่งที่นักทองเที่ยวเห็นวาสําคัญ คือ ดานสภาพแวดลอม (10 ชุมชน) และบรรยากาศการ
ทองเที่ยวของชุมชน (9 ชุมชน) ซึ่งปจจัยเหลานี้ถือวาเปนสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทองเที่ยวของ
ชุมชนนับวาเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเมื่อมาถึงและใช
ชีวิตอยูในชุมชน แตก็พบวาชุมชนสวนใหญสามารถจัดการและเตรียมชุมชนไดคอนขางดี รองลงมา คือ
ดานบริการสนับสนุนการทองเที่ยว ไดแก ที่พัก และอาหาร ในขณะที่ดานวิถีชีวิต/ อัตลักษณชุมชนและ
ดานชองทางการติดตอ/เขาถึงขอมูลบริการ พบวา ยังมีเพียงชุมชนสวนนอย (5 ชุมชน) เทานั้นที่สามารถ
ดําเนินงานดานนี้ไดเกินความคาดหมายของนักทองเที่ยว
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบความพึงพอใจและการใหความสําคัญขององคประกอบการทองเที่ยว
ของชุมชนโฮมสเตย
พื้นที่ศึกษา
ความพึงพอใจเทากับความสําคัญ*
ความพึงพอใจสูงกวาความสําคัญ**
บานนาตนจั่น
บานทาขันทอง
บานลับแล
บานเดียม
1. ที่พัก (โฮมสเตย) ของชุมชน
บานแมกําปอง
บานบัว
ประแส
(8 ชุมชน)
บานเชียง
บานคลองหัวชาง
บานนาตนจั่น
บานเชียง
2. อาหารของโฮมสเตย และ
บานลับแล
บานเดียม
รานอาหารของชุมชน
บานแมกําปอง
ประแส
(8 ชุมชน)
บานนาออ
บานนาตนจั่น
อุโมงค
บานลับแล
บานเดียม
3. ความปลอดภัยในยามค่ําคืน
บานแมกําปอง
บานทาขันทอง
(7 ชุมชน)
บานเชียง
บานบัว
ประแส
บานนาตนจั่น
บานเดียม
4. สภาพแวดลอมภายในชุมชน
บานเชียง
บานทาขันทอง
บานลับแล
เกาะเกิด
(ความสะอาด ความเปนระเบียบ)
บ
า
นนาอ
อ
บานคลองหัวชาง
(10 ชุมชน)
บานนาตนจั่น
บานนาออ
บานลับแล
ประแส
5. บรรยากาศ ความรื่นรมย และความ
บานแมกําปอง
เกาะเกิด
สงบของชุมชน
บานเชียง
บานทาขันทอง
(9 ชุมชน)
บานเดียม
บานนาตนจั่น
บานคลองหัวชาง
บานลับแล
ประแส
6. ความนาสนใจของกิจกรรม
บานเชียง
บานทาขันทอง
ทองเที่ยวของชุมชน
บ
า
นเดี
ย
ม
(7 ชุมชน)
บานคลองหัวชาง
บานนาตนจั่น
ประแส
7. ความหลากหลายของกิจกรรม
บ
า
นลั
บ
แล
บานทาขันทอง
ทองเที่ยวของชุมชน
บานแมกําปอง
(6 ชุมชน)
บานนาตนจั่น
บานเชียง
ประแส
8. วิถีชีวิต/ อัตลักษณของชุมชน
บานเดียม
บานคลองหัวชาง
(5 ชุมชน)
บานนาตนจั่น
บานคลองหัวชาง
บานลับแล
บานเชียง
9. สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
บานแมกําปอง
บานเดียม
ชุมชน (หองน้ําสาธารณะ)
บานนาออ
(7 ชุมชน)
บานนาตนจั่น
บานนาออ
บานลับแล
บานเชียง
10. ผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึก (7
บานแมกําปอง
บานคลองหัวชาง
ชุมชน)
บานแมกลางหลวง
บานนาตนจั่น
บานคลองหัวชาง
11. ชองทางการติดตอและการเขาถึง
บานลับแล
บานทาขันทอง
ขอมูลบริการของชุมชน
บานเดียม
(5 ชุมชน)
หมายเหตุ: * และ ** คือ ชุมชนที่มีคารอยละของความถี่ระดับความพึงพอใจ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) เทากับ และ สูงกวา คารอย
ละของความถี่ระดับการใหความสําคัญ (ผลรวมระดับมาก และมากที่สุด) ตามลําดับ
ที่มา: จากการวิเคราะห
รายการประเมิน
(รวม 17 ชุมชน)
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ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว

สําหรับความพึงพอใจในภาพรวม จะพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งของทุกพื้นที่มีไดรับ
ความพึงพอใจจากการทองเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเกาะเกิด ชุมชนคลองหัวชาง และชุมชนบาน
ทาขันทอง ที่กลุมตั วอยางทุกคนพึงพอใจ อยางไรก็ ตาม มีขอสังเกตวา ชุมชนทั้ง 3 แหง เป นการ
ทองเที่ยวเชิงเรียนรูหรือเปนแหลงศึกษาดูงานที่โดดเดนมาก และกลุมลูกคาสวนใหญก็เปนกลุมศึกษาดู
งาน ที่อาจจะไมไดคาดหวังในบริการการทองเที่ยวสูงมาก และชุมชนสามารถจัดเตรียมบริการไดในระดับ
ที่ลูกคาพึงพอใจ ในขณะที่ชุมชนอื่นๆ ที่เปนชุนทองเที่ยวหลัก เชน แมกําปอง เกาะยาวนอย ประแส มี
จํานวนนักทองเที่ยวที่ไดรับความพึงพอใจในสัดสวนที่สูงเชนกัน
ในแงของความคุมคา ซึ่งพิจารณาความคุมคาใน 3 ดาน คือ ดานเวลา ดานเงินที่เสียไป และดาน
ประสบการณที่ไดรับจากการทองเที่ยว จะพบวา ผูใชบริการสวนใหญของทุกพื้นที่ก็เห็นวามีความคุมคาใน
ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะที่ชุมชนบานนาตนจั่น ที่กลุมตัวอยางทุกคนเห็นวาการมาเที่ยวในชุมชนแหงนี้
คุมคาทั้งเวลา เงินที่เสียไป และประสบการณทองเที่ยวที่ไดรับ และพรอมจะบอกตอไปยังผูอื่นใหมาเที่ยว
ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจ ความคุมคา และความประทับใจตอชุมชนโฮมสเตย
หนวย: รอยละ

พื้นที่ศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

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

เวลา

ความคุมคา
เงิน
ประสบการณ

ความประทับใจตอชุมชน
กลับมาอีก
บอกตอ

ความ
พึงพอใจรวม

100
65
90
90

100
71
88
89

100
71
96
92

89
83
76
78

100
90
88
99

82
74
96
90

83

86

86

96

96

58

84

79

87

92

100

95

90

84

84

92

100

89

75
73
74

71
68
72

74
68
80

72
68
72

96
91
92

80
86
82

66

60

68

58

98

87

78
82

76
82

72
88

68
88

84
98

88
92

98

100

98

72

96

100

80
100
100
48
97
97
97
86
70
67
69
84
หมายเหตุ: คารอยละ คือ ผลรวมรอยละของความถี่ความพึงพอใจระดับมาก และระดับมากที่สุด
เฉดสีตัวหนา คือ คาคะแนนสูงสุด และ เฉดสีตัวบาง คือ คะแนนต่ําสุด
ที่มา: จากการวิเคราะห

100
94
98

100
100

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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2) กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
สําหรับความพึงพอใจของกลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว พบวา ในภาพรวมกิจกรรม
ทั้งหมดตางๆ สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดดี แตเมื่อพิจารณารายกิจกรรมของแตละพื้นที่มี
ความโดดเดนตามความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ดังนี้
2.1) กิจกรรมลองเรือชมทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี พิจารณาเฉพาะทาเรือบานเดียม
พบวา 3 ดานที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) ความสวยงามของบัวแดง 2)
ระยะเวลาในการรอขึ้นเรือ และ 3) ความปลอดภัยของการเดินเรือ ตามลําดับ จะพบวา ความสวยงามของ
ทะเลบั ว แดง สามารถสร า งความพอใจให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง เป น จุ ด หมายหลั ก ของ
นักทองเที่ยวที่ตัดสินใจมาทํากิจกรรมลองเรือนี้ รวมถึงการจัดการการใหบริการการลองเรือก็ยังสรางความ
พอใจใหกับนักทองเที่ยวดวยเชนกัน สะทอนวามีจํานวนเรือใหบริการมากเพียงพอรองรับนักทองเที่ยว ทํา
ใหใชเวลารอขึ้นเรือไมนานเกินไป และยังมีการรักษาความปลอดภัยในการลองเรือเปนที่นาพอใจดวย สวน
3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 1) การใหบริการของคนขับเรือ 2) การจัดการพื้นที่บริเวณขาย
อาหารและของที่ ร ะลึ ก 3) การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มาของพื้ น ที่ ตามลํ า ดั บ โดยการ
ใหบริการของคนขับเรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับการใหความรู ซึ่งคนขับเรืออาจจะยังไมมีบทบาทอื่นๆ มากพอ
นอกจากขับเรือ เชน ยังไมมีการใหขอมูลใดๆ เพิ่มเติมกับนักทองเที่ยว ในขณะที่การจัดการพื้นที่ขาย
อาหารและของที่ระลึกที่เปนอยูในปจจุบัน อาจจะจัดการไดยังไมดีพอ
2.2) กิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก สิ่งที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ
ไดสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) การใหบริการของฝพายและความชํานาญ 2) มาตรการรักษาความปลอดภัย
(ประกันชีวิต อุปกรณรักษาความปลอดภัย: เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อค) และ 3) การใหคําแนะนําและวิธีการ
ปฏิบัติกอนการลงลองแกง ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาสิ่งเหลานี้เปนปจจัยดานความปลอดภัยทั้งสิ้น เนื่องจาก
กิจกรรมลองแกงเปนกิจกรรมเชิงผจญภัยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหากไมมีการเตรียมการที่ดีพอ
แตผูประกอบการลองเรือลําน้ําเข็ก ก็สามารถจัดเตรียมบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเปนที่พอใจ
สําหรับนักทองเที่ยว ทั้งตัวบุคลากร อุปกรณที่ใช และการใหขอมูลดานความปลอดภัย ในขณะที่ดานที่
สรางความพึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) บริการอาหารวาง ผาเช็ดตัว และหองอาบน้ําหลังลอง
แกง 2) สิ่งอํานวยความสะดวก (ทาขึ้น-ลง หองน้ํา ที่จอดรถ ปายบอกทาง ศูนยบริการขอมูล) และ 3)
ระดับน้ําในลําน้ําและความทาทายของแกง ตามลําดับ โดยจะพบวามีอยู 2 ปจจัย ที่นักทองเที่ยวยังพอใจ
นอยโดยเปรียบเทียบ คือ 1) บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งกอน ระหวาง และหลังทํากิจกรรม ซึ่ง
ถือวาเปนปจจัยที่ผูประกอบการควบคุมได และยังสามารถยกระดับบริการไดสวนนี้ใหเปนที่พอใจแก
นักทองเที่ยวไดอีก แตปริมาณน้ํา ซึ่งเปนองคประกอบหลักสําหรับกิจกรรมลองแกง และเปนปจจัยตาม
ธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไมได ปริมาณน้ําที่นอยลงอาจมีผลทําใหกิจกรรมลองแกงทําไดอยางจํากัด
เนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับทํากิจกรรม
2.3) ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี พบวา 3 ดานที่สรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการไดสูงสุด คือ 1) บรรยากาศ ความรื่นรมย 2) ความมีมิตรไมตรีของคนในชุมชน และ 3) ความ
หลากหลายของอาหาร ตามลํ าดับ สะทอนใหเ ห็นวา อั ต ลัก ษณ ของตลาดที่เ ป นป จจัย เชิงสรางสรรค
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สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดคอนขางสูง ซึ่งมาจากการจําลองบรรยากาศแบบยอนยุค
ที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงการนําแสดงออกถึงความเปนกันเองของชาวตลาด การตอนรับขับสู และการมีฏิ
สัมพันธกับนักทองเที่ยว ก็สรางความพอใจไดมากเชนกัน นอกจากนี้ สินคาที่สวนใหญเปนอาหารก็มี
ความหลากหลาย และสามารถสรางความพอใจใหลูกคาไดดี ในขณะที่ 3 ดานที่สรางความพึงพอใจนอย
ที่สุด คือ 1) ที่จอดรถ 2) ปายบอกทาง และ 3) ความเพียงพอของที่นั่ง ตามลําดับ ซึ่งจะพบวาเปนปจจัย
ดานการรองรับทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นวาความสามารถในการรองรับลูกคาอาจจะยังไมเพียงพอ
โดยสรุป จะพบวา สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว สิ่งที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยวไดสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจหลักและเอกลักษณของกิจกรรมนั้น เชน ความสวยงาม บรรยากาศ
แวดล อ ม ความรื่ น รมย ซึ่ ง เป น องค ป ระกอบหลั ก ของการท อ งเที่ ย วเชิ ง พั ก ผ อ น รวมถึ ง ระบบความ
ปลอดภัยในบางกิจกรรม เชน ล องเรือ ล องแกง ก็ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับนั กทองเที่ยวได
คอนขางสูงเชนกัน ในขณะที่การรองรับอื่นๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุน เชน ที่จอดรถ ที่นั่ง ปายบอกทาง
บริการอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวางทํากิจกรรมในพื้นที่ พบวา ยังสรางความพึงพอใจไดในระดับที่ยัง
ไมสูงมากเมื่อเทียบกับความพึงพอใจดานอื่นๆ ซึ่งเปนประเด็นที่ชุมชนอาจจะตองพิจารณาใหความสําคัญ
มากขึ้น
4.5 ผลตอบแทนสุทธิทางเศรษฐกิจ
แมวาการทองเที่ยวจะกอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน ซึ่งอาจมองวาเปนผลไดทางเศรษฐกิจ แต
ความสําเร็จที่แทจริงนั้นยอมตองพิจารณาจากรายไดสุทธิหรือกําไรที่ชาวบานไดรับ กลาวคือ จําเปนตอง
นําตนทุนที่ชาวบานไดลงทุนมาหักออกจากรายได เพราะบางกิจกรรมชาวบานตองลงทุนดวยตัวเองกอน
เพื่อเตรียมบริการตางๆ ใหกับนักทองเที่ยว เชน โฮมสเตยที่ชาวบานอาจจะตองมีการลงทุนซื้อเตียง
ปรับปรุงบาน เตรียมอาหาร การลงทุนใหบริการทองเที่ยว หรือการสรางผลิตภัณฑชุมชน เปนตน ซึ่งใน
การศึกษานี้จะแสดงผลในรูปอัตรากําไรสุทธิทางบัญชี คือ เปรียบเทียบผลกําไรตอรายได วารายไดทุกๆ
100 บาท ชาวบานไดรับเปนกําไรสุทธิกี่บาท
1) ชุมชนโฮมสเตย
ขอคนพบจากผูใหบริการโฮมสเตย พบวา รูปแบบการลงทุนที่ใชบานเดิมหรือปรับปรุงเพียง
เล็กนอย เปนโมเดลการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคาในทุกชุมชน มีผลตอบแทนสุทธิอยูระหวาง 5.05 –
50.81 บาท ตอรายไดทุกๆ 100 บาท
อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีระดับการลงทุนที่สูงขึ้นทั้งการปรับปรุงตอเติมบานหรือลงทุนสรางบาน
ใหมทั้งหลัง จะพบวา มีบางชุมชนที่ผลตอบแทนสุทธิเปนลบ ซึ่งเปนชุมชนทองเที่ยวเกิดใหม เชน บาน
ศิลา จ.ขอนแกน หรือเปนชุมชนศึกษาดูงานเทานั้น เชน ต.อุโมงค จ.ลําพูน ที่มีจํานวนผูเขาพักยังไมสูง
มาก และมีระดับราคาไมสูงมากพอที่จะสรางรายไดใหสามารถชดเชยตนทุนการลงทุนที่สูง ทําใหเจาของ
โฮมสเตยบางรายยังขาดทุน
แมวาการลงทุนในที่พักจะใหผลตอบแทนที่คุมคา แตก็พบวายังมีความแตกตางของผลกําไรทั้ง
ในชุมชนเดียวกันและระหวางชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมพื้นฐานของแตละบานที่ทําโฮมสเตยซึ่งมี
ความพรอมไมเหมือนกัน ทําใหขนาดการลงทุนแตกตางกัน นอกจากนี้ เกี่ยวของปจจัยทางการตลาดที่
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สงผลตอโอกาสในการสรางรายได โดยชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวและมีชื่อเสียงอาจตั้งราคาไดสูง หรือมี
จํานวนนักทองเที่ยวเขามามาก ทําใหสามารถสรางรายไดมากเพียงพอที่จะชดเชยตนทุนการลงทุนได และ
ไดกําไรสุทธิเปนบวก แมวาจะมีการลงทุนสูงมากจากการสรางบานใหมทั้งหลัง เชน เชียงคาน จ.เลย บาน
นาตนจั่น จ.สุโขทัย บานแมกลางหลวง จ.เชียงใหม
มีขอสังเกตวา ชาวบานมีความคิดเกี่ยวกับการลงทุนดานการทองเที่ยวเมื่อมีการลงทุนในการ
กอสราง เชน โฮมสเตย แตกตางจากนักบัญชีหรือนักเศรษฐศาสตร สมาชิกโฮมสเตยที่ลงทุนสวนใหญมอง
การลงทุนการโฮมสเตยเปนการสรางที่พักไวใหลูกหลาน จึงไมไดมองวาเปนตนทุน รายไดนอยไมคุมคา
ลงทุนดานที่พักก็ไมเปนไร เพราะไมไดถือมาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจลงทุน ชาวบานจึงพอใจที่จะ
ลงทุน เพราะไดบานที่สรางไวใหลูกหลาน และไดรับรายไดขณะรอลูกหลานกลับมาอยูที่บาน
ตารางที่ 4.17 กําไรสุทธิของกลุมบริการที่พักของชุมชนโฮมสเตย
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท

รูปแบบการลงทุนที่พัก
บานปรับปรุงนอย/ บานเดิม
โฮมสเตย
บานปรับปรุงมาก/ ตอเติมบาน
บานสรางใหม
เกสตเฮาส

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
5.05 - 50.81
(70.15) - 73.22
(237.00) - 57.00
15.31 - 60.38

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ขาดทุนสุทธิ
ที่มา: จากการวิเคราะห

สําหรับกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย พบวา สามารถสราง
กําไรสุทธิไดคอนขางสูง โดยเฉพาะบริการไกดทองถิ่น ที่มีอัตรากําไรสูงถึง 90.00-99.83 บาทตอรายได
ทุกๆ 100 บาท เนื่องจากมีตนทุนเพียงคาเสียโอกาสแรงงานของตัวไกดเองเทานั้น สวนบริการที่คอนขาง
ใหผลตอบแทนคอนขางสูงเชนกัน สวนใหญจะเปนกลุมบริการที่มีอยูแลวในชุมชนเปนทุนเดิม เพียงแตมี
การลงทุนเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย เชน กลุมฐานการดูงานเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ใหมีความสวยงาม
เพื่อใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม หรือกลุมการแสดง เปนกลุมทุนที่มีอยูแลวในชุมชน แตอาจจะมีการลงทุน
ตัดชุดใหมเพิ่มเติม โดยจะพบวา กลุมฐานดูงาน มีผลตอบแทนสุทธิสูงถึง 49.00-96.11 บาทตอรายได
ทุกๆ 100 บาท และกลุมการแสดงมีผลตอบแทนสุทธิ 25.00-75.00 บาทตอรายไดทุกๆ 100 บาท
สําหรับบริการอื่นๆ ไดแก อาหาร นวด บริการที่จอดรถ แมจะมีการลงทุนที่แตกตางกันไปตาม
ประเภทกิจกรรม แตก็พบวายังมีความคุมคาในการลงทุน
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ตารางที่ 4.18 กําไรสุทธิของกลุมกิจกรรมและบริการสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท

กลุมบริการ

กําไรสุทธิ
24.01 - 62.00
90.00 - 99.83
44.06 - 61.39
25.00 - 75.00
9.26 - 96.11

อาหาร
ไกด
นวด
การแสดง
ฐานเรียนรู / ศูนยเรียนรู
ที่มา: จากการวิเคราะห

สวนบริการขนสง ถือวาเปนอีกหนึ่งบริการในหวงโซการทองเที่ยวที่มีหลายรูปแบบบริการทั้ง
ขนสงทางบกและทางน้ํา มีทั้งบริการที่นักทองเที่ยวเลือกจะใชบริการหรือไมก็ได เชน นั่งรถอีตอก รถยนต
เปนตน และบริการขนสงที่เปนองคประกอบในกิจกรรมการทองเที่ยวหลัก ซึ่งนักทองเที่ยวตองใชบริการ
เพื่อทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน นั่งรถจักรยานยนต 3 ลอเขาไปชมทุงโปรงทอง เปนตน ผลการวิเคราะห
พบวา บริการขนสงก็เปนอีกกิจกรรมที่สามารถสรางผลกําไรที่สูง โดยเฉพาะรถขนสงการทองเที่ยวภายใน
ชุมชนประเภทรถอีตอก ซึ่งสวนใหญเปนรถที่ชาวบานมีอยูแลวและใชในการเกษตร โดยนํามาประยุกตใช
ในการทองเที่ยว ทําใหตนทุนสวนเพิ่มของบริการรถกลุมนี้คอนขางต่ํา ในขณะที่กลุมบริการขนสงที่ใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนต ซึ่งมีการลงทุนซื้อรถใหม ทําใหมีตนทุนสวนเพิ่มที่สูงกวา อัตรากําไรจึงต่ํา
กวา
นอกจากนี้ กลุมขนสงที่เปนองคประกอบในการทองเที่ยว เชน รถ 3 ลอเขาทุงโปรงทอง เรือนํา
เที่ยวทุงโปรงทอง มีแนวโนมจะไดรับรายไดที่สูง เพราะแหลงทองเที่ยวเปนปลายทางและนักทองเที่ยว
จําเปนตองใชบริการเหลานี้
ตารางที่ 4.19 กําไรสุทธิของกลุมบริการขนสงของชุมชนโฮมสเตย
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท

ประเภทยานพาหนะ
รถอีตอกอีแตน
รถยนต
รถจักรยานยนต/ สกายแลป
รถราง
เรือ

กําไรสุทธิ
16.91 - 66.67
5.61 - 52.00
74.48
(60.45)
31.00 - 75.33

ที่มา: จากการวิเคราะห

2) กิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
สําหรับกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว ก็พบวา สามารถสรางผลตอบแทนไดเปนที่นาพอใจ
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.20 อยางไรก็ดี กิจกรรมเหลานี้ ตางก็มีตนทุนเริ่มแรกที่สูง กลาวคือ
ผู ป ระกอบการล อ งแก ง หรื อ ผู ป ระกอบการล อ งเรื อ ต อ งลงทุ น ในพาหนะที่ ใ ช ป ระกอบกิ จ กรรมและ
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อุปกรณเสริมอื่นๆ ประกอบการทองเที่ยวที่มีความเปนฤดูกาล เชน ทะเลบัวแดง ดอกบัวแดงจะบาน
ประมาณ 4 เดือนเทานั้น (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) จึงทําใหการหารายไดทําไดอยางจํากัด แตอยางไรก็
ตาม ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ก็ยังสรางผลตอบแทนที่เปนบวก
ตารางที่ 4.20 กําไรสุทธิของกลุมกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท

กิจกรรม
ลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี (เฉพาะทาเรือบานเดียม)
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน

กําไรสุทธิ
32.43 - 42.00
31
25.93 - 43.27

ที่มา: จากการวิเคราะห

3) กลุมผลิตภัณฑชุมชน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน ก็ พ บว า มี ค วามคุ ม ค า ในการลงทุ น โดยส ว นใหญ เ ป น อาชี พ ของ
ชาวบานอยูแลว และการทองเที่ยวภายในชุมชนยังทําใหกลุมผลิตภัณฑชุมชนมีรายไดรวมมากขึ้นดวย
แสดงรายละเอียดกําไรสุทธิ ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 กําไรสุทธิของกลุมผลิตภัณฑชุมชน
หนวย: บาทตอรายได 100 บาท

ของที่ระลึก/ ผลิตภัณฑชุมชน
ผาหมักโคลน
หมอนใบชา
สบูขาว
ผาบาติค
มะพราวแกว
ผายอมคราม

อัตรากําไรสุทธิ
22.00
15.79
16.66
58.73
19.00-26.00
28.00

ที่มา: จากการวิเคราะห

4.6 การประเมินสมรรถนะชุมชนทองเทีย่ ว
การประเมินสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยวในการศึกษานี้ อาศัยตัวชี้วัด 2 กลุม คือ
1) ศักยภาพของชุมชน หรือดานอุปทาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัว ไดแก (1) ทุนประเดิม ซึ่ง
มี 3 ตัวแปรยอย คือ อัตลักษณดานประวัติศาสตรและชาติพันธุ ภูมิปญญาทองถิ่น และทุนธรรมชาติ (2)
ทุนใหม คือทุนสะสมจากประสบการณการเรียนรู และการสะสมเครือขายของแกนนํา มีตัวแปรยอย คือ
ชุมชนเปนตนแบบดานการบริหารจัดการ หรือเปนชุมชนที่ไดรับรางวัลนานาชาติ เปนชุมชนที่เปนแหลงดู
งานเพราะมีฐานการเรียนรู และเปนชุมชนที่มีแกนนําที่เขมแข็งมีประสบการณและเครือขาย (3) ทุนบริการ
สรางสรรค โดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดของทุนมนุษยคืนถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัด 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 ซึ่งเมื่อนําคะแนนมาเปรียบเทียบกัน 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 ซึ่งในกลุมที่มีศักยภาพสูงนั้น ประกอบดวยชุมชนทองเที่ยวที่เปนที่
รูจัก ไดแก บานนาตนจั่น และประแส
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน หรือดานอุปสงค มีตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) จํานวนผู
มาใชบริการ (2) รายไดที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว และ (3) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจาก
บริการของชุมชน ผลของการวัดความสามารถในการแขงขันก็แบงออกเปน 3 กลุมเชนเดียวกัน สรุปไดวา
กลุมที่มีขีดความสามารถสูง ไดแก บานนาตนจั่น บานแมกําปอง บานเชียง ประแส และบานทาขันทอง
เมื่อนําขอมูลทั้งดานศักยภาพหรือดานอุปทาน และดานขีดความสามารถในการแขงขันหรือดาน
อุปสงค มาทําตารางสองทางก็จะไดกลุมของชุมชนทองเที่ยวที่มีระดับความสามารถสูงทั้ง 2 ดาน กลุมที่มี
คะแนนสูงดานใดดานหนึ่ง และกลุมที่ตองปรับปรุงความสามารถทั้งสองดาน ดังปรากฏในตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของชุมชนทองเที่ยว
ขีดความสามารถ

สูง

ศักยภาพ
สูง

นาตนจั่น
ประแส

ปานกลาง

แมกําปอง
บานเชียง
ทาขันทอง

ปานกลาง

เกาะยาวนอย
บานศิลา
เกาะเกิด

บานบัว
บานนาออ
คลองหัวชาง
มีโอกาสปรับปรุงไดอีก
อุโมงค
บานเดียม (โฮมสเตย)
(กลุมชุมชนศึกษาดูงาน)
หมายเหตุ: ไมรวมพื้นที่ที่เปนกิจกรรม One Day Trip และเชียงคาน และรองกลา
ที่มา: จากการวิเคราะห

ตองพัฒนาเพิ่ม

แมกลางหลวง

ลับแล

สรุปไดวา ชุมชนบานนาตนจั่นและประแส เปนชุมชนทองเที่ยวที่มีสมรรถนะสูงสุด ซึ่งนาตนจั่นมี
ทุนประเดิมดานธรรมชาติสูประแสที่เปนพื้นที่ริมน้ําไมไดก็จริง แตดวยทุนสังคมที่เขมแข็ง ผูนํามีวิสัยทัศน
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รายงานฉบับสมบูรณ

และการจัดการชุมชนใหมีรสนิยมแบบวิถีไทยที่เรียบงายและมีเสนห ทําใหบานนาตนจั่นเปนอีกหนึ่งชุมชน
ที่มีสมรรถนะสูงสุด
4.7 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยว
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนไดกอใหเกิดผลลัพธทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเบื้องตนจะนําเสนอผลลัพธในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลตอบแทนสุทธิหรือกําไรที่
แตละชุมชนไดรับจากการลงทุนในกิจกรรมการทองเที่ยว
4.7.1 ผลเชิงเศรษฐกิจ
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 จะตองอาศัยเงื่อนไขดานพื้นที่คอนขางมาก จึงมีความแตกตางของคาพิสัยที่สูง
4.7.2 ผลเชิงสังคม
สําหรับหมูบานที่ประสบความสําเร็จสูงและสามารถสรางรายไดการทองเที่ยวเปนรูปธรรม
ชัดเจน ผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจนที่สุด คือ การรวมมือและความสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้ชาวบานเปนผูให
ขอมูลวา “แตกอนนี้ขอความรวมมืออะไรยาก แตเดี๋ยวนี้ขอความรวมมือกันงายขึ้น” สมาชิกของกลุม
ทอ งเที่ ย วจะออกมาช ว ยทํ า ความสะอาดและดูแ ลสภาพแวดล อ มของหมู บา นใหส วยงามสบายตาขึ้ น
ยกตัวอยาง เชน บานเดียม แตกอนนี้ชาวบานเลี้ยงควาย ปลอยใหมูลควายตกเรี่ยราด แตเมื่อถึงฤดู
ทองเที่ยวในปจจุบันชาวบานก็จะเก็บมูลควายออกไปไมใหตกหลนกระจายเหมือนเดิม ทําใหหมูบาน
สะอาดนาอยูขึ้น
สวนผลกระทบเชิงลบทางสังคม มักเปนผลสืบเนื่องมาจากผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ
กลาวคือ เมื่อมีรายไดเกิดขึ้นก็มักจะมีการเปรียบเทียบหรือมีขอกังขาวาใครไดเทาไร เชน การเขามาของ
นโยบายสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวที่ใหงบประมาณกับกลุม เกิดการปกปดเพื่อเบียดบังผลประโยชนสวน
ตน มีบางชุมชนซึ่งมีความไมโปรงใสในการกระจายผลประโยชน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และไมมีการ
กระจายนักท องเที่ยวให ทั่วถึงอยางเปนธรรม ก็จะมีเกิดความไมพอใจของสมาชิกในกลุมและเกิดขอ
ขัดแยงขึ้นได อยางไรก็ตาม ปญหาในสวนนี้ขึ้นอยูกับการจัดการที่ตองมีความโปรงใส รวมทั้งการจัดการที่
จะใหสมาชิกของชุมชนที่ไมไดเกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีโอกาสไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ก็จะ
ทําใหปญหาเรื่องความกินแหนงแคลงใจบรรเทาลงไป
นอกจากนี้ ผลทางสังคมอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทุนทางสังคม (Social capital)
กลาวคือ การพัฒนาการทองเที่ยวถึงระดับที่เขมขนขึ้นหรือเปนเศรษฐกิจหลัก ทําใหแตละคนสามารถทํา
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การตลาด (Marketing) หรือทํากิจกรรมตางๆ ไดเอง โดยไมตองพึ่งพาอาศัย (Connection) กลุม มีความ
เปนปจเจกมากขึ้น เชน ปาย เชียงคาน เปนตน เปนผลทําใหความจําเปนของทุนทางสังคม (Social
capital) ลดลง
การทองเที่ยวชุมชน ตองอาศัยทุนทางสังคมเปนหนึ่งในพื้นฐาน เนื่องจากในชวงแรกเริ่ม กลุม
มีความจําเปนเพื่อการใชประโยชนรวมของกลุม เชน การขอใชพื้นที่สาธารณะ และเกิดการประหยัดจาก
การรวมกลุมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อรองรับกลุมดูงานที่มีคนมาเปนจํานวนมาก จะตองอาศัยบาน
หลายๆ หลัง ทําใหตองอาศัยและพึ่งพิงกลุ ม ซึ่งกลุมที่เ ริ่มทําดวยกันนั้น ก็ลวนแตมาจากกลุมคนที่ มี
ความสัมพันธกัน เชน เปนเครือญาติ เปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน หรือเปนกลุมที่เคยรวมตอสูมาดวยกัน
อยางไรก็ตาม ตอมาเมื่อลูกคาเริ่มเปนเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีขนาดกลุมเล็กลง แตละบานสามารถ
สื่อสารกับนักทองเที่ยวไดโดยตรง ทําใหความจําเปนของการติดตอบริการผานกลุมลดลง ทําใหแตละบาน
แยกกันดําเนินงาน เปนผลทําใหความจําเปนของทุนทางสังคมลดลง ในขณะที่กิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
ลดลง แตไมไดหมายความวาทุนทางสังคมไดหมดไป แตอาจถูกนําไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนที่อยู
นอกเหนือจากขอบเขตการศึกษานี้
4.7.3 ผลเชิงสิ่งแวดลอม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ ปญหาการจัดการขยะ ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขยะที่
มากขึ้นยิ่งเมื่อการทองเที่ยวชุมชนมีความเจริญเติบโตมากขึ้น เชน ที่เชียงคาน ปริมาณขยะมากขึ้นแปร
ผันตามความเจริญดานการทองเที่ยว ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลเชียงคานไดสรางโรงคัดแยกและ
กําจัดขยะเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและจาก อปท. อื่นๆ อีก 6 อปท. แตขยะที่รับมานั้นเกินกวากําลังและ
ระบบกําจัด ทําใหมีขยะตกคางกวา 10,000 ตัน ดังที่ปรากฏตามสื่อตางๆ (รายการเปดปม ตอนภูเขาขยะ
เชียงคาน, 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
นอกจากเชียงคานแลว ปญหาขยะที่เกิดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกินความสามารถใน
การรองรับและการจัดการ ยังเกิดขึ้นที่แมกําปอง โดยเฉพาะชวงเทศกาล และขยะจากแกวกาแฟที่ใชแลว
ทิ้งไป มีจํานวนมากกวาหนึ่งพันใบตอวัน
อยางไรก็ดี อาจกลาวไดวาเนื่องจากในปจจุบันผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากรายไดจากการ
ทองเที่ยวเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน ในขณะที่ผลทางสังคมและสิ่งแวดลอมยังเปนผลที่คอยๆ สะสมตัวขึ้น ยัง
ไมเห็นชัดมากนัก จากการศึกษาผลกระทบตอชาวบานที่เชียงคาน เกาะยาวนอย ก็พบวา ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทําใหชาวบานเห็นวาปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมนั้นยังไมมากเกินกวาที่จะยอมรับ
ได (อัครพงศ อั้นทอง, 2561)
สําหรับบางพื้นที่ที่อาศัยทุนธรรมชาติในการทํากิจกรรมทองเที่ยว เชน การลองเรือที่ลําน้ําเข็ก ซึ่ง
ความยั่งยืนของลําน้ําเข็กอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดลอม คือ น้ํานอยลง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการทํากิจกรรมลองเรือในอนาคต
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4.8 ปจจัยแหงความสําเร็จ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา มีการระบุปจจัยแหงความสําเร็จสวนใหญวามักจะมี
วัฒนธรรมรวมกัน มีการจัดการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมภายในชุมชน การทองเที่ยวชุมชนไมไดเปนแหลง
รายไดรับหลักของชุมชน โดยสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน ในป พ.ศ. 2551 ไดศึกษาระบุปจจัยแหง
ความสําเร็จไวถึง 11 ประการ และปจจัยแหงความลมเหลวไวอีก 11 ประการ (ตารางที่ 2.1 บทที่ 2) โดย
มิไดวิเคราะหแยกแยะลําดับความสําคัญของปจจัยทั้งหลาย
ในการศึกษานี้ไดแบงปจจัยความสําเร็จในการศึกษานี้แบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) ปจจัยพื้นฐาน
ซึ่งเปนปจจัยหรือเงื่อนไขสําคัญซึ่งหากไมมีปจจัยเหลานี้จะไมสามารถเกิดการทองเที่ยวชุมชนโดยไดสวน
ใหญที่ทําใหเกิดทองเที่ยวชุมชนได 2) ปจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนปจจัยที่สรางการ
ขยายตัว และ 3) ปจจัยเรงหรือปจจัยเสริม เปนปจจัยที่เรงและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของผูมา
เยือน ไดแก
1) ปจจัยพื้นฐาน
มีอยู 2 ปจจัยที่เปนเงื่อนไขสําคัญขั้นพื้นฐาน ไดแก
1.1) ทุนประเดิม เปนการนําความไดเปรียบเชิงพื้นที่มาใชเปนจุดเดนของการทองเที่ยว
โดยเปนทุนประเดิมที่มีอยูแลวของแตละชุมชน ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนภูมิปญญา และทุนทางวัฒนธรรม
โดยนําเอาทุนตางๆ เหลานี้มาใชเปนสิ่งดึงดูดใจดานการทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยชุมชนที่
เปนแหลงทองเที่ยว มักมีความโดดเดนดานทุนทางธรรมชาติ เชน แมกําปอง เกาะยาวนอย ทะเลบัวแดง
บานเดียม และนําเอาทุนวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตมาเปนองคประกอบ สวนชุมชนที่เปนแหลงศึกษาดูงาน ก็
จะมีความโดดเดนของทุนทางภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของพื้นที่นั้น เชน ภูมิปญญาดานสมุนไพรที่เกาะ
เกิด ภูมิปญญาดานเกษตรที่ บ านบัว บ านทาขันทอง หรือภูมิปญญาดานการทอผาที่บานดง (พิบูล ย
ลักษณ) บานนาตนจั่น
นอกจากนี้ บางพื้นที่ยังเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวระดับชาติ เชน บานเชียง ซึ่งเปนที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ทุนเหลานี้ นับวาเปนพื้นฐานจะพัฒนาใหเกิดการ
ทองเที่ยวภายในชุมชน
1.2) ทุนทางสังคม คือ เปนชุมชนซึ่งมีความไววางใจซึ่งกันและกันและเกื้อหนุนกัน มีความ
สามัคคีรวมมือรวมใจของชุมชน และยังมีบรรทัดฐานของพฤติกรรมพื้นฐานของชุมชนเหมือนกัน เชน เปน
ชุมชนที่รักความสะอาดและรวมมือรวมใจกันดูแลสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนอยูตลอดเวลา เชนชุมชน
บานบัว ถึงแมจะเปนชุมชนที่ไมไดมีสิ่งดึงดูดใจสําหรับการทองเที่ยวสูงนัก แตเปนชุมชนที่สะอาดสะอาน
นาอยู จนรัฐบาลไดเลือกบานบัวเปนแหลงตอนรับนักทองเที่ยวคนพิการจากสหราชอาณาจักร ผูนําชุมชน
เชน คุณชุมพร สิทธิบุญ ผูนําของชุมชนทองเที่ยวบานเชียงระบุชัดวา “การทองเที่ยวชุมชน ถาชาวบาน
เขาไมเอาดวย ก็ทําไมได” ชุมชนที่มีทุนสังคมเขมแข็งมาก ไดแก ชุมชนบานนาตนจั่น เนื่องจากปาเสงี่ยม
แสวงลาภ แกนนํากลุมทองเที่ยว มีลักษณะเปนผูเสียสละ ทํางานเพื่อสังคมสวนรวม และสามารถขยาย
สมาชิกจากแรกเริ่ม 20 คนที่เปนกลุมแมบานเกษตร มาจัดตั้งกลุมทอผา ซึ่งเริ่มแรกสมาชิกกลุมมีเพียง 52
คน และมีสมาชิกของกลุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปจจุบันมีสมาชิก 308 คน กระจายไปยัง 9 หมูบาน
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ทุนสังคมนี้ อาจมีบทบาทลดลงดวยเหตุผล 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เกิดจากการที่ชุมชน
ไดรับการสนับสนุนหรือจัดการจากภายนอก หรือจากตลาด เชน กิจกรรมรวมกันในยามค่ําคืนเพื่อใหความ
บันเทิงแกผูมาเยือน ก็ไมจําเปนอีกแลวที่จะตองทําอะไรรวมกันเพราะมีถนนคนเดิน ที่แตละคนทําเองขาย
เอง หรือจากการจัดการโดยองคกรของรัฐจนทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองมีทุนสังคมในการจัดการ
รวมกันอีกตอไป เชน มีเทศบาลตําบลที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลความสะอาดขยะและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ประการที่ 2 มีความพรอมดานสาธารณูปโภคดานโทรคมนาคม ทําใหสามารถติดตอสื่อสารทาง
การตลาดภายนอกไดเองโดยไมจําเปนตองใชชองทางรวมกัน หรือมีทําการตลาดไดอยางเปนเอกเทศ
ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นที่เชียงคาน ในที่สุดแลวทุกบานก็ทําการตลาดเองผานชองทางการติดตอตางๆ เชน
มือถือ ไลน Facebook ของตนเอง แตในลักษณะนี้การทองเที่ยวก็ยังดําเนินการตอไปได และประการที่ 3
ทุนสังคมเสื่อมสลายเพราะเกิดความขัดแยง เพราะการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว ซึ่งประเด็นนี้ยังไมใช
ประเด็นที่ศึกษาในครั้งนี้ และไดเกิดขึ้นแลวในบางกรณีศึกษาจนเกิดการ “แยกวง” แตวงที่เหลืออยูและ
แยกกันตางยังมีเครือขายมากพอที่จะดําเนินกิจการตอไปได
2) ปจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในกลุมนี้มีปจจัยที่สําคัญ ไดแก แกนนําและผูนํา และระบบบริหารจัดการที่ดี
2.1) ทุนมนุษย แกนนํา และผูนํา แกนนําและผูนําเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความตื่นรูกับการ
เปลี่ ย นแปลงรอบขา ง มี ค วามสนใจวิ ธี ก ารจั ด การแบบใหม ริเ ริ่ มนํ า เทคโนโลยี แ บบใหม ม าใช มี ก าร
ตอบสนองสูงกับถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถตอบรับปรับตัวและสรางนวัตกรรมใหม การ
จั ด การชุ ม ชนของตนให ส ามารถแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ฉกชิ ง โอกาสที่ เ ข า มาใหม ไ ด ทั น ท ว งที
ยกตัวอยางเชน ผูนํากลุมชุมชนทาขันทอง ซึ่งมองเห็นโอกาสของการทองเที่ยวแบบพักผอน และไดทํา
กิจกรรมใหมๆ เชน การลองเรือ การไปทานหมูปงริมน้ํา หรือการทําสไลเดอรโคลน (Mud slider) เพื่อเจาะ
ไปที่กลุมเปาหมายใหม คือ กลุมนักทองเที่ยวใหม อยางไรก็ดี การที่มีกิจกรรมใหมๆ เหลานี้จะตองมี
ความสามารถในการจัดการกลุมตลาดใหมๆ ดวย จึงจะประสบความสําเร็จไดในระยะยาว
อีกตัวอยางหนึ่งของแกนนํา คือ ปาเสงี่ยม แสวงลาภ แหงบานนาตนจั่น ซึ่งไดไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุนและไดนําความคิดดังกลาวมาปรับปรุงใชประยุกตในชุมชนบานนาตนจั่นของตนจนประสบ
ความสํา เร็ จ ป า เสงี่ ยมมีทุ นเดิ ม อยูแล ว ในฐานะผูนํากลุมอาชีพ ทอผ าหมัก โคลนและเป นกลุม สตรี ที่ มี
ผลสําเร็จและมีเครือขายเขมแข็งอยูแลว แตปาเสงี่ยมก็ยังตองอาศัยความวิริยะอุตสาหะและความอดทน
เปนเวลาหลายปในการสรางการทองเที่ยวชุมชน จนกระทั่งประสบความสําเร็จในที่สุด ซึ่งเปนการรวมเอา
ฐานทุ น สั ง คมของพื้ น ที่ บ วกกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องป า เสงี่ ย ม จนชุ ม ชนบ า นนาต น จั่ น ได ก ลายเป น หมู บ า น
ทองเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย
แกนนําที่มีวิสัยทัศนนี้ยังเปนผูที่รวบรวมเอาผูที่มีความสามารถในทองถิ่นมาใชใหถูกงานและดึง
เอาทรัพยากรมนุษยทุนรุนใหม คนรุนใหม เขามาปรับปรุงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารสนเทศให
เกิดความสําเร็จขึ้นมาได (ดูรายละเอียดไดในแนวทางปฏิบัติที่โดดเดนของบานนาตนจั่น หัวขอที่ 4.9.2)
นอกจากนี้ ในชุมชนที่มีบุคลากรที่มีความสามารถและไดถูกนํามาใชประโยชน แบงแยก และมอบ
อํานาจการจัดการอยางชัดเจน มีคณะทํางานบริหาร ทําใหการมีสวนรวมอยูในระดับสูง เชน บานบางระจัน
มีคณะทํางานซึ่งที่จบมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือ ดวยความรูสึกที่วาตนนั้นเปนหนึ่งในลูกหลานของ
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บรรพบุรุษบานบางระจัน หรือที่เกาะเกิดก็มีคนรุนใหมที่มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยจัดการ
เรื่องเว็บไซต แมกําปองก็เริ่มมีลูกหลานกลับมาชวยบริหาร การมีคนรุนใหมเขามาทําใหการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนจะมีความยั่งยืนในระยะยาว
2.2) บริหารการจัดการ ในระยะแรกๆ การจัดการทองเที่ยวสําหรับกลุมทัศนศึกษา การ
ปรับปรุงบาน การตอนรับขับสู การจัดการที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมไมไดเปนเรื่องสําคัญนัก เนื่องจากผู
ที่มาทัศนศึกษานั้นมาจากสิ่งแวดลอมและเงื่อนไขใกลเคียงกันกับหมูบานที่ไปทัศนศึกษา แตเมื่อเวลาผาน
ไปหมูบานทัศนศึกษาเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเปนหมูบานทองเที่ยวชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเปลี่ยนตลาด
นักทองเที่ยวกลุมแรกนั้นเปนนักทองเที่ยวชุมชนสายแข็ง ซึ่งมีความตองการการตอนรับขับสูและมาตรฐาน
ความเปนอยูในระดับใกลเคียงกับกลุมผูใหการตอนรับ แตเมื่อปรับเปลี่ยนไปเปนการตอนรับนักทองเที่ยว
ชุ ม ชนสายอ อ น คื อ นั ก ท อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ แ สวงหาความสงบ แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ต อ งการความ
สะดวกสบายพอสมควร ดังนั้น ก็จะตองมีการปรับปรุงการจัดการที่พักและสภาพแวดลอมใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้นและตองการการลงทุนที่มากขึ้น คณะบริหารที่เขาใจถึงความจําเปนที่ตองมีการปรับทั้งดานอุปสงค
(Demand) และอุปทาน (Supply) และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง จึงจะประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่ดีควรมีธรรมาภิบาล องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
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)
เน น ความเห็ นร ว มกัน (Consensus
Oriented) การจั ด สรรผลประโยชนที่ โปร งใสและเปน ธรรม
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 4.9.7) ปญหาในการเดินหนาในการดําเนินงานของการทองเที่ยวชุมชนก็
คือเมื่อการทองเที่ยวชุมชนพัฒนาไปแลวเริ่มมีรายไดเขามาอยางตอเนื่องเปนกอบเปนกํา ปญหาเรื่องการ
จัดสรรประโยชนจะเริ่มเปนเรื่องใหญ หากการจัดสรรผลประโยชนไมเปนธรรมและไมโปรงใสแลวก็จะมี
ปญหาดังที่พบเห็นไดอยู การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมนี้นอกจากจะจัดสรรภายในกลุมแลวยังตอง
จัดสรรใหแกชุมชนชุมชนรอบขาง ที่ไดผลกระทบจากการทองเที่ยว เชน เกิดมลภาวะ เกิดขยะ ขาดความ
สงบในชุมชน หรือตองแบงปนพื้นที่สวนรวม เชน ที่จอดรถของโรงเรียน ของวัด และโรงเรียน กรณีศึกษา
ที่มีการจัดสรรผลประโยชนที่กระจายไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง ไดแก กรณีของกลุมเรือบานเดียม
หรือบานบัว (รายละเอียดในหัวขอ 4.9.4) ซึ่งเปนการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่ไมมีสวน
เกี่ยวของในการทองเที่ยวชุมชนแตอาจจะไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวภายในชุมชน
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
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พรอมบริการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสูง เชน เตรียมผาปูที่นอนสีขาว ไมมีมีลาย อาหารตองมีครบรสทั้ง
แหงและน้ํา ไปจนถึงการทําความสะอาด (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 4.9.3) ซึ่งเปนมีบทบาทสําคัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถใหกับคนในชุมชนใหสามารถพัฒนาบริการที่มีคุณภาพได
3) ปจจัยเรง ที่สําคัญมี 2 ปจจัย คือ 1) การไดรับรางวัล และ 2) การไดรับการประชาสัมพันธ
จากสื่อมวลชน จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Tipping point) ในแนวโนมการเขามาเยือนของ
นักทองเที่ยว
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
จั่น จ.สุโขทัย รับรางวัล PATA Gold Awards 2012 บานเชียง จ.อุดรธานี ไดรับรางวัล ASEAN
Community Based Tourism Standard Award (2017-2019) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จและการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะพบวาชุมชนที่ไดรับรางวัลเหลานี้ไดดําเนินการมารวม 10 ป
ตารางที่ 4.23 ชุมชนทองเที่ยวที่ไดรับรางวัลดานการจัดการทองเที่ยวชุมชนในระดับชาติและ
นานาชาติ
รางวัล
PATA Gold Awards
(Pacific Asia Travel Association: PATA)
ASEAN CBT Standard
(ASEAN)

รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย (กินรี)
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย: ททท.)

หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative
Industry Village: CIV)
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
ที่มา: จากการสํารวจ

ชุมชนที่ไดรับรางวัล (ปที่ไดรับ)
บานแมกําปอง จ.เชียงใหม (2553)
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย (2555)
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)
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)
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย (2560)
ประแส จ.ระยอง (2560)
บานเชียง จ.อุดรธานี (2560)

นอกจากนี้ บางชุมชนที่มีความโดดเดนดานการเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน ก็ลวนแลวแตเคยไดรับ
รางวัลการันตี เชน ชุมชนบานบัว ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ หรือ
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ชุมชนบานปาเสา ตําบลอุโมงค ไดรับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ซึ่งรางวัลเหลานี้ ถือ
เปนปจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดผูคนเขามาในพื้นที่ได
3.2) สื่ อ และการประชาสั ม พั น ธ ป จ จั ย เร ง ที่ สํ า คั ญ ในป จ จุ บั น คื อ การได รั บ การ
ประชาสัมพันธทั้งที่เปนทางการ (โดยหนวยงาน) และไมเปนทางการ (สื่อสังคมออนไลน) โดยเฉพาะ
ชุ ม ชนเชี ย งคาน จ.เลย ที่ มี พื้ น ฐานชุ ม ชนเป น เมื อ งที่ เ งี ย บสงบ มี ค วามโดดเด น ด า นวิ ถี ชี วิ ต และมี
สถาปตยกรรมเรือนโบราณที่ตั้งอยูเลียบแมน้ําโขง ซึ่งเปนที่รูจักมากขึ้นเกิดจากการแนะนําและการบอกตอ
ของนักทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับกรณีบานนาตนจั่น
ที่สื่อประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญ กลาวคือ ในป พ.ศ. 2551 กองประกวดนางสาวไทยมาทํากิจกรรมที่
จังหวัดสุโขทัย และไดใหผูเขาประกวดสวมชุดจากผาทอหมักโคลน และมาทํากิจกรรมที่ชุมชนบานนาตน
จั่น หรือที่ชุมชนเกาะเกิด มีการถายทํารายการภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประชาสัมพันธยาลูกกลอนสมุนไพร
อายุวัฒนะใหแกชุมชน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) สงผลทําใหผลิตภัณฑของ
ทั้ง 2 ชุมชนเปนที่รูจักอยางรวดเร็วในวงกวาง หรือที่ประแส
สวนทะเลดอกบัวแดงที่สวยงาม ยังไดรับการยกยองจาก CNN ใหติด 1 ใน 15 ทะเลสาบที่
แปลกที่สุดในโลก และมีการติดปายประชาสัมพันธการทองเที่ยวขนาดใหญที่สนามบินสุวรรณภูมิ
3.3) การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ บางพื้ น ที่ มี กิ จ กรรมที่ เ ป น กิ จ กรรมเฉพาะพื้ น ที่ แ ละเป น
เอกลักษณ โดยมีทั้งที่เปนงานเฉลิมเฉลอง ประเพณี และงานประจําป เชน บานเชียง มีงานฉลองมรดก
โลก เชียงคาน มีประเพณีลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง (ออกพรรษา) บานนาตนจั่น มีประเพณีสรงน้ําเจา
หมื่นดง ประแส มีประเพณีทอดผาปากลางน้ํา ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน มีประเพณีทีปะวารี ณ บานระ
จันวันเพ็ญ (ลอยกระทง) และงานสดุดีวีรชนบานระจัน หรือตําบลอุโมงค มีงานสืบสานวัฒนธรรม ปงหาง
ไสอั่ว หละปูน เปนตน ซึ่งก็นับวาเปนอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ นอกจากนี้ บาง
พื้นที่ยังมีการจัดงานเพื่อเปดตัวชุมชนทองเที่ยว เพื่อใหสื่อมวลชนและหนวยงานนําไปประชาสัมพันธตอ
ทําใหชุมชนเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น เชน ชุมชนบานทาขันทอง ไดเปดตัวชุมชนทองเที่ยวอยางเปน
ทางการ โดยจัดงาน “ออนซอนเดยทาขันทอง (Amazing Tha Khan Thong Day)” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 หรือชุมชนบานศิลา ซึ่งไดจัดงานเปดตัวชุมชน “เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018”
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เปนตน เพื่อเปดตัวแหลงทองเที่ยว บริการทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชนให
เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น
3.4) การสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ หลายนโยบายของรัฐที่มีสวนชวยผลักดันใหเกิด
กระแสการทองเที่ยวในชุมชน อยางปลาสุดมีแคมเปญของ ททท. ภายใตแนวคิด Amazing Thailand Go
Local โดยไดมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชน สงนักทองเที่ยวรุนใหมไปเที่ยวและกลับมารีวิว
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจู งใจการท อ งเที่ ย วโดยการใช ม าตรการทางภาษีใ นการลดหย อ นภาษี ใ ห กับ การ
ทองเที่ยวในเมืองรอง
ในป พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยังไดจัดทํา “โครงการชุมชนทองเที่ยวโอ
ทอปนวัตวิถี” ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมชองทางการสรางรายไดจากการขายสินคา OTOP ที่ดึงลูกคาเขา
มาในชุมชนที่ผนวกกับการทองเที่ยว โดยมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับชุมชนใหนักทองเที่ยวเขา
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มาเยี่ย มเยือ นและใช จา ยเงิ น ในทุกกิ จ กรรมของชุมชน โครงการนี้มี เ ปา หมายในการเชื่ อมโยงชุ มชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 3,273 หมูบาน กับเสนทางการทองเที่ยวหลัก เมืองรอง และแอง
ทองเที่ยว เพื่อใหเกิดรายไดที่กระจายไปสูผูประกอบการ กลุมตางๆ ในชุมชน และประชาชน วงเงิน
งบประมาณ 9,328.12 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีสวนสนับสนุน แตอาจเปนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่เปน
องคประกอบของการทองเที่ยว เชน บานนาตนจั่น มีผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง คือ ผาหมักโคลน มีหนวยงานมี
สนั บสนุ นการทํ าผ าหมั กโคลน คื อ กรมพั ฒนาชุ มชน ที่ ได เข ามาส งเสริ มอาชี พทอผ า และกรมส งเสริ ม
อุ ตสาหกรรมสนั บสนุ นงบประมาณสร างศู นย ฯ 2 ล านบาท หรื อบ านท าขั นทองที่ ได รั บการสนั บสนุ น
งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานเปดตัวชุมชนทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานทาขันทอง เปนตน
ในยุคที่การทองเที่ยวยังไมไดรับความนิยมมาก การสงเสริมของกรมกองตางๆ เชน กรมพัฒนา
ชุมชน และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดสามารถสรางผูนําชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เชน ที่บานนาตนจั่น
บานเชียง เปนตน เปนรากฐานที่ทําใหเกิดทุนสังคมสําหรับการจัดการทองเที่ยวในเวลาตอมา แตเมื่อการ
ทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น หนวยงานของรัฐมีงบประมาณอัดฉีดมากขึ้น เมื่อเงินเขามาในชุมชนมากขึ้น
และชุมชนไมสามารถตั้งรับและจัดสรรการใชประโยชนไดอยางลงตัว ก็จะนํามาสูความขัดแยงและแตก
ความสามัคคีกันไปในที่สุด
สําหรับ อปท. ในพื้นที่ศึกษา พบวา ยังมีสวนรวมกับการจัดการทองเที่ยวชุมชนคอนขางนอย แต
ที่โดดเดน คือ เทศบาลตําบลปากน้ําประแส ซึ่งเห็นโอกาสในการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ที่จะมาชวย
ชุ ม ชนจากการประมงที่ ซ บเซา จึ ง ได ริ เ ริ่ ม และให ก ารสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ที่ แหล ง
ทองเที่ยว รวมถึงพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหสามารถจัดการการทองเที่ยวชุมชนได หรือที่เทศบาลตําบล
เชียงคาน แมไมไดมีบทบาทในการสรางการทองเที่ยวชุมชนโดยตรง แตก็มีสวนในการจัดการทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืน โดยการออกขอกําหนดตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การออกเทศ
บัญญัติเพื่อไมใหเกิดการดัดแปลงบานในยานบานเกา การจํากัดสิทธิ์ใหคนในพื้นที่เทานั้นที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจในยานทองเที่ยว เปนตน
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ปจจัยแหงความสําเร็จ

ปจจัยพื้นฐาน

ปจจัยเพิ่มขีดความสามารถ

ทุนประเดิม

แกนนําและผูนํา

(ธรรมชาติ: ทะเล ภูเขา)
(ภูมิปญญา: ผลิตภัณฑชุมชน)
(วัฒนธรรม: ประเพณี วิถีชีวิต)

(วิสัยทัศน เครือขาย
นวัตกรรมใหม)

ปจจัยเรง
สื่อและการ
ประชาสัมพันธ
(รายการโทรทัศน
โซเชียลมีเดีย)

การบริหารจัดการ
ทุนทางสังคม
(กลุมชาติพันธุ กลุม
วิสาหกิจ กลุมประมง)

(การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง
และมีธรรมาภิบาล)

ไดรับบริการวิชาการ
(ฝกอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร)

รางวัล
(รางวัลดานทองเทีย่ ว
มาตรฐานการทองเที่ยว)
การจัดงานพิเศษ
(เปดตัวชุมชน งาน
เทศกาลประจําป)
การสนับสนุนของภาครัฐ
(ทองเที่ยววิถีไทย
OTOP นวัตวิถี)

รูปที่ 4.9 ปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนทองเที่ยว
4.9 แนวทางการปฏิบัติที่โดดเดน
แนวทางปฏิบัติที่โดดเดนในที่นี้ คือ แนวทางปฏิบัติที่พบในกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเปนตนแบบของ
หลักการที่จะนําไปประยุกตใชในองคกรอื่นซึ่งเปนระบบบริหารจัดการ อยางไรก็ดี พึงตระหนักวา แนวทาง
ที่ดีในพื้นที่หนึ่ง อาจจะไมเหมาะสมกับอีกพื้นที่หนึ่งที่มีบริบทแตกตางกัน
4.9.1 ดานการตลาด: ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จังหวัดสิงหบุรี นับเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนซึ่งมีกลยุทธโดดเดน
ที่สุดดานการตลาด ตลาดไทยยอนยุคนี้ตั้งอยูในเขตวัดโพธิ์เกาตน ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี มีทําเลที่ตั้งอยูตรงขามอนุสาวรียวีรชนบานระจัน ตลาดไทยยอนยุคบานระจันเปนตลาดที่
เนนขายอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น ซึ่งเปดใหบริการทุกวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ ตกแตง
ใหเกิดบรรยากาศยอนยุคในสมัยศึกบางระจันหรือชวงสุดทายของกรุงศรีอยุธยา ตลาดบานระจันตั้งอยูใน
วัดโพธิ์เกาตน ตําบลบางระจัน ที่เชื่อกันวาเปนที่จําพรรษาของหลวงพอธรรมโชติ ในตํานานบานบางระจัน
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และชาวบานบางระจันก็ยังเชื่อวาตนเองนั้นเปนเชื้อสายจากบรรพบุรุษผูเปนวีรบุรุษสงครามสมัยเสียกรุง
ตลาดนี้เปนผลพวงมาจากความคิดของทานเจาอาวาส คือ พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจาคณะอําเภอคาย
บางระจัน จ.สิงหบุรี
ตลาดไทยยอนยุคบานระจันจึงเปนสินคาทองเที่ยวประเพณีประดิษฐที่สรางขึ้นโดยใชการ
ทําซ้ําแบบเดิม ซึ่งเปนแบบที่สรางขึ้นมาใหมเพื่อตอบสนองความตองการการโหยหาอดีตของผูมาเยือน
โดยใชประวัติศาสตรเปนการสรางความชอบธรรมและเชื่อมสัมพันธระหวางชุมชนกับผูมาเยือน รวมถึง
การเชื่อมโยงของคนภายในชุมชนที่มีชุดความเชื่อในภูมิหลังทางประวัติศาสตรเดียวกัน
การดําเนินงานของตลาดยอนยุคนี้สอดคลองกับทฤษฎีการตลาดสมัยใหม ตั้งแตกลยุทธ
การตลาดที่เลือกกลุมเปาหมายเปนกลุมมวลชน (Mass) เมื่อหลวงพอไดใหชาวบานมาตั้งรานขายสินคา
ภายในวัดนี้ ในตอนแรกมิไดมีเปาหมายเปนกลุมทองเที่ยว แตเปดโอกาสใหชาวบานมีชองทางทํามาหากิน
เพิ่มขึ้น จากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนมีผูมาเยือนจากหลายๆ จังหวัด รอบๆ สิงหบุรีรวมทั้งที่มาจาก
กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งในปจจุบัน มีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวประมาณ 10,000 คนตอวัน โดยใชเวลา
เพียง 4 ป ตั้งแตในปแรกที่มีรานคาเพียงไมกี่รานมาเปน 230 รานในปจจุบัน
ตลาดไทยยอนยุคบานระจันอาศัยมรดกทางประวัติศาสตรเปนสิ่งดึงดูดใจ สรางความแตกตาง
ที่โดดเดนโดยที่คูแขงไมสามารถทําได (Distinctive difference) เพราะสามารถอางไดวาพอคาแมขาย
ตางเปนลูกหลานบรรพบุรุษบานบางระจันตามตํานาน

รูปที่ 4.10 ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ.สิงหบุรี
นอกจากนี้ การจัดการตลาดยังมีสวนประสมทางการตลาดตามทฤษฎี 7P’s อยางครบถวน ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ (Product) สินคาที่ขายในตลาดสวนใหญเปนอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น
หลวงพอกําหนดใหสินคาที่ขายตองเปนอาหารหรือสินคาที่ชาวบานทําเอง ไมใชซื้อหรือเหมามาจาก
โรงงาน เปนอาหารโบราณหรืออาหารพื้นบาน เชน ผัดไทย ขนมโบราณ ยาสมุนไพร เปนตน
2) ราคา (Price) หลวงพอกําหนดใหอาหารที่ขายไมเกินจานละ 40 บาท ซึ่งเปนราคา
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งไมใชกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง เมื่อราคาไมสูง จานไมใหญนัก นักทองเที่ยวก็
สามารถบริโภคซื้อขายกัน มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
3) สถานที่ (Place) ชองทางการจัดจําหนาย ในระยะแรกๆ ตลาดไทยยอนยุคบานระจันได
ลูกคาจากชาวบานในบริเวณใกลเคียง โดยรับรูขาวสารผานปากตอปาก ตอมาไดมี Facebook ของตลาด
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เขามาเพิ่มเติม ชื่อ “ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน” ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผูกด
ถูกใจ (Like) และกดติดตาม (Follower) จํานวน 23,609 คน และ 24,571 คน ตามลําดับ และยังไดรับการ
ประชาสัมพันธงาน “สดุดีวีรชนคายบางระจัน” ที่ลูกหลานจะรวมตัวกันจัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษทุกป
อีกดวย
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการสรางความสนใจเมื่อเปดตลาดครั้งแรกนั้น
หลวงพอไดเลือกวันลอยกระทง เพื่อสรางจุดสนใจในการเปดตลาด หลังจากนั้นก็จะมีงานใหญทุกปในวันที่
24 กุมภาพันธ ซึ่งเปนวันสดุดีวีรชนคายบางระจัน เพื่อรําลึกถึงวันที่คายบางระจันแตก ซึ่งในวันนี้ลูกหลาน
ชาวบานบางระจันไมวาอยูที่ใด จะตองกลับมาในพื้นที่นี้ หลังจากนั้นก็จะมีการเผยแพรเรื่องของตลาด
บางระจันไปยังที่ตางๆ จนกระทั่งในปจจุบันตลาดนี้มีคนมาเยี่ยมชมมากมายและไดออกสื่อมวลชน จนเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย
5) บุคลากร (People) ตลาดบางระจันไดอาศัยลูกหลานมีจิตอาสากลับมาชวยบริหารจัดการ
ตางๆ เชน การจัดการใหมีเงินบํารุงวัด เพราะหลวงพอไมเก็บคาเชา ดังนั้น จึงตองรวบรวมเงินเปนคาน้ํา
คาไฟใหหลวงพอเดือนละ 100 บาทตอแผง มีการชวยกันดูแลรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ซึ่งใน
การศึกษานี้ทีมงานก็ไดขอใหกลุมผูวิจัยทําการวิเคราะหรายได เพื่อปรับปรุงการทํางานตอไป สวนพอคา
แมคาทุกทานในตลาดก็ดําเนินการตามกติกาที่ไดตกลงกันไว เชน แตงกายยอนยุค พูดดวยภาษาดั้งเดิมที่
ออนหวาน และใหบริการที่สุภาพรวดเร็ว มีมิตรจิตมิตรภาพ
6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันนี้ ตกแตงใหมี
คายหอประตูรบ เพื่อสื่อสารใหลูกคามองเห็นภาพอดีตใหชัดเจน มีความเฉพาะตัว สรางบรรยากาศทั่วไป
ใหเหมือนยุคกอนเสียกรุง มีการตีเกราะเคาะไมตอนรับผูมาเยือน ใหพอคาแมขายทุกคนแตงตัวยอนยุคไป
ในสมัยนั้น เชน ผูชายจะนุงผาเตี่ยว เสื้อกั๊กสั้น ไวหนวดเหมือนนายจันทรหนวดเขี้ยว หวีผมแสกกลาง
สวนผูหญิงก็จะแตงตัวคาดผาแถบหรือตะแบงมาน หลวงพอกําหนดวาไมควรที่จะใชเสื้อผาสไบที่เปนดอก
เปนดวงยกดิ้น หรือเปนผาแพรมันๆ เพราะอยูในชวงศึกสงคราม ลูกคาสามารถขอถายรูปกับพอคาแมคา
ที่เดินผานไปผานมาได โดยไมมีคาใชจาย ยกเวนอยากจะบริจาคใหวัด ดังนั้น ตลาดบานระจันจึงมีการ
สรางความแตกตางทั้งในดานผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งผูใหบริการซึ่งทุกคนมีความสุภาพ เปนมิตร
พูดจาดวยภาษาโบราณลงทายคําดวยขอรับ เจาคะ เจาขา และมีความเต็มใจที่จะใหการดูแลและชวยเหลือ
ลูกคาทุกคนดวยความภูมิใจในอัตลักษณของตน มีบรรยากาศยอนยุคอยางครบถวนเกินความคาดหมาย
ของลูกคา รวมไปถึงปายบอกทาง แพไมไผริมน้ํา สอดคลองกับซุมอาหารซึ่งเปนซุมไมไผมุงจาก และดู
เปนระเบียบเรียบรอย ปายรานอาหารซึ่งมีลักษณะเดียวกันหมดและใชตัวอักษรแบบเดียวกันหมด ให
สอดคลองกับบรรยากาศยอนยุค อาหารรองรับดวยภาชนะดินเผา ใบตอง กระบอกไมไผ เคยมีรานขาย
กวยเตี๋ยว ซึ่งเคยใชชามตราไกของลําปาง แตหลวงพอก็ขอรองใหเปลี่ยนเสีย เพราะชามตาไกนั้น เกิดขึ้น
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา และใชสีโทนธรรมชาติเหมือนกัน ตกแตงดวยรสนิยมเรียบงายเปนธรรมชาติสม
กับ ยุ ค ที่ ยอ นกลั บ ไปหมด อาจกลา วได ว าเป น การนํา เสนอบริก ารและบรรยากาศย อ นยุ ค แตมี ค วาม
สะดวกสบายทันสมัยและสะอาดตามยุค และสะอาดมากกวาวัดทั่วไปอยางมาก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่จอดรถกวางขวาง และมีหองน้ําสะอาดมาก
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7) กระบวนการ (Process) ตลาดไทยยอนยุคบานระจันพยายามมีการปรับปรุงกระบวนการ
นําเสนอสินคาและบริการใหถูกใจลูกคามากขึ้น เชน หลวงพอมีความคิดวาควรจะมีกิจกรรมที่ใหชาวบานมี
สวนรวม ผูมาเยือนมีสวนรวม เชน การสีขาวซอมมือ แลวลูกคาสามารถนําขาวกลับไปได มีความตองการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูวิจัยเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงกิจกรรม
ตลาดไทยย อ นยุ ค บ า นระจั น มี ส ว นประสมทางการตลาดครบถ ว นในการตอบสนองความ
ตองการใหแกลูกคาเปาหมายไดอยางสมบูรณ ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูง ดังปรากฏในการที่คําตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งมีผูตอบวามีความพึงพอใจสูงที่สุด
4.9.2 ดานการจัดการสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริการ: บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ชุมชนบานนาตนจั่น จ.สุโขทัย เปนตัวอยางของชุมชนที่นําเครือขายสังคมออนไลน (Social
Network) โดยเฉพาะการใช Facebook มาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุมลูกคาโดยการแบงปนรูป
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน และให ข อ มู ล การท อ งเที่ ย ว เช น โปรแกรมท อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวพิเศษเฉพาะชวง อัตราคาบริการ สิ่งที่นักทองเที่ยวตองเตรียม ชองทางการชําระเงิน การจอง
การเลื่อน และการยกเลิกบริการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถติดตอสอบถามไดทางเฟสบุก และไลน ซึ่ง
เปนชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน นอกเหนือไปจากการติดตอผานโทรศัพท เปนการสรางชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
นอกจากนี้ Facebook ของบ า นนาต น จั่ น ยั ง มี ก ารนํ า เสนอรู ป ภาพที่ ส วยงาม สะท อ น
บรรยากาศของชุมชน วิถีชีวิตที่เรียบงาย พึ่งพิงวัสดุธรรมชาติ รวมถึงมีการตกแตงบานพักและชุมชน
โดยรวมไดอยางสวยงาม มีรสนิยม ที่อยูภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ เนนความเปนธรรมชาติ เชน เปน
บานพักเปนบานไม บริเวณบานปลูกดอกไมและตนไมสีเขียว จุดถายรูปทําจากไม เชน ใชบานประตู บาน
หนาตางเกามาตกแตง เปนตน อาหารใสในจานที่ทําจากกะลาหรือไมไผ ดื่มกาแฟจากกระบอกไมไผ เปน
ตน ทําใหบรรยากาศของทั้งชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน จุดสําคัญก็คือ เมื่อนักทองเที่ยวมาเยือน
ชุมชนบานนาตนจั่น จะพบวา ภาพที่ถายทอดในสื่อนั้นเปนจริง เพราะสมาชิกชุมชนทองเที่ยวสามารถคง
บรรยากาศวิถีไทยไวในชีวิตจริง โดยที่นักทองเที่ยวไมรูสึกวาเปนฉากตกแตงหรือการแสดง
ทั้งนี้ Facebook ของบานนาตนจั่นมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง มีทั้งการนําเสนอภาพ
บานพักของสมาชิกแตละคนที่มีจุดขายแตกตางกันไป ภาพกิจกรรมของกลุม ภาพแหลงทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวของชุมชน สภาพอากาศของพื้นที่ ซึ่งดําเนินการโดยอาศัยกลุมคนรุนใหมที่มี
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 ซึ่งชองทางโซเซียลมีเดียที่นิยม
ก็คือ Facebook คิดเปนรอยละ 84.6
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กลองที่ 1 ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวของชุมชนบานนาตนจั่นผาน Facebook
สมาชิกโฮมสเตยบานนาตนจั่นมีจาํ นวน 26 หลัง ยินดีตอนรับผูมาเยือนและนักทองเที่ยวทุกๆ ทานคะ
14 ปกับการใหบริการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน มีโปรแกรมที่นาสนใจหลากหลายรูปแบบ สนใจติดตอไดที่ 088-4957738 id
line mymam2 หรือสงขอความทางเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น #ยินดีตอนรับคะ
ทริป 2 วัน 1 คืน
15.00 น. รับนักทองเที่ยวเขาที่พกั
16.30 น. ปนจักรยานชมทุง ชมพระอาทิตยตก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
06.30 น. ตักบาตรหนาบาน
07.30 น. รับประทานอาหารเชา
08.30 น. ปนจักรยานชมวิธีการทอผาใตถุนบาน ชมวิธีการทําตุกตาบารโหน (บานตาวงศ) ชมหัตถกรรมตอไม ชมและ
ชิมผลไมตามฤดูกาล ชมการทําผาหมักโคลน ชมผลิตภัณฑจากผาหมักโคลน
11.30 น. ชมและทดลองการทําขาวเปบอาหารถิ่น
อัตราคาบริการ
คิดทานละ 600 บาท/คน เด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบคิด 250 บาท ชาวตางชาติ 700 บาท /คน + อาหารเย็น/เชา/นอนพักหนึ่งคืน +
กิจกรรมชมเที่ยวในหมูบานเจาของบานพาชมเที่ยว
หมายเหตุ หากลูกคาทานใดสนใจขึ้นจุดชมวิวชมทะเลหมอกพระอาทิตยขึ้น**เวลา 04.30 น. ไกดจะมารับยังที่พัก คาบริการ 450
บาท/หลัง ระยะทางนั่งรถ 3.5 กม. ตอดวยเดินเทาอีก 850 เมตร จิบกาแฟในกระบอกไมไผ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม
* เตรียมรองเทาที่เหมาะสมในการเดินปา
* หากมีโรคประจําตัวควรสังเกตอาการกอน
การจอง
จองและวางมัดจํา 1,000 บาท ชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 4310472073 พรอมเพย 0884957738 ชื่อ
เกตุทิพย วุฒิสาร โทร 088-4957738
สงหลักฐานการโอนมายังขอความของเพจโฮมสเตยบานนาตนจั่น !!(ถาคุยกันชวงทางไหนใหสงสลิปมาชองทางนั้น)!!
หลังจากนั้นจะแจงชื่อเจาของบานพรอมเบอรติดตอเจาของบานภายหลังการชําระเงินคะ!!"
ขอบคุณคะ...มีจกั รยานใหเชาคันละ 30 บาท หากตองการใชรถบริการรถอีแตกคันละ 450 บาท กอนโอนมัดจํากรุณา
แจงทาง inbox ของเพจนี้ กอนคะ เราขอสงวนสิทธิ์ใหแกลูกคาที่โอนเงินมัดจํามากอนคะ !!"
ลักษณะบาน
ลักษณะบานทีเ่ จาของบานแบงหองใหลูกคาอยูดวย เจาของบานพาชมพาเที่ยวเรียนรูวิถี *บานมี 26 หลัง เวียนตามคิว
*เตรียมของใชสวนตัวสบู ยาสีฟน แชมพู
!!! *หมายเหตุ งดใชเสียงหลัง 3 ทุม!!!
* หากยกเลิก การเขาพักคามัดจําจะถือเปนสิทธิ์ของเจาของบานที่จะไมคืนมัดจํา
* หากเลื่อน การจองระยะเวลาจะสิน้ สุดเมือ่ ครบ 3 เดือน ยังใชสิทธิ์การจองนี้ได
* สนใจขึ้นจุดชมวิวแจงเจาของบานไดตอนเขาพัก และเตรียมรองเทา ที่เหมาะสมในการเดินขึน้ เขา ดวยคะ
* ชมรีวิว ในเพจ FB โฮมสเตยบานนาตนจั่น จ. สุโขทัย ขอบคุณคะ
ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ที่มา: https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan
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ที่มา: Facebook โฮมสเตยบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย

รูปที่ 4.11 เฟสบุกประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนบานนาตนจั่น
ตารางที่ 4.24 จํานวนผูถูกใจและติดตามเฟสบุกของชุมชนทองเที่ยว
พื้นที่ศึกษา
บานนาตนจั่น จ.สุโขทัย
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
บานทาขันทอง จ.เชียงราย

ชื่อเฟสบุก
โฮมสเตยบานนาตนจั่น จังหวัดสุโขทัย
ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน
โฮมสเตยบานทาขันทอง การทองเที่ยวโดยชุมชน
ต.บานแซว
sila homestay - ศิลาโฮมสเตยจังหวัดขอนแกน
ไกดบุคบานเชียง
umong อุโมงค โฮมสเตย ลําพูน

ศิลาโฮมสเตย จ.ขอนแกน
บานเชียง จ.อุดรธานี
อุโมงค จ.ลําพูน
เกาะเกิด จ.
บานเกาะเกิด อยุธยา Ban Kohkerd Ayutthaya
พระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ที่มา: Facebook ของกลุมชุมชนทองเที่ยว (2561)

Likes
32,748
23,609

Follower
33,553
24,571

2,439

2,480

1,715
1,908
1,015

1,778
1,936
1,015

230

241

4.9.3 ดานการควบคุมคุณภาพบริการ: ชุมชนบานทาขันทอง จ.เชียงราย
เปนชุมชนที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานบริการ การประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ถือเปน
การประเมินมาตรฐานตามความเห็นของบุคคลภายนอกที่เขามาประเมินชุมชน ชุมชนทาขันทอง นอกจาก
จะมีการสงประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานโฮมสเตยไทยแลว ซึ่งเปนการประเมินทุกๆ 3 ป ยังมีการ
ประเมินกันเองภายใน โดยมีการตั้งกฎของกลุมเพื่อควบคุมมาตรฐานการใหบริการ โดยการออกกฎ 26
ขอ ใหถือปฏิบัติรวมกัน โดยจะมีการสุมตรวจบานทุกครั้งกอนที่จะมีแขกเขาพัก หากไมมีความพรอม จะ
ไมไดรับโอกาสในการรับลูกคา จนกวาจะผานการตรวจสอบตามมาตรฐานของกลุม
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ตารางที่ 4.25 กฎการควบคุมมาตรฐานโฮมสเตยบานทาขันทอง
เรื่อง
หองนอน
(4 ขอ)

หองน้ํา
(4 ขอ)

หองครัว
(3 ขอ)
ภายในบาน
(8 ขอ)

บริเวณบาน
(2 ขอ)
อาหารเชา
(4 ขอ)

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

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

ที่มา: กลุมโฮมสเตยบานทาขันทอง

นอกจากนี้ กลุมยังมีสมุดเยี่ยมใหลูกคาแสดงความคิดเห็นยอนกลับ และเจาของบานยังมีการ
สอบถามความตองการของลูกคาวาตองการใหมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบริการหรือไมอยางไร และทุก
ครั้งหลังจากรับลูกคา จะมีการประชุมสรุปงานเพื่อหาแนวทางในพัฒนาการดําเนินงานตอไป การบริหาร
จัดการเหลานี้ทําใหมาตรฐานที่พักของโฮมสเตยบานทาขันทองสูงกวากรณีศึกษาที่อื่นอยางเห็นไดชัด

95

ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจทองเที่ยวชุมชนอยางครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนทองเที่ยว

รูปที่ 4.12 การจัดเตรียมบริการโฮมสเตยตามขอตกลงของกลุม
4.9.4 ดานการจัดสรรผลประโยชน: กลุมเรือบานเดียม จ.อุดรธานี บานบัว จ.พะเยา
การจัดสรรผลประโยชนเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางแรงจูงใจ รักษาการมีสวนรวม และลด
ความขัดแยงภายในชุมชน เนื่องจากมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น และอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ทางลบต อ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ในชุ ม ชนที่ ไ ม ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย ว ดั ง นั้ น หลายชุ ม ชนให
ความสําคัญกับการกระจายผลประโยชน ซึ่งไมเพียงแตการกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกในกลุม
เทานั้น 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 นอกจากนี้
เงินสะสมกองทุนสวนหนึ่งจะจัดสรรใหกับสมาชิกที่ตองการซื้อเรือ เปนของตนเองแตไมมีเงินทุนกูเงินมา
ลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู คือ อัตรารอยละ 1 ตอเดือน (คนที่จะกูเงินในกลุมเรือรายไดไดตอง
เปนสมาชิกและมีหุนในกลุมเรือถึงจะกูไดและกูไดคนละไมเกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท
ตอเดือน ตองมีคนค้ําประกันโดยคนค้ําประกันคนที่ค้ําตองเปนสมาชิกกลุมเรือและมีหุนอยูในกลุมเรือจึงจะ
สามารถกูเงินได)
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คาบริหารจัดการ 30%
คาบริการเดินเรือ
หักเขากลุม 20%

คาบํารุงวัดและชุมชน 30%
ทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30%
คารับรองหนวยงานที่มาดูงาน 10%

รูปที่ 4.13 การกระจายผลประโยชนของกลุมเรือบานเดียม
บานบัว จ.พะเยา เปนอีกพื้นที่ที่มีการการจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับจากการทองเที่ยวใหกับ
ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนที่ไมไดทําการทองเที่ยว โดยกลุมอาหารหักกําไรรอยละ 5 เขาศูนย และหักเขา
หมูบานครั้งละ 200 บาท และกลุมดูงานก็หักเขาศูนย 200 บาทตอครั้ง เมื่อครบปจึงนําเงินกอนนี้มาเฉลี่ย
ใหครัวเรือนในหมูบานที่ไมไดมีสวนรวมในการทองเที่ยวดวย
4.9.5 ดานการจัดการแหลงเรียนรู: ตําบลอุโมงค จ.ลําพูน
ตําบลอุโมงค ถือวาเปนอีกหนึ่งชุมชนที่พัฒนาตนเองขึ้นมาเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน จนกลายเปนแหลงดูงานสําคัญระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ดวยกัน จุดเดนของตําบลอุโมงค คือ การรวบรวมทุนและองคความรูในชุมชน และสราง
ขึ้นใหเปนรูปธรรม เพื่อนํามาใชในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง ผลที่ไดจากการพัฒนา คือ แหลงเรียนรูที่มีองค
ความรูที่มีการถอดเปนบทเรียน มีวิทยากร และสื่อประกอบการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 10 ระบบที่เปน
องคประกอบในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ประกอบดวย 1) ระบบสุขภาพชุมชน 2) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน 3) ระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง 4) ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 5) ระบบการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 6) ระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 7) ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 8) ระบบการบริหารจัดการองคกร 9) ระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน และ 10) ระบบ
สวัสดิการ นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและมีความพรอมสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดแก ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยลดโลกรอน ธนาคารขยะบานปาเสา ศูนยเรียนรูไบโอดีเซล
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน
เทศบาลตําบลอุโมงคสามารถพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมในชุมชนไดอยางตอเนื่อง จน
สสส. ไดเขามาสนับสนุนและยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนรูปธรรมมากขึ้นเปนมหาวิชชาลัยอุโมงค
สรางพลเมือง หรือเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยทองถิ่น โดยมีหลักสูตรการเรียนรูดานการสรางพลเมือง
ผลจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําในปลาสุด (2561) ใหตําบลอุโมงคไดรับรางวัลจาก
สถาบันพระปกเกลา “รางวัลพระปกเกลาทองคํา” ดาน อปท. ที่มีความเปนเลิศในดานการเสริมสราง
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เครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือเกียรติภูมิทองถิ่น (KPI Awards) ซึ่งเปนรางวัลที่สถาบัน
พระปกเกลามอบให อปท. ที่เคยไดรับรางวัลพระปกเกลาในระดับเปนเลิศมาแลวอยางนอย 2 ครั้งใน
ระยะเวลา 5 ป ซึ่งเทศบาลตําบลอุโมงค เคยไดรับรางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ
เอกชน และประชาสังคมมาแลว 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2560 โดยกิจกรรมที่มีความเปนเลิศ
ดานเครือขาย รัฐ เอกชน ประชาสังคมของเทศบาลตําบลอุโมงค ไดแก เครือขายมหาวิชชาลัยอุโมงคสราง
พลเมือง เครือขายอาสาปนสุข เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลอุโมงค
กลองที่ 2 กิจกรรมอาสาปนสุข: นวัตกรรมชุมชน ตนแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง
กิจกรรมอาสาปนสุข เปนกิจกรรมที่เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ เพื่อลดปญหา
และพัฒนาคุณภาพความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยอาศัยการรวมมือกันของคนในชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนากลุมอาสาสมัครจิตอาสา หรือกลุม อาสาปนสุข (อปส.) ใหมีทักษะเบื้องตนในการดูแลผูปวย และออกไปเยี่ยม
เยือนและดูแลใหกําลังใจเพื่อนประชาชนในชุมชน เปนการชวยดูแลสุขภาพใจ เปนการทํางานในเชิงรุกเสริมการทํางาน
ของโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตําบล โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุกลุมติดบานและติดเตียง มุงหวังใหเกิดผลลัพธกับกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหเกิดกําลังใจในการดํารงชีวิตและอยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข โดยอาศัยการ
รับบริจาคจากคนในชุมชน โดยการตั้งกลองรับบริจาคในรานคา รานอาหาร รวมถึงขอรับบริจาคจากหนวยงาน หาง
รานตางๆ และจัดกิจกรรม 1 Bath 1 Meeting (1BOM) โดยทุกครั้งที่มีการประชุมชนใหสนับสนุนรวมสนับสนุนคนละ
1 บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ที่มา: Facebook สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค (2560)

ที่มา: Facebook สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค

รูปที่ 4.14 รางวัลพระปกเกลาทองคํา (KPI Award) พ.ศ. 2561 ดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ
เอกชน และประชาสังคม
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4.9.6 ดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดย อปท. ประแส จ.ระยอง
ในบรรดากรณีศึกษา 21 แหงนี้ ปรากฏวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีบทบาทไม
มากนัก แตมี อปท. ที่โดดเดน ไดแก เทศบาลตําบลปากน้ําประแส ซึ่งผูนํามีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและเห็น
ความสําคัญของการนําการทองเที่ยววามาเปนตัวชวยใหมในการสรางเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจาก
เห็นวากลุมอาชีพประมง ซึ่งเคยเปนกลุมเศรษฐกิจหลักของชุมชนไดประสบปญหาการทํามาหากินดาน
การประมง ซึ่งเปนผลกระทบจากกฎระเบียบใหมตางๆ ทําใหการประมงนั้นมีการถดถอยอยางตอเนื่อง
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแสจึงเริ่มมีกิจกรรมอยางครบวงจรตั้งแตทางกายภาพไปจนถึง
ดานตลาด เพื่อสนับสนุนใหตําบลปากน้ําประแสมีความสามารถในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดมากขึ้น สิ่ง
ที่เทศบาลไดดําเนินการ ไดแก
1) ดานกายภาพ มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยว เชน ในบริเวณ
ทุงโปรงทอง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนมีการสรางหองน้ํา การดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บ
ขยะในชุมชน รวมทั้งปรับปรุงถนนหนทาง และการจัดทําปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
2) ด า นบุ ค ลากร เทศบาลให ง บประมาณประธานชุ ม ชนไปดู ง านที่ ตํ า บลบางน้ํ า ผึ้ ง จ.
สมุทรปราการ และไดไปอบรมที่กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเพื่อมาชักชวนใหชาวบานจัดทําโฮมสเตย
โดยแรกเริ่มมีเพียง 5 หลังแรก ในที่สุดก็มีโฮมสเตยริมน้ํา 10 หลัง การดูงานนี้ก็มีมาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ เทศบาลยังมีการจัดอบรมใหความรูดานการทองเที่ยวทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยใชอบรมเวลาอบรม
ประมาณ 2 วัน
3) ดานตลาด
3.1) เทศบาลตําบลปากน้ําประแสทําการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางเขมแข็ง
ทีมประชาสัมพันธประสานงานกับ ททท. ชวยทําแผนพับ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม โดยจัด
งานทุกวันศุกรเสารอาทิตย เริ่มจัดมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนในที่สุดชุมชนสามารถดูแลจัดงานกันเองได
โดยไมมีงบประมาณสนับสนุน จากนั้นนายกเทศมนตรียังมีความฉับไวในการสรางโอกาสใหม เชน อาสา
รับรองแขกซึ่งเปนผูเขาประกวด Miss Tourism Queen International 2018 ที่มาเยี่ยมระยอง ทําใหตําบล
ปากน้ําประแสเปนที่รูจักของ ประชาชนมากขึ้นเนื่องจากไดมีการออกขาวไปยังสื่อตางๆ
3.2) เทศบาลหาลูกคาใหโฮมสเตย เนื่องจากตัวเทศบาลเองนั้นเปนเทศบาลที่มีผูมาดู
งานมากเนื่องจากผลงานของการอนุรักษปาชายเลน
เมื่อมีกลุมมาดูงานเทศบาลฯ ก็จะกระจาย
นักทองเที่ยวไปในชุมชนโฮมสเตยที่โดยกระจายใหแตละบานในกลุมเทาๆ กัน
4) ดานการจัดการองคกร ความโดดเดนอยูที่การจัดกลุมสามลอนําเที่ยวที่ตําบลปากน้ํา
ประแสในปจจุบัน ผูซึ่งแตเดิมมีอาชีพประมงพื้นบานมากอนและมีรถที่ใชขนสงปลาตอนเชา เทศบาลจึงได
พยายามนํากลุมเหลานี้มารวมกลุมกัน กําหนดราคาคาโดยสาร มาตรฐานความสะอาด สถานที่จอดรถและ
ควบคุมจํานวนไมใหเกิน 100 คัน เพื่อไมใหมีการแยงรายไดกัน มีการจดทะเบียนถูกตอง ทําใหในปจจุบัน
กลุมสามลอทองเที่ยวเปนกลุมที่มีรายไดดีขึ้นกวาเดิมมาก
แมวาเทศบาลจะมีบทบาทสําคัญในหลายเรื่อง แตที่สําคัญก็คือ เทศบาลไดดึงใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนหุนสวนในการคิด ทํา และรับผลประโยชน แลวในที่สุดแลวบางกิจกรรม
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นั้นบางกลุมก็สามารถพัฒนาระดับการมีสวนรวมไปถึงขั้นการดําเนินงานเองโดยชุมชนไดเอง ตามหลัก
วิชาการแลว ชุมชนปากน้ําประแสไดมีสวนรวมที่พัฒนาไปถึงขั้นที่ 7 และ 8 ของระดับการมีสวนรวม คือ
การมอบหมายใหกลุมสมาชิกดําเนินการเองตัดสินใจเอง เชน ในกลุมโฮมสเตยริมน้ําและการจัดงานถนน
วัฒนธรรม นอกจากนั้น ในบางกลุมซึ่งมีบริการเรือนําเที่ยวเกาะและอาหารเย็นนั้น ก็อยูในขั้นที่ 8 คือ
ประชาชนดูแลและบริหารเอง ซึ่งเปนขั้นสูงสุดของระดับการมีสวนรวม (Arnstein, 1969) นอกจากนี้
ชุมชนยังไดรวมกันดูแลบานเรือนและพื้นที่สาธารณะบริเวณใกลเคียงใหสะอาดและชวยปกปองดูแลพื้นปา
ชายเลนที่ไดรวมกันอนุรักษ เทศบาลตําบลปากน้ําประแสทํางานเปนทีมกับประชาชนอยางเขมแข็งในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวชุมชนและพลเมือง
4.9.7 ดานธรรมาภิบาล: เกาะยาวนอย จ.พังงา
ชุมชนเกาะยาวนอย เปนตัวอยางของชุมชนที่มีการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล โดยการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีดังตอไปนี้
1) การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ (Decentralization management) ที่ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ การกระจายบทบาทหรือการแบงงานการ
ทํา ชุมชนมีการกระจายบทบาทการทํางาน (Division of roles) ออกตามความถนัดของสมาชิกที่เปน
ผูรับผิดชอบ และสอดคลองกับกิจกรรมที่หลากหลายของการทองเที่ยว จึงทําใหการบริหารจัดการมีความ
คลองตัวและสมาชิกสามารถแสดงบทบาทและศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ ในปจจุบัน (พ.ศ.
2561) ชมรมการทองเที่ยวฯ ไดแบงโครงสรางการทํางานออกเปน 7 ฝาย ไดแก ฝายติดตอประสานงานที่
แยกออกเปนฝายติดตอประสานงานตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ฝายจัดบาน ฝายจัดรถ ฝาย
การเงิน ฝายบัญชี และฝายตอนรับ ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ
เนื่องจากไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว แตเปน
ระบบของ “อัศวินโตะกลม” มากกวา
แมวาการดําเนินงานในภาพรวมของชมรมการทองเที่ยวฯ จะเปนการดําเนินงานผานการ
ประชุมรวมกันของสมาชิก แตอยูภายใตการทํางานที่ทุกฝายมีความเทาเทียมกันในการเสนอความคิดเห็น
และสามารถตัดสินใจสั่งการงานที่เกี่ยวของกับฝายของตนเองในบางเรื่องไดโดยไมตองผานที่ประชุม หรือ
มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนได แตถาหากการดําเนินงาน
บางอยางตองเกี่ยวของหรืออาจสรางผลกระทบใหกับฝายอื่นๆ หรือสมาชิกโดยสวนใหญ หรือเปนปญหาที่
เกินกําลังที่จะแกไขและตัดสินใจได แตละฝายก็สามารถนําเรื่องดังกลาวเขาสูทปี่ ระชุม 9 ค่ําซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ
2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 ครั้ง ดังนั้น ชมรมการทองเที่ยวฯ จึงไมมีประธานชมรมอยางเปนทางการ เนื่องจาก
ไมตองการใหเกิดภาพของการรวมอํานาจการสั่งการและตัดสินใจมาอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว ซึ่งเปนลักษณะ
ของการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจ (Centralized management)
2) การมีสวนรวม (Participation) ของคนในชุมชนทั้งในรูปแบบของการเปนสมาชิกของชมรม
การทองเที่ยวฯ หรือการสมาชิกของกลุมและ/เครือขายอื่นๆ ภายในชุมชน โดยไมมีการกีดกันการเขารวม
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในปจจุบัน (พ.ศ. 2561) ชุมชนมีสวนรวมในการกระจายผลประโยชน
จากกิจกรรมการทองเที่ยว และมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของ
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สมาชิกในชมรมการทองเที่ยวฯ รวมถึงการกําหนดกติกาทางสังคมรวมกันในการใหบริการกิจกรรมการ
ทองเที่ยว (เชน การควบคุมการขยายตัวของโฮมสเตย การวางแนวทางปฏิบัติของนักทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบเชิงลบ เปนตน) เปนหนึ่งในแนวทางการรักษาและปองกันการสึกกรอนของทุนสังคมของชมรมการ
ทองเที่ยวฯ
ทั้งนี้หากพิจารณาระดับการมีสวนรวมตามแบบจําลองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชนที่เสนอโดย Okazaki (2008) พบวา การทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวนอยที่
ดําเนินการโดยชมรมการทองเที่ยวฯ มีการมีสวนรวมของชุมชนในระดับการควบคุมโดยชุมชน (Citizen
control) โดยชุมชนเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเพื่อใหบริการการทองเที่ยวดวยตนเองทั้งหมด ตั้งแต
การวางแผนจนถึงการตัดสินใจรวมกันผานมติที่ประชุมของชมรม
3) ชมรมมีระบบการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency and accountability)
โดยชมรมการทองเที่ยวฯ มีฝายการเงินเปนผูบันทึกรายรับ-รายจายของชมรม กอนยื่นบันทึกทั้งหมดให
ฝายบัญชีเปนผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของชมรม ซึ่งเปนบัญชีที่สามารถเขาใจงาย และสามารถขอดู
และตรวจสอบไดตลอดเวลาทั้งจากสมาชิกภายในชมรม หรือบุคคลและ/หนวยงานภายนอก อยางไรก็ตาม
ฝายบัญชีจะรายงานรายรับ-รายจายใหกับสมาชิกรับทราบอยูเสมอเมื่อมีการประชุมรวมกัน สวนการใช
จายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมจะตองขอมติจากที่ประชุมของชมรมกอนที่จะมีการจัดสรรเงินดังกลาวไปทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชนภายในชุมชน
4) การมีกติกากลุม (Community law) ชมรมการทองเที่ยวฯ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 300
คน และเฉพาะกลุมสมาชิกที่ใหบริการโฮมสเตย ซึ่งมีประมาณ 30 ราย1 จะมีขอตกลงที่สําคัญรวมกันวา
“เจาของบานจะตองมีอาชี พประมงพื้นบานและไมใช เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ตองสามารถเลา
เรื่องราวประวัติความเปนมาของกลุมและกิจกรรมการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรชายฝง” และ
จะตองมา (หรือสงตัวแทน) มารวมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ ชมรมยังเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมี สวน
รวมในการใหบริการแกนักทองเที่ยวดวยรูปแบบที่แตกตางและตามความถนัดของตนเอง
ชมรมฯ มีมาตรการในการควบคุมและปองกันผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
(Measures to control and prevent natural and cultural impacts) ที่อาจเกิดจากการทองเที่ยว โดย
ชมรมไดกําหนดขอควรปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะยาวนอยไวอยางชัดเจนและมีการ
สื่อสารใหนักทองเที่ยวทราบทุกครั้งที่มาทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย (ติดประกาศไวที่ศูนยบริการทองเที่ยว
มีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ขอควรปฏิบัติสําหรับผูมาเยือน ไดแก แตงกายและปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับวัฒนธรรมชุมชน หามดื่มสุรา และพกพายาเสพติด หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง และทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน การหามแตงตัวลอแหลมในชุมชน การหามเสพหรือดื่มของมึนเมา การหามเลนการพนัน
หามเก็บเปลือกหอย ปะการัง การหามทิ้งขยะตามแหลงทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้แมวาประชาชนสวนใหญ
ของเกาะยาวนอยจะนับถือศาสนาอิสลาม และเครงครัดตอขอหามและกฎของชาวมุสลิม แตวัฒนธรรม
ดังกลาวมิ ไดสงผลกระทบตอการทองเที่ยว เนื่องจากคนในชุมชนมีการสื่อสารและทําความเขาใจกั บ
1

เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “กลุมแชรน้ําอวนปู” เนื่องจากสมาชิกในกลุมไดมีการระดมเงินในลักษณะของแชรเปนมูลคากวา 14,000 บาท ซึ่งมีการ
เปยแชรกันทุกครั้งที่ประชุม ยกเวน หากมีสมาชิกทานใดมีความจําเปนตองใชเงิน เชน เจ็บปวย ซอมแซมเครื่องมือทําประมง เปนตน ก็จะให
สมาชิกคนดังกลาวไดรับเงินกอนนี้ไปโดยไมตองยื่นเปยแชร
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นักทองเที่ยวถึงขอปฏิบัติขณะที่มาทองเที่ยวบนเกาะยาวนอย ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว อยางเชนในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีใหบริการนักทองเที่ยว
เฉพาะที่โรงแรม รีสอรท หรือสถานที่พักแรมบางแหง หรือรานอาหารบางรานเทานั้น (ไมใชรานของ
มุสลิม) แตไมมีการวางจําหนายตามรานสะดวกซื้อทั้งที่เปนรานขายของชําทั่วไป รานมินิมารท หรือราน
สะดวกซื้ออยาง 7/11
นอกจากแนวทางปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวแลว เพื่อเปนลดขยะพลาสติก สมาชิกที่ใหบริการ
โฮมสเตยส วนใหญจะใชถุงยามผาในการไปจั บจายซื้อของในตลาด และมีขอตกลงรวมกันวาจะไมใ ช
ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารที่จะไปใหบริการแกนักทองเที่ยวในขณะที่ไปทองเที่ยวทะเลและเกาะตางๆ
และทุกครั้งจะตองเก็บขยะที่เกิดขึ้นขณะที่ไปทองเที่ยวกลับมาดวย
5) หลั ก ของความเสมอภาค (Equity) แกนนํ า ของชมรมไม ไ ด เ ป น ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมือง หรือการปกครองของทองถิ่น สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหสมาชิกรูสึก
ถึงความเทาเทียมกันและกลาแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในเชิงนโยบายรวมทั้งการแนะนําแนวทางการ
ทํางานของชมรมโดยมีเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรตางๆ คอยใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน แตมิไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการ และการตัดสินใจ
สมาชิกทุกคนในชมรมการทองเที่ยวฯ มีสิทธิอยางเทาเทียมกัน หากมีองคกรและ/หนวยงาน
เชิญใหชมรมการทองเที่ยวฯ สงตัวแทนเขารวมประชุม หรืออบรมเพิ่มเติมความรู (มิใชสงเฉพาะแกน
นําไปรวมประชุม) โดยการจัดเรียงลําดั บไปศักยภาพและความพรอมของแตละคนที่เปนตัวแทนของ
ครัวเรือน (ใหแตละครัวเรือนสงตัวแทน 1 คนตอครัวเรือน) กอนที่นําเสนอ (หรือ แจง) ใหที่ประชุมทราบ
(นําเสนอในการประชุม 9 ค่ํา) เพื่อมีมติ (หรือ รับรู) และตัดสินใจรวมกันในการคัดเลือกตัวแทนไปประชุม
หรืออบรม ทั้งนี้ทุกครั้งที่ตัวแทนไปรวมประชุมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก หลังจากกลับมาจะตอง
รายงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและบทเรียนที่ไดมาใหกับสมาชิกในชมรมการทองเที่ยวฯ
และมีโอกาสนําเสนอในการประชุมใหญวัน 9 ค่ํา ของทุกเดือน
6) หลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เกิดการแบงงานกันทําแลว สมาชิกของกลุมโฮมสเตยยังมี
การสื่อสารกันภายในกลุมผานการประชุมรวมกันเดือนละ 2 ครั้ง โดยประชุมทุก 9 ค่ํา ในเวลาประมาณ
สามทุม ณ ศูนยบริการทองเที่ยวของชมรม และทุกครั้งกอนรับนักทองเที่ยวก็จะมีการประชุมวางแผนการ
ตอนรับและจัดคิวโฮมสเตย การพบปะพูดคุยระหวางสมาชิกอยางสม่ําเสมอเปนหนึ่งในกลไกที่จะชวยให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก และชวยในการประเมิน ปรับปรุง และแกไขปญหาการทํางาน ทําให
การทํางานของชมรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถวัดไดจากรายไดและกําไรสุทธิ
7) หลักฉันทามติ (Consensus-oriented) ในการประชุมรวมกันระหวางสมาชิกจะมีกฎกติกา
อยางชัดเจนที่เปนการเป ดโอกาสใหสมาชิกแสดงและรับฟ งความคิดเห็นระหวางกัน เชน ไมพูดดว ย
อารมณ ไมแยงกันพูด การนั่งในวงประชุมไมลุกไปมา การหามแบงกลุมยอยสนทนา เปนตน รวมทั้งการ
อภิปราย การถกเถียงกันดวยเหตุผล และการหันหาพูดคุยเพื่อหาทางออกรวมกันเมื่อเผชิญกับปญหาหรือ
ความขัดแยงตางๆ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและความสัมพันธในลักษณะเครือญาติ ในขณะเดียว
ในการประชุมดังกลาวยังเวทีในการถายทอด แลกเปลี่ยน และจัดการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกอีกดวย
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4.10 สรุป
การศึกษาในบทนี้ชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวชุมชนมีโอกาสที่จะสรางรายไดใหเศรษฐกิจฐานราก แต
รายไดที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกตางกันคอนขางมาก ซึ่งขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและทุนประเดิม คือ ทุนสังคม
และทุนธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันและรายไดที่จะได นอกจากนี้ กวาชุมชน
จะตั้ ง ตั ว ได จ ากการท อ งเที่ ย วก็ ต อ งใช เ วลานานพอสมควร ส ว นใหญ ที่ ชุ ม ชนยอมลงทุ น โฮมสเตย ก็
เพราะวาไมไดมองผลตอบแทนและอัตรากําไรเชิงเศรษฐกิจ แตมองวาเปนโอกาสที่จะสรางที่พักอาศัยให
บุตรหลาน ซึ่งก็ตองสรางอยูแลว และนํามาหารายไดชั่วคราวกอนที่ลูกหลานจะกลับบาน
การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นวาโฮมสเตยไมใชกิจกรรมทองเที่ยวที่ใหผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เพราะเปน
กิจกรรมที่ตองลงทุน ในขณะที่กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนกิจกรรมสําหรับเดยทริปกลับเปนกิจกรรมที่สราง
รายไดไดดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑของที่ระลึก หรือแมแตการเปนมัคคุเทศก เพราะฉะนั้นความ
พยายามที่ จ ะสร า งโฮมสเตย ใ นทุ ก ชุ ม ชนนั้ น อั น ที่ จ ริ ง แล ว ไม มี ค วามจํ า เป น เพราะโฮมสเตย ไ ม ใ ช
ฐานเศรษฐกิจของรายไดชุมชนทองเที่ยว
การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นวา กรณีศึกษาสวนใหญผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจยังสูงกวาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม อยางไรก็ดี ในหมูบานที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเริ่มสูงขึ้น ไดสรางความแออัด
และความขัดแยงจากความไมโปรงใสดานการจัดสรรผลประโยชนก็ทําใหมีความขัดแยงมากขึ้น ราวในทุน
สังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ความพยายามของรัฐที่จะเขามาชวยเหลือ ชุมชนโดยใหความชวยเหลือทางดาน
การเงินแกกลุม มักนําไปสูความขัดแยงมากขึ้นและเริ่มเห็นลางแหงความลมสลายของกลุม
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
หลังจากที่การทองเที่ยวชุมชนแหงแรกๆ เกิดขึ้นปลายทศวรรษที่ 2530 กิจกรรมการทองเที่ยว
ชุมชนก็ไดลมลุกคลุกคลานมาตลอด โดยแรกเริ่มไดอาศัยตลาดทัวรปา และตลาดนักศึกษาฝกงานเปนจุด
ตั้งตน แลวไดเกิดการขยายตัวจากตลาดของทองถิ่นพาฐานเสียงมาศึกษาดูงานเปนหลัก ตอมาไดเกิด
กระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่ปลุกระดมดวยสื่อมวลชน สื่อดิจิทัลที่เฟองฟู ทําใหการทองเที่ยวชุมชนเริ่ม
อยูในสายตาของนักทองเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงมีความหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ําโดยใช
การทองเที่ยวชุมชนเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดสูชุมชน อยางไรก็ตาม ยังมีคําถามวา ชุมชน
ท อ งเที่ ย วที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการจั ด การการท อ งเที่ ย วชุ ม ชนนั้ น อาศั ย ป จ จั ย ใดบ า ง และได รั บ
ผลประโยชนจากการลงทุนที่คุมคาหรือไม ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ชุมชนทองเที่ยวและศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ
2) ประเมินผลประโยชนทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ชุมชนที่เกี่ยวของไดรับจากการ
ทองเที่ยว
3) ศึกษาที่มาและแบบแผนพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่พักในโฮมสเตย
ในชุมชนทองเที่ยวที่เปนกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณประกอบกับโซเชียลเน็ตเวิรก
4) เพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการ พฤติ ก รรม และการตั ด สิ น ใจของนั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม ที่ ส นใจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวมผานการแลกเปลี่ยนบนโซเชียลเน็ตเวิรก
โดยทําการสํารวจและศึกษาชุมชนทองเที่ยวทั้งหมด 21 แหง เปนชุมชนโฮมสเตย 17 แหง และ
ชุมชนทองเที่ยววันเดียว 4 แหง (ทะเลบัวแดง ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน ชมบานจีนยูนนาน บานสันติ
ชล และลองแพลําน้ําเข็ก) และชุมชนผลิตผลิตภัณฑชุมชน 6 แหง (บานดง อ.พิบูลยลักษณ) มีขอสรุป
ดังนี้
5.1 ความหลากหลายของชุมชนทองเทีย่ ว
การทองเที่ยวชุมชนในปจจุบันมีความหลากหลายและมีความกาวหนามากกวาที่วงการการ
ทองเที่ยวเขาใจกัน ความหลากหลายนี้มีตั้งแตผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น ซึ่งแตเดิมผลิตภัณฑหลักเปน
การดูงานระดับชุมชนและทัศนศึกษาไปตามฐานเรียนรูตางๆ และมักมีการตอนรับขับสูโดยมีพิธีบายศรีสู
ขวัญ แตในปจจุบันชุมชนทองเที่ยวไดพัฒนาผลิตภัณฑไปเปนการใหบริการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมาก
ขึ้น เชน ชุมชนทองเที่ยวประแส มีการใหบริการนั่งแพและมีเรือประมงลากแพพานักทองเที่ยวไปวายน้ํา มี
การนั่งเรือเพื่อไปดําน้ําที่เกาะมันนอก เกาะมันใน มีการทัศนศึกษาโดยพาไปคณะไปยังแหลงทองเที่ยว
เช น ทุง โปรงทองและเรื อรบประแส การไปทั ว ร ทางน้ํ าที่บา นเกาะเกิด อยุธ ยา บ านทาขัน ทองมีก าร
ใหบริการสไลดเดอรโคลนคิดราคา 2,000 บาทตอกลุมตอครั้ง มีการใหบริการเรือลองแมน้ําโขง การ
จัดบริการหมูปงที่หาดกลางแมน้ําโขง ชุมชนบานศิลา มีการรอยมาลัยและทําธุง เปนตน
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เนื่องจากชุมชนทองเที่ยวนั้นมีที่ตั้งอยูแตกตางกันตั้งแตบนยอดดอยสูงจนกระทั่งถึงเกาะกลาง
ทะเล รวมถึงมีที่ตั้งในเขตเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท จึงมีความแตกตางที่สําคัญทั้งในดาน
ผลิตภัณฑที่ใหบริการ คือ มีตั้งแตตัวชุมชนนั้นเปนแหลงดึงดูดใจ เชน เปนที่อัตลักษณชนเผาหรือเปน
แหลงทัศนศึกษาดูงาน อากาศเย็นในฤดูหนาว จนกระทั่งเปนที่พักผอนหยอนใจ ริมแมน้ํา ริมทะเล และยัง
มีความแตกตางกันทั้งลักษณะของตลาดที่ใหบริการ เปนตลาดที่ใหบริการดานการศึกษาดูงานแตอยาง
เดียว หรือเปนตลาดสําหรับผูพักผอนหยอนใจที่เปนผูสูงวัย หรือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของวัยรุน
เปนที่พักผอนหยอนใจของครอบครัว รวมทั้งการใหบริการตลาดผสม อีกทั้งระดับของการใหบริการยัง
แตกตางกันไป มีตั้งแตการใหบริการแบบพื้นบานกันเอง นอนฟูกบนพื้นเรียงเปนแถวสําหรับผูมาดูงาน
จนกระทั่งไปถึงการใหบริการที่นอนแบบตะวันตก มีผาปูเตียงสองชั้นสีขาว มีเครื่องปรับอากาศใหบริการ
มีน้ําอุน น้ํารอน รวมทั้งผาเช็ดตัว สบูกอนเล็ก หรือแชมพูสระผมใหดวย สนนราคาก็ยอมแตกตางกันไป
ตามระดับที่ใหบริการมีตั้งแต 200 บาท ไปจนกระทั่งถึง 1,800 บาทตอหองตอคืน ซึ่งเทียบเทากับราคา
ของการใหบริการของโรงแรม ในบางครัวเรือนมีการใหบริการที่พักที่มีมาตรฐานหลายระดับสําหรับลูกคา
แตกตางกัน โดยมีทั้งแบบธรรมดาและแบบหรูหรา (Deluxe) ดังนั้น การตลาดที่ตรงตอกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน จึงจะสามารถชวยใหชุมชนเหลานี้เกิดผลสัมฤทธิ์ได
นอกจากปจจัยดานสิ่งดึงดูดใจและการตลาดดังที่กลาวมาแลวขางตน ชุมชนทองเที่ยวยังมีความ
แตกตางกันในดานหวงโซอุปทานภายในชุมชนเอง ในบางชุมชนนั้นตองมีการจัดการหวงโซอุปทานหลาย
หวงโซดวยกันเนื่องจากเปนชุมชนที่อยูหางไกลเมือง เชน ตองมีการจัดการทั้งอาหาร ที่พัก ลานจอดรถ
การเดินทางภายในชุมชน ทางไปยังแหลงดึงดูดใจใกลเคียง บริการของมัคคุเทศก ของที่ระลึก การแสดง
และการบันเทิงยามราตรี สวนชุมชนที่ อยูใกลเมืองก็สามารถอาศัยบริการของเมืองได เชนบริการรถ
สาธารณะ บริการดานตลาด เชน ถนนคนเดิน เปนตน
มาตรฐานการใหบริการก็แตกตางกันมาก ถึงแมวาชุมชนทองเที่ยวสวนใหญจะไดตามมาตรฐาน
โฮมสเตย แตก็มีบางชุมชนทองเที่ยวไดมีการปรับตัวและพัฒนามาตรฐานใหสูงขึ้น จึงมีพิสัย (Range) ของ
ราคาที่กวางขึ้นเชนกันดังที่กลาวมาแลว สงผลทําใหชุมชนทองเที่ยวบางแหงกําลังแขงขันกับโรงแรมขนาด
เล็ก ซึ่งคิดราคา 450 หรือ 500 บาทตอหองตอคืน บางชุมชนไดพัฒนามาตรฐานไปสูงกวามาตรฐานโฮมส
เตยมาก เชน โฮมสเตยที่ประแส จังหวัดระยอง มีคุณภาพใกลเคียงกับโรงแรมและก็คิดราคาใกลเคียงกับ
โรงแรมด วย ในขณะที่บ างแหง เชน บานเดียม จั งหวัดอุดรธานี หรือบานศิล า จังหวัดขอนแกน การ
ใหบริการที่พักยังเปนบริการแบบดั้งเดิม คือ นอนฟูกบนพื้น ไมมีเตียง คิดราคาในอัตรา 200 บาทตอคน
ตอคืน
ในดานตลาดของชุมชนทองเที่ยวก็พบวามีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับทรัพยากรพื้นฐานของ
ชุมชนและจุดเริ่มตน โดยชุมชนทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนสําหรับการศึกษาดูงาน
เปนหลัก 2) ชุมชนประเภทที่ใหบริการเพื่อการพักผอน และ 3) ชุมชนที่เปนทั้งแหลงศึกษาดูงานและ
ทองเที่ยวเพื่อพักผอน ชุมชนทองเที่ยวที่เริ่มตนจากการเปนสถานที่ดูงานสวนใหญไดโอกาสจากการที่เปน
ชุมชนที่เคยไดรับรางวัลดานการเกษตรหรือดานเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนตนแบบหรือแหลงศึกษาดูงาน
ใหกับชุมชนอื่นๆ แมแตเกาะยาวนอยที่เปนตลาดพักผอนตั้งแตตน แตก็มียังกลุมลูกคาดูงานที่มาศึกษา
การจัดการทองเที่ยวชุมชน ในชวงที่ประเทศไทยยังมีการเลือกตั้งทองถิ่น ตลาดการดูงานขยายตัวอยาง
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มาก เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ถือโอกาสพาฐานเสียงไปทัศนศึกษาและดูงานนอก
พื้นที่ เมื่อประเทศไทยตองเวนวรรคจากการเลือกตั้งชั่วคราว ตลาดของชุมชนทองเที่ยวในลักษณะนี้ก็
คอยๆ ลดลง อีกทั้งรั ฐบาลไดมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยววิถีไทย สงผลทําใหชุมชนทองเที่ยว
เพื่อทัศนศึกษาบางแหงพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองจากชุมชนทัศนศึกษาไปชุมชนทองเที่ยวแบบพักผอน
เพราะเห็นโอกาสในการสรางรายไดที่ดีกวา และสม่ําเสมอมากขึ้น
5.2 การวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
5.2.1 การวิเคราะหศักยภาพ
การเปรียบเทียบศักยภาพของชุมชน พบวา ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาแมจะเปนกลุมชุมชนที่
ไดรับการคัดเลือกวาเปนชุมชนที่คอนขางมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมาแลว แตก็ยังปรากฏวามี
ความแตกตางกันสูงในเรื่องศักยภาพและสมรรถนะในการรองรับ โดยที่ชุมชนโฮมสเตยมีความสามารถ
รองรับไดสูงสุดตั้งแต 50 คนตอวัน ไปจนถึงกวา 534 คนตอวัน สวนกิจกรรมทองเที่ยววันเดียว (One day
trip) รองรับไดสูงสุดตั้งแต 800 - 12,000 คนตอวัน ชุมชนทองเที่ยวกรณีศึกษาที่ไมไดวิวัฒนาการที่
เกิ ด ขึ้ น จากภายในชุ ม ชน แต เ ป น การจั ด ตั้ ง และสนั บ สนุ น ของหน ว ยงานภายนอก มั ก เป น ชุ ม ชนที่ มี
ศักยภาพต่ํากวาชุมชนที่วิวัฒนาการมาเปนชุมชนทองเที่ยวดวยตัวเอง
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพสู ง จะเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย เรื่ อ งทํ า เลที่ ตั้ ง และสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
ใกลเคียง เพราะทําเลที่ตั้งเปนที่มาของความไดเปรียบในดานสภาพอากาศ การเดินทาง การกระจายและ
การสงตอนักทองเที่ยวไปยังสิ่งดึงดูดใจตางๆ หากชุมชนอยูใกลแหลงทองเที่ยวหรือใกลเมือง ก็จะมีโอกาส
สูง และมีศักยภาพสูง แตถ าอยู ใ กล เมื องเกินไปก็อาจจะเผชิญปญหาการแข งขันจากบริการที่พักเชิง
พาณิชยประเภทอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาชุมชนทองเที่ยวจึงไมสามารถที่จะพัฒนาไดในทุกพื้นที่
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 ซึ่งไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวขนาดเล็กไปแลว มีจํานวนผูมาเยือนสูงถึง 557,708 คนตอป
และมีรายไดสูงถึง 1,050.72 ลานบาทตอป (ศิวาพร ฟองทอง, 2561) ซึ่งก็ไดสะทอนถึงความแตกตาง
ของสถานภาพของชุมชนทองเที่ยวดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
การวิเคราะหผลตอบแทนของชุมชนทองเที่ยว พบวา มีความหลากหลายมากทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน จํานวนปที่ไดมีการวิวัฒนาการดานการทองเที่ยวชุมชน ทําเลที่ตั้ง สิ่งดึงดูดใจในพื้นที่
ชื่อเสียงที่ปรากฏในสื่อ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ สงผลตอขนาดตลาดของชุมชนและมีโอกาสสรางรายไดที่
แตกตางกัน
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5.3 ปจจัยแหงความสําเร็จ
การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จพบวา เราอาจสามารถแบงปจจัยแหงความสําเร็จเปนสามกลุม
ดวยกันคือกลุมแรกคือปจจัยพื้นฐาน หากไมมีปจจัยนี้การตั้งชุมชนทองเที่ยวก็จะไมเกิดขึ้นหรืออยูไดไม
นาน ปจจัยพื้นฐานนี้ ได แก ทุ นประเดิม ซึ่งประกอบดวย ทุนทางสังคม ทําเลที่ตั้ง ทุนธรรมชาติ ทุน
วัฒนธรรม และทุนภูมิปญญา สวนปจจัยกลุมที่สองที่มีความสําคัญในชวยที่ชวยใหชุมชนมีความสามารถ
ในการแขงขัน ไดแก การมีแกนนําที่มีวิสัยทัศนหรือแสวงหาความรูเพิ่มประสบการณ จึงสามารถคิด
กิจกรรมใหมๆ หรือหาตลาดใหมๆ และมีทุนมนุษย โดยมีสมาชิกที่เขามารวมมือรวมแรงอยางจริงจัง และ
มีคนรุนใหมเขามาสืบทอด สวนปจจัยแหงความสําเร็จประการสุดทายเปนปจจัยที่เรียกวา “ตัวเรง” เปน
ปจจัยภายนอก ไดแก การที่ชุมชนไดรับรางวัลหรือการที่ชุมชนไดมีโอกาสเสนออัตลักษณและตัวตนใน
สื่อมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโทรทัศนซึ่งในปจจุบันนั้นมีรายการสงเสริมทองเที่ยวชุมชนจํานวนมาก
ปจจัยนี้เปนตัวเรงเพราะวาจะทําใหการเปดและขยายตลาดเปนไปไดอยางรวดเร็ว
5.4 การตลาด
ชุมชนทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแลวสวนใหญไมคอยมีปญหาเรื่องการตลาด ยกเวนชุมชนทองเที่ยวตั้ง
ใหม เนื่องจากสวนใหญมี Facebook ของตนเอง และบางแหงก็มีเว็บไซตแมวายังไมมีประสิทธิภาพมากก็
ตาม โดยชองทางการติดตอชุมชนทองเที่ยวมีทั้งการติดตอผานมือถือ เว็บไซต และ Facebook นอกจากนี้
ยังพบวา บางครัวเรือนที่มีความสามารถดานสารสนเทศ ยังไดทําการตลาดของตนเองโดยการนําไป
ประชาสัมพันธแพลตฟอรมออนไลนตางๆ เชน Airbnb เปนตน นอกจากนี้ การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ ยังทําใหนักทองเที่ยวมีความตื่นตัวในการหาขอมูลมากขึ้น อยางไรก็ดี ชุมชน
ทองเที่ยวที่เกิดใหมหรือชุมชนที่ตองการเปลี่ยนตลาดจากตลาดศึกษาดูงานไปเปนตลาดทองเที่ยว ก็ยัง
จําเปนตองมีการพัฒนาและสงเสริมการตลาดมากขึ้น
สวนนักทองเที่ยวที่ไปดูงานหรือไปพักผอนที่ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญใช Facebook เปนชองทาง
รั บ รู ข อ มู ล ชุ ม ชนท อ งเที่ ย วเช น กั น การกลั บ เข า มาเที่ ย วซ้ํ า สํ า หรั บ ตลาดท อ งเที่ ย วค อ นข า งสู ง มาก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน โอกาสการกลับมาเที่ยวซ้ําสูงเกินกวารอยละ 95 สําหรับ
โฮมสเตย อัตราการกลับมาเยือนสูงกวารอยละ 90 เชน เกาะยาวนอย เปนตน
5.5 ผลตอบแทนสุทธิของครัวเรือน
เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะผลตอบแทนของการลงทุนสําหรับโฮมสเตย พบวา ผล
การดําเนินงานของครัวเรือนที่ทําโฮมสเตยสวนใหญมีกําไรสุทธิที่เปนบวก โดยเฉพาะบานลงทุนที่มีการ
ลงทุนปรับปรุงนอย แตสําหรับกรณีที่มีการลงทุนปรับปรุงมากและลงทุนสรางใหม พบวา ยังมีบางกรณีที่
ขาดทุน อยางไรก็ดี เจาของโฮมสเตยมักไมคํานึงถึงการตนทุนลงทุนดานสิ่งกอสรางวาเปนสวนหนึ่งของ
กําไรขาดทุน เพราะถือวาเปนการลงทุนเพื่อสรางบานเรือนรอลูกรอหลาน หรือเปนการลงทุนในการเก็บ
ทรัพยสินของตัวเอง (Store of Value) ไวในรูปที่พักอาศัย เนื่องจากเปนสินทรัพยที่ใชรวมกันระหวางเจา
บานกับลูกคา ดังนั้น 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
ที่นักท องเที่ยวเข าพั ก ซึ่ งจะมีผลตอจํานวนลูกคาที่จะไดรับในแตละป รวมถึ งลั กษณะของกลุมลูกค า
กลาวคือ หากเนนตลาดลูกคานักทองเที่ยวที่เนนคุณภาพบริการ แนวโนมการลงทุนมักจะสูงตามไปดวย
(เชน ซื้อเตียง ที่นอน ผาหมสีขาว ในหองติดแอร) ในขณะที่ลูกคากลุมดูงานที่ลูกคาอาจจะไมไดคาดหวัง
ในคุณภาพบริการสูงมาก ระดับการลงทุนก็อาจจะนอยลง (เชน ใชฟูกนอนเรียงกัน ไมใชเตียง ใชพัดลมตั้ง
โตะ)
สําหรับผลวิเคราะหผลตอบแทนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมมัคคุเทศกและกิจกรรมฐานเรียนรูจะ
ใหผลตอบแทนสุทธิคอนขางสูง เพราะมีตนทุนการลงทุนนอยและสวนใหญเปนการตอยอดทุนเดิมที่เคยมี
อยู แล ว ส ว นกิจกรรมที่ ให ผลตอบแทนสุทธิคอนขางดีมากและสอดคลองกันเกื อบทุกชุ มชนก็คือ การ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว
5.6 พฤติกรรมและเครื่องมือออนไลนที่ใชตัดสินใจ
ในการศึกษานี้ไมไดมีการสัมภาษณนักทองเที่ยวโดยตรง แตวิเคราะหพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดใน
โซเชียลมีเดีย จึงสามารถจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจหรือความไมพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ได แต ไ ม ส ามารถเชื่ อ มโยงมายั ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู แ สดงความคิ ด เห็ น เนื่ อ งจากผู รี วิ ว ในระบบ
ออนไลนมักจะไมเปดเผยตัวตน เชน เพศ อายุ การศึกษา ประเทศที่เดินทางมา ยกเวนวานักทองเที่ยว
ตางชาตินั้นจะไมใชภาษาอังกฤษ จึงจะทราบวามีที่มาหรือเปนสัญชาติใด ซึ่งในกรณีนี้ นักวิจัยจะตองแปล
เปนภาษาอังกฤษกอน จึงจะวิเคราะหขอมูลได
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวกลุมที่มาทองเที่ยวชุมชนเพื่อพักผอนและกลุมดูงานจะมีพฤติกรรม
ในการใชโซเชียลมีเดียแตกตางกัน โดยกลุมที่มาเที่ยวชุมชนเพื่อการพักผอนนิยมใชโซเชียลมีเดียมากกวา
กลุมศึกษาดูงาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สอดคลองกับการศึกษาภาคสนามที่พบวา ชุมชน
ที่ผูใชบริการสวนใหญเปนนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน ซึ่งสวนใหญจะใชสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตใน
การเขาถึงขอมูลชุมชน โดยเฉพาะผานชองทาง Facebook รวมถึงมีการแบงปนขอมูลเพื่อใหนักทองเที่ยว
คนอื่นๆ ไดเขามาแลกเปลี่ยนและตัดสินใจมาเที่ยวมากขึ้น ทําใหโซเชียลมีเดียกลายเปนแหลงกระจาย
ขอมูลทางตลาดใหชุมชนไปโดยปริยาย ในขณะที่การทองเที่ยวชุมชนที่เนนการศึกษาดูงานกลับไมเปนที่
รูจักนัก ยกเวน บานนาตนจั่น ซึ่งในระยะหลังก็พบวามีภาพลักษณและการรีวิวในเชิงการทองเที่ยวเพื่อ
พักผอนมากขึ้น
พฤติ ก รรมกอนเดิ นทางของนักทอ งเที่ย วไทย จะนิยมค น หาข อมู ล เพื่ อประกอบการตัดสิ นใจ
เดินทางหรือวางแผนการเดินทาง โดยอานจากกลุมเว็บไซตที่แนะนําการทองเที่ยว เชน ชิลไปไหน ไป
ไหนดี เปนตน เมื่ออานแลวก็มักจะไมมีการแสดงความคิดเห็นหรือรีวิวการทองเที่ยว การสอบถามสวน
ใหญเปนการสอบถามกันในโซเชียลมีเดียในกลุมเพื่อนและครอบครัว สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติจะอาน
จากเว็บไซต Trip advisor หากมีขอสงสัยจะสอบถามไปยังผูรีวิวที่เคยมีประสบการณหรือเคยเดินทางมา
กอน ซึ่งมักจะมีผูเขามาชวยตอบคําถามเหลานั้น
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สวนพฤติกรรมระหวางการเดินทางของนักทองเที่ยวไทย คือ การถายรูป สนใจอาหาร การซื้อ
สินคาของฝาก ที่พัก และความเปนกันเองของผูใหบริการในชุมชนทองเที่ยว สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ
จะสนใจเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทาง และความสะอาดของที่พัก
ส ว นพฤติ ก รรมภายหลั ง การเดิ น ทาง นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ นิ ย มเขี ย นรี วิ ว เพื่ อ บอกเล า
ประสบการณการเดินผานทางโซเชียลมีเดีย ชองทางที่นิยมใช คือ Trip advisor หรือเว็บไซตที่ใชบริการ
บานพัก เชน เว็บไซต Airbnb ในขณะที่นักทองเที่ยวไทยไมนิยมเขียนรีวิว หรือแสดงความคิดเห็น แต
มักจะเลือกประเมินโดยการใหคะแนน สงผลทําใหมีความคิดเห็นในเชิงลบจํานวนนอย ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะนักทองเที่ยวไทยไมตองการกลาวถึงผูใดในเชิงลบ ในขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติจะแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมาทั้งดานบวกและดานลบ
นักทองเที่ยวชาวไทยจะแสดงความคิดเห็นผาน Google Maps ในระหวางการเดินทาง ซึ่งเปน
ขอความสั้นๆ และใหคะแนนแหลงทองเที่ยว ในขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติยังไมคอยนิยมใหความคิดเห็น
ผาน Google Maps อยางไรก็ดี การปกหมุดใน Google Maps เปนสิ่งสําคัญ เพราะนักทองเที่ยวตางชาติ
มักจะมีปญหาเรื่องการเขาถึงแหลงทองเที่ยวและอาจหลงทาง
สําหรับกิ จกรรมการทองเที่ ยว นั กทองเที่ยวชาวไทยจะสนใจแหลงท องเที่ยวที่เปนธรรมชาติ
รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชน ตลาดยอนยุค เมืองจําลอง แตนักทองเที่ยวตางชาติจะสนใจ
แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ และไม ส นใจแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ จํ า ลองหรื อ เลี ย นแบบของจริ ง และให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรอบที่พัก
การวิเคราะหคําสําคัญ (Key word) พบวา กิจกรรมที่นักทองเที่ยวตางชาติสนใจ ไดแก การ
เดินทางปนเขา พูดคุยกับชาวบาน ชิมกาแฟสด ดูนก ดูแมลง ชิมมะพราวออน การวายน้ํา นอกจากนี้
มักจะมีขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการที่พักที่ยังไมไดมาตรฐาน เชน มีแมลงและยุงรบกวน เปนตน รวมถึง
ความไมเปนธรรมในการเก็บคาบริการ
5.7 ความพึงพอใจและขอมูลที่สรางจากนักทองเที่ยว (User Generated Content)
ขอมูลในสวนนี้มี 2 แหลง คือ 1) แบบสอบถามที่ถามนักทองเที่ยวที่มารับบริการโฮมสเตย และ 2)
สื่อออนไลน โดยเฉพาะ Trip Advisor และ Google Maps
ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา นักทองเที่ยวไทยที่มากับกลุมดูงานมักจะมีความพึงพอใจสูงกวา
นักทองเที่ยวที่ตองการมาพักผอนทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยวที่ดูงานไดรับการสนับสนุนคาใชจาย จึงไมมี
ขอเสนอหรือขอติติงมากนัก สวนใหญมีความพอใจกับบริการที่ไดรับ แตสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมา
พักผอน พบวา ชุมชนทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความนิยมสูง
แตมีอัตราการรองรับต่ํา จะมีเสียงติติงเรื่องราคาอีกดวยวาไมคุมเวลา
ผลการศึกษาจากสื่อออนไลน พบวา ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญที่เปนชุมชนดูงานนั้น มักไมมี
นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ ไ ปเยื อ น มี แ ต นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย ซึ่ ง แต ล ะฝ า ยมี ค วามสนใจไม เ หมื อ นกั น
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยมั ก ให ข อ มู ล ในลั ก ษณะที่ เ ป น บวกมากกว า และเนื่ อ งจากแหล ง ท อ งเที่ ย วใน
กรณีศึกษาอยูในภาคเหนือมากกวาในภาคอื่นๆ นักทองเที่ยวชาวไทยจะนิยมอากาศเย็นสบาย บรรยากาศ
“ชิลๆ” สนใจการถายรูปวิวทิวทัศนเพื่อถายรูป และสนใจอาหารมากที่สุด นักทองเที่ยวที่เขา Google
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Maps มักจะใหคะแนนซึ่งโดยเฉลี่ยแลวซึ่งชุมชนทองเที่ยวที่ศึกษาจะมีคาเฉลี่ยคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง
2.88 ถึง 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) แตสวนใหญนักทองเที่ยวไทยจะไมยอมเขียนคําวิพากษวิจารณ
เพิ่มเติมหรือหากจะเขียนก็ ก็มักจะเปนแตคําเสนอแนะหรือคําชมเทานั้น
ขอตําหนิของนักทองเที่ยวไทยมักจะเกิดกับชุมชนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม จึงมีความคาดหมาย
สูง เมื่อไปแลวก็จะผิดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหองน้ํา ซึ่งแหลงทองเที่ยวชุมชนมากไมมีหองน้ํากลาง
หรือมีก็มาตรฐานคอนขางต่ํา ไมมีการดูแลรักษาความสะอาด ในฤดูเทศกาลทองเที่ยวมักจะมีปญหา
ความสามารถในการรองรับไมเพียงพอ รถติด ฝุนละอองมาก เจาของโฮมสเตยไมสามารถดูแลโฮมสเตย
ไดในระดับมาตรฐาน เชน ไมสามารถเปลี่ยนผาปูที่นอนใหกับแขกที่มาพักไมได เพราะไมคาดหวังวาจะมา
ทุกวัน
สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่เปนกลุมที่มาพักผอนจะใหขอมูลที่เปนลบมากกวา ซึ่งมีนัยยะวา
ชุมชนทองเที่ยวของไทยยังไมไดมาตรฐานของการที่จะเชิญใหนักทองเที่ยวตางชาติมาพักผอน ยกเวน
กลุมที่เปนสายแข็ง เชน เปนนักวิชาการสายมานุษยวิทยา สวนใหญเห็นวาไมมีความเปนพิเศษ ความเปน
ธรรมชาติลดลง สิ่งปลูกสรางทันสมัยเกินไป สิ่งกอสรางและการวางแผนไมมีรสนิยม นักทองเที่ยวตางชาติ
มักจะบนเรื่องแมลงและความสกปรกของชายหาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดจากการที่ชาวบานทิ้งขยะแลวลง
ในแมน้ําลําคลองแลวก็ไหลมาสูชายหาดโดยไมมีการบําบัด
5.8 บทบาทของหนวยงานรัฐและ อปท.
บทบาทของรัฐในอดีตที่สําคัญ คือ การพัฒนาผูนํา ซึ่งสวนราชการตางๆ เชน กรมพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดมีสวนชวยสรางผูนํา ทําใหสามารถสรางการทองเที่ยวชุมชนขึ้นมาได ตอมาใน
ป จ จุบั นที่ ก ารทอ งเที่ ย วชุม ชนกํ าลั ง ได รับ ความนิ ย มและเป นที่ ส นใจของทุ ก ภาคส ว น จึ งมี ก ารอัด ฉี ด
งบประมาณลงไปจํานวนมาก ทําใหเกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไมมี
ความพรอม ทําใหเกิดความขัดแยงที่มาจากการจัดสรรผลประโยชนที่เขามาไมโปรงใสและลงตัว
สําหรับ อปท. สวนใหญยังไมมีบทบาทมากนัก สวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคที่เปนผลประโยชนตอสวนรวม แตกลุมการทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดดวย
รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรืองานประจําปที่เปนเอกลักษณและสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน อยางไรก็ตาม เมื่อการทองเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ผลกระทบที่เดนชัด คือ ปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้นจากนักทองเที่ยว และ อปท. มักจะประสบปญหาการจัดการขยะ จนไมสามารถจัดการเรื่องอื่นๆ
ได เชน ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว บางพื้นที่จะมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวาประชากรของพื้นที่ ในขณะที่
งบประมาณการจัดการขยะนั้นจัดสรรตามจํานวนหัวประชากรในทองถิ่นเทานั้น จึงทําใหชุมชนมีขอจํากัด
ในการจัดการขยะ เกิดขยะตกคาง อันจะนําไปสูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในวงกวางตอไป
5.9 พลวัตของการทองเที่ยวชุมชน
ชุมชนทองเที่ยวในประเทศไทยไดเกิดขึ้นมากวา 20 ปแลว และแตละชุมชนก็มีการวิวัฒนาการกัน
อยางตอเนื่องมิไดหยุดนิ่งอยูกับที่ และเมื่อการทองเที่ยวชุมชนเติบโตขึ้น ชุมชนทองเที่ยวก็เกิดการพัฒนา
ไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชน
ระบบการรองรับที่แตเดิมเปนแบบบานๆ หรือไมเปนทางการ ก็เริ่ม
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เปลี่ยนเปนระบบที่มุงเนนประสิทธิภาพและรายไดมากขึ้น ซึ่งพัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานอุดมการณและคุณคา ความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดถึงแนวปฏิบัติ เกิดเปนทฤษฎีพลวัต
การทองเที่ยวชุมชน ดังที่สรุปไวในตารางที่ 5.1
ในดานอุดมการณและคุณคา แตเดิมเปนอุดมการณของความเปนเพื่อนมนุษยและการแบงปน
เมื่อเวลาผานไปและเกิดรายไดขึ้น ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการเห็นโอกาสทางรายได และมีการ
เปลี่ยนมุมมองตอนักทองเที่ยวจากการเปนเพื่อนตางถิ่นมาเปนลูกคา สวนตนเองนั้นก็กลายเปนผูให
บริการ ซึ่งเปนทั้งผูประกอบการและแรงงานไปพรอมกัน โดยฝายชายมักจะเปนผูประกอบการและฝาย
หญิงที่เปนผูใชแรงงาน นอกจากนี้ ความพึงพอใจของผูบริโภคกลายเปนเรื่องสําคัญ สะทอนจากชุมชนทุก
แหงมีความตองการคณะวิจัย เพื่อชวยวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภคของแตละชุมชน
ตารางที่ 5.1 วิวัฒนาการของโลกทัศนและมุมมองของชุมชนทองเที่ยว
ทองเที่ยวชุมชนดั้งเดิม
1. อุดมการณและคุณคา
1.1 เพื่อนมนุษย การแบงปน และการเกื้อกูลกัน
1.2 ความงามและอัตลักษณเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน
1.3 มิตรจิตมิตรใจ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณตัวตน
1.4 ความซื่อสัตย
1.5 ความเสมอภาค
1.6 การเปนที่ยอมรับนับถือ (Recognition) ในวงแคบ
2. ความสัมพันธระหวางบุคคล
2.1 ความเปนชุมชนเดียวกัน
2.2 ความเปนเพื่อนบาน
2.3 ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
3. การดําเนินการ
3.1 ความหวงใย และการดูแล (Care)
3.2 การมีสวนรวม
3.3 การประชาสัมพันธปากตอปาก
3.4 การขายเปนกลุมใหญ/ ยืดหยุนตามความตองการ
ของลูกคา
3.5 รายไดเสริม
3.6 การสรางและดูแลความมั่งคั่งของครอบครัว
3.7 ทุนจากการออม
3.8 การอาศัยเครือขายภายใน
3.9 การมีทวิวัจน (Dialogue) และการอยูรวมเรือน
3.10 การขยายโลกทัศน และมิตรตางถิ่น
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วิสาหกิจชุมชน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ลูกคา ผูใหบริการ และแรงงาน
โอกาสทางการตลาด
มูลคา และการเพิ่มมูลคา
ความรับผิดชอบ ธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจของลูกคา
การออกสื่อมวลชนหรือไดรับการยกยองในวง
กวาง

2.1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 การเปนคูแขง
2.3 การเปนเครือขายธุรกิจรวมกัน
3.1
3.2
3.3
3.4

มาตรฐานการใหบริการ
การแบงแยกการทํางาน
ออนไลน
การขายแพ็กเกจ

3.5 กําไรขาดทุน
3.6 การลงทุนเพื่อผลตอบแทน
3.7 เงินกู
3.8 การสรางพันธมิตรภายนอก
3.9 ความเปนสวนตัว
3.10 การขยายตัวของรายไดและจํานวน
นักทองเที่ยว

รายงานฉบับสมบูรณ

ในดานการนําเสนอตัวตนของชุมชนตอนักทองเที่ยว ก็เปลี่ยนจากการนําเสนอความงามเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศไปเปนการเสนอบริการและผลิตภัณฑทองเที่ยวที่สรางขึ้น เชน การปลูกปอเทือง
ในนาและความคิดที่จะสรางสะพานไมไผขามนาที่บานบัวของแกนนําชุมชนที่ไดสัมภาษณ การทําสไลด
เดอรโคลนเสริมใหนักทองเที่ยวรุนใหม ตลอดจนการลงทุนซื้อเรือลองแมน้ําโขงของบานทาขันทอง เปน
ตน
ความเปนมิตรจิตมิตรใจและความภูมิใจในอัตลักษณและตัวตนที่มีอยูเดิม ก็แปรเปนมูลคาและการ
เพิ่มมูลคา ในดานการใหบริการก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธจากความเสมอภาคระหวางผูใหและ
ผูรับบริการ เปนความพยายามที่จะตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปนหลัก ในดานความสําเร็จ
ซึ่งเคยเอาการยอมรับนับถือ (Recognition) ของสังคมในชุมชนภายนอกและจากการไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก ก็เริ่มสนใจการยกฐานะและการยอมรับผานสื่อมวลชนและการโฆษณา รวมถึงมีการสราง
แบรนดใหเปนที่รูจักทั่วไป
ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลก็เริ่มพัฒนาจากการเปนชุมชนเดียวกันไปมีการแบงกลุมเปนผู
มีสวนไดสวนเสีย ความเปนเพื่อนบานก็เริ่มจะกลายเปนการเปนคูแขง และการที่จะพยายามที่จะสราง
ความแตกตางและลงทุนตางกัน เพื่อสรางความไดเปรียบเพื่อเรียกตลาดเที่ยวซ้ํา ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
ที่เคยมีอยูก็กลายเปนความสัมพันธเชิงเครือขายทางธุรกิจเพื่อใหทํางานใหสําเร็จลุลวงไป
ในดานการดําเนินการ แตเดิมนั้นการดําเนินการนั้นเนนความหวงใยและการดูแล (Care) แตเมื่อ
พัฒนามากขึ้นก็ตองเนนการใหบริการใหไดมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานโฮมสเตยของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา การมีสวนรวมเมื่อมีลูกคามากขึ้นการมีสวนรวมแบบรวมดวยชวยกัน ก็กลายเปน
การแบงแยกกันทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการประชาสัมพันธซึ่งแตเดิมอาศัยการบอกตอ
ปากตอปาก ก็เริ่มเปนการเสนอขอมูลบานพักและกิจกรรมทองเที่ยวผานชองทางออนไลน เชน Facebook
หรือเว็บไซต ซึ่งชุมชนใดที่มีระบบออนไลนที่นาดึงดูดใจ ก็จะมีโอกาสมากกวา เชน บานนาตนจั่น เปนตน
สําหรับ การนํ าเสนอกิ จกรรมให กับ นั กทองเที่ยวแต เ ดิมนั้นมี ความยืดหยุ นมากกวาหรื อมีการ
จัดเปนกลุมใหญก็เริ่มมีขายเปนแพ็คเกจ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงานและการตอบสนอง
ลูกคาที่แตกตางกัน เชน ที่เกาะยาวนอยก็มีการจัดเปนแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน บานทาขันทองก็เริ่มมีการจัด
แพ็คเกจที่มีลักษณะแตกตางกันสําหรับลูกคาที่มีตลาดแตกตางกัน เชน ลูกคาดูงาน ลูกคาทองเที่ยว ลูกคา
ที่เปนนักเรียนจากตางประเทศ
ผลไดจากการดําเนินการซึ่งแตเดิมมองเพียงเปนรายไดเสริม ก็เริ่มเปนรายไดหลัก มีกําไรขาดทุน
เกิดขึ้น การลงทุนเพื่อทําโฮมสเตยนั้น แตเดิมเปนการสรางบานใหบุตรหลานและเปนการดูแลทรัพยสิน
ของครอบครัว ก็เปลี่ยนเปนการลงทุนเพื่อตอยอดความมั่งคั่งของครอบครัว มีการลงทุนในหองและบาน
เปนจํานวนมากที่เกินกวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของตน ผูนําชุมชนหลายคนมีบานเกินกวาหนึ่งหลัง
ในการทําโฮมสเตย และยังมีบานใหเชาอีกหลายหลัง เงินทุนที่เคยอาศัยจากการออมโดยไมตองใชเงินกู ก็
เริ่มมีการกูจากธนาคาร หวงโซอุปทานซึ่งแตเดิมใชแตเครือขายภายในชุมชน ก็เริ่มขยายเปนใชเครือขาย
จากภายนอกมากขึ้น เชน อยูในเครือขายของ Local Alike ซึ่งเปนเว็บไซตจําหนายแพ็กเกจทองเที่ยวใน
ชุมชน หรือการใช Airbnb
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ในดานการตอนรับขับสูก็เปลี่ยนจากการอยูรวมเรือนและการมีทวิวัจน (Dialogue) มาเปนการ
ตอนรับขับสู (Hospitality) และการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) ของลูกคามากขึ้น
ผลกระทบทางออมที่เปนบวกตอชุมชน ซึ่งแตเดิมเคยมองวาเปนการขยายโลกทัศนและการมีมิตร
ต า งถิ่ น และความภู มิ ใ จที่ ชุ ม ชนของตนเป น ที่ รู จั ก ก็ ก ลายเป น การมุ ง หวั ง โครงการภายนอกและ
สาธารณูปโภคที่มีโอกาสไดรับจากรัฐ ยิ่งเมื่อหมูบานของตนไดกลายเปนหมูบานที่ไดรับรางวัล ก็จะทําให
สวนราชการตางๆ ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น
วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้ ไมไดมีการมองวาเปนวิวัฒนาการไปสูสิ่งที่ดอยกวาหรือดีกวา แตเปน
วิวัฒนาการตามที่แตละชุมชนเห็นความจําเปนและเปนไปตามความตองการของการตลาด ซึ่งนักพัฒนา
ชุมชนและตัวชุมชนเองตองมีความเขาใจวาเมื่อจะเขาสูก ารเปนการทองเที่ยวชุมชนนั้น จุดหมายปลายทาง
ที่อยากจะเห็น คืออะไร และตองการควบคุมการเปลี่ยนปลงไดเพียงใด ดังนั้น คณะหรือผูวางนโยบาย
ใหแกการทองเที่ยวชุมชน และชุมชนจะตองเลือกและเตรียมความพรอมเพื่อไปสูจุดหมายดังกลาว เพื่อทํา
ใหนําไปสูความเปนวิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชยอยางแทจริงหรือไม และพิจารณาวาจุดหมายปลายทางที่ยัง
รักษาคุณคาและอุดมการณ แตก็ยังแขงขันไดในโลกแหงความเปนจริงไดอยางไร
ในด า นทุ น สั ง คม การศึ ก ษาพบว า การเข า มาของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
เทคโนโลยีดานสารสนเทศ ดังที่เห็นไดจากการใชบริการโทรศัพทมือถือและการใช Facebook ของชุมชน
ทํ า ให แ ต ล ะครั ว เรื อ นสามารถทํา การตลาดเองโดยไมต อ งผ า นกลุ ม ยิ่ง ไปกวา นั้ น เมื่อ การทอ งเที่ ย ว
ขยายตั ว จนชุ ม ชนกลายเป นฮับ ของการทอ งเที่ ย วขนาดเล็ก เชน ที่ อํา เภอเชี ย งคานหรื ออํ า เภอปาย
กิจกรรมเชิงพาณิชยที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน ถนนคนเดินในยามค่ําคืน ทําใหไมมีความจําเปนตอง
อาศัยพิธีบายศรีสูขวัญเปนกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวในเวลาค่ําคืนอีกตอไป เมื่อผลประโยชนรวมกันที่
อาศั ย ความเป น เครื อ ข า ยไม จํ า เป น อี กต อ ไป สายใยที่ ยึ ด โยงสั ง คมเพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมใหไ ด ม าซึ่ ง
ผลประโยชนรวมกันนั้น ก็จะออนแอตามไปดวย
นอกจากนี้ เมื่อการทองเที่ยวขยายตัว มีลูกคามาใชบริการถี่ขึ้น ทําใหชาวบานไมมีเวลาที่จะมา
ร ว มมือกันทํ าพิธีก รรมและ กิจ กรรม จิต อาสาต างๆ ในสังคม เนื่ องจากมีนักท องเที่ย วมาเยี่ยมเยือ น
ตลอดเวลา ก็จะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหทุนสังคมในพื้นที่นั้นนั้นออนแอลง
ยกตั วอย า งเช น กรณี ข องเชีย งคาน หากอาศั ย เฉพาะทุนสั งคมที่มี อยูอ าจจะไม เ พีย งพอที่จ ะ
สามารถคงอัตลักษณของทองถิ่นไว เมื่อการทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็ว จึงจําเปนที่
จะตองอาศัยขอบัญญัติหรือกฎหมายทองถิ่นเขามาชวยในการจัดการ ซึ่งที่เชียงคานก็ไดทํามีการออกเทศ
บัญญัติเพื่อควบคุมการสรางอาคารในยานบานเกา เชน การกําหนดสี ความสูง และลักษณะของอาคาร
เปนตน เพื่อคุมบรรยากาศยานบานเการิมแมน้ําโขงเอาไว
การที่ทุนสังคมในทองถิ่นที่ใชในการทองเที่ยวออนแอลงนั้นไมไดหมายความวาทุนสังคมของ
สังคมนั้นจะลดลง แตสังคมนั้นๆ ยังสามารถใชทุนสังคมเดิมไปประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนได
อีก อยางไรก็ดี การใชทุนสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวก็ดีหรือที่มีอยูแลวก็ดีไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ไม
อยูในขอบเขตของการศึกษานี้
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5.10 อนาคตของชุมชนทองเที่ยวไทย
การวิเคราะหอนาคตของชุมชนทองเที่ยวนี้ จะอาศัยวิธีการวิเคราะห SWOT คือ พิจารณาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และความทาทายของการทองเที่ยวชุมชน ดังนี้
จุดแข็ง ของชุมชนทองเที่ยว คือ เปนผลิตภัณฑและสินคาที่มีความหลากหลายดังที่กลาวมาแลว
เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งตั้งแตยอดเขาไปจนถึงกลางทะเล มีชาติพันธุที่แตกตางกัน สามารถสรางสีสัน มีเสนห
มีความหลากหลาย และชุมชนสามารถใชจุดแข็งที่แตกตางกันเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวมีทางเลือก
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนที่อยูในชนบทมักจะมีวิถีชีวิตที่ไมเรงรีบ มีอัธยาศัยที่เหมาะกับการใหบริการ
นักทองเที่ยว
จุด อ อ น ของชุม ชนทอ งเที่ ย ว คื อ กํ า ลั ง รองรั บ ด า นแรงงาน เพราะครั ว เรื อ นส ว นใหญ อ าศั ย
แรงงานของแมบานจัดการเวลาที่ยังพอมีเหลืออยูมาตอนรับขับสูนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนสวนใหญไมได
คาดหวังวานักทองเที่ยวจะมาเที่ยวทุกวัน แตในกรณีฤดูกาลทองเที่ยวในบางพื้นที่ปรากฏวามีจํานวน
นักทองเที่ยวมาพักแทบทุกวัน เชน ที่แมกําปอง ทําใหขาดแคลนแรงงานที่จําเปนในการตอนรับขับสูใหมี
มาตรฐานตามที่นักทองเที่ยวคาดหวัง
นอกจากนี้ ชุมชนมีระดับความสามารถในการใหบริการตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและการจัดสรรผลประโยชนภายในชุมชน เมื่อนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลัง
รองรับดานสาธารณูปโภคโดยเฉพาะปญหาขยะและน้ําเสีย ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตลาดจากตลาดดูงานเปนตลาดพักผอนอาจทําใหเกิดผลกระทบเชิงสังคม
ตามมา สวนการจัดสรรผลประโยชน หากขาดความโปรงใสและเปนธรรมจะทําใหทุนทางสังคมที่เปนฐาน
คอยๆ สึกกรอนได และหากธรรมาภิบาลของกลุม
สําหรับชุมชนทองเที่ยวที่ตองการรับนักทองเที่ยวที่สนใจมาพักผอน พบวา นักทองเที่ยวยังเห็นวา
ตองพัฒนามาตรฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยเฉพาะหองน้ําสาธารณะ และการดูแลรักษา
ความสะอาด โดยเฉพาะในกลุมการทองเที่ยววันเดียว
อีกจุดออน คือ ทุนสังคมที่เปนทุนประเดิมไมแข็งแรงพอ แตตั้งขึ้นเพราะความชวยเหลือจาก
ภายนอก ความสําเร็จของการทองเที่ยวชุมชน จึงตองการ “การระเบิดจากภายใน” มากกวาการจัดตั้งโดย
หนวยงานภาครัฐ และหากธรรมาภิบาลของกลุมไมเขมแข็งพอ อาจจะทําใหชุมชนทองเที่ยวสรางปญหา
บุกรุกที่สาธารณะได
นอกจากนี้ การจัดสรรผลประโยชนภายในกลุม หากไมลงตัวและไมเปนธรรมแลว ก็จะมีโอกาสจะ
เกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชนตามมา นอกจากนี้ยังมีการดูแลเรื่องผลกระทบที่มีตอครัวเรือนในชุมชน
ที่ไมไดมีสวนไดจากการทองเที่ยว ซึ่งก็จําเปนจะตองมีการจัดสรรผลประโยชนบางสวนจากรายไดจาก
ทองเที่ยวไปดูแลผลกระทบเหลานี้ เชน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม มลพิษเสียง และในขณะเดียวกันก็
ต อ งใช ร ายได บ างส ว นไปเพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพชี วิ ต ให แ ก ค นในชุ ม ชน ซึ่ ง จะเป น ทั้ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต สํ า หรั บ
นักทองเที่ยวดวย เชน แสงไฟสองสวาง เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและนักทองเที่ยว
โอกาส ของชุมชนทองเที่ยวนั้นมีอยูมาก เนื่องจากกระแสการทองเที่ยววิถีไทยที่กําลังเติบโต แต
ทั้งนี้โอกาสนี้ก็ไมใชเปนโอกาสสําหรับชุมชนทองเที่ยวทุกแหง เปนเฉพาะชุมชนทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
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เทานั้น นอกจากนี้ ระบบการขายออนไลนและการขนสงสินคาระหวางจังหวัดที่พัฒนาขึ้นมาก ยังจะเปด
โอกาสให ชุ ม ชนสามารถขายผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ในชุ ม ชนได อ ย า งต อ เนื่ อ งหลั ง จากการมาเยื อ นของ
นักทองเที่ยว
ความทาทาย ของชุมชนทองเที่ยว คือ กระแสการทองเที่ยววิถีไทยในปจจุบัน ทําใหหนวยงาน
ตางๆ พยายามเขาไปหาชุมชนทองเที่ยวที่คอนขางประสบความสําเร็จแลว เพื่อที่จะใหขอเสนอและยื่นมือ
มาใหความชวยเหลือตางๆ ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันภายใน เนื่องจากแยงชิงผลประโยชนจากรัฐที่เสนอ
เขามา
นอกจากนี้ ชุมชนที่พึ่งพารัฐมากเกินไปจากอุปสงคเทียมจากนโยบายของรัฐที่ไปกระตุนการดูงาน
อาจมีโอกาสตองออกจากตลาดเมื่องบประมาณสนับสนุนเหลานี้สิ้นสุดลง
ความทาทายอีกประการหนึ่ง ไดแก การแขงขันจากอุตสาหกรรมโรงแรมในพื้นที่ใกลเคียงซึ่ง
สามารถเสนอบริการในราคาที่คอนขางต่ําและใกลเคียงกับโฮมสเตยที่กําลังปรับตัวไปสูตลาดนักทองเที่ยว
ที่มีคาที่พักประมาณ 600 บาทตอคืน (รวมคากิจกรรม)
นอกจากนี้ ชุมชนในภาคเหนือ อีสาน และใต ยังประสบปญหาหมอกควันจากการเผาในพื้นที่โลง
แจงของกิจกรรมทางการเกษตร ทําใหฤดูกาลทองเที่ยวมีระยะเวลาที่สั้นกวาที่ควรจะเปน
5.11 ขอเสนอแนะ
5.11.1 แนวทางสําหรับนักพัฒนา
สําหรับขอบเขตของนักพัฒนา จะหมายรวมถึงนักวิชาการ และขาราชการสวนภูมิภาคที่จะ
เขาไปพัฒนาและทํางานรวมกับชุมชนในแงมุมการทองเที่ยวชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาในภาคเอกชนที่มี
ความตั้งใจไปรวมกิจกรรมเชิงสังคมกับชุมชน โดยมีแนวทางที่จะเสนอแกกลุมนักพัฒนาเหลานี้ ดังนี้
 ผู พั ฒ นาควรมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพพื้ น ฐานของชุ ม ชนนั้ น ว า พื้ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับพัฒนาการทองเที่ยวหรือไม มีปจจัยพื้นฐานแหงความสําเร็จหรือไม โมเดลของชุมชนที่
ประสบความสําเร็จตองมีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียงเสนทางทองเที่ยวหลัก คือ หางจากถนนสายหลักไมเกิน 30
กิโลเมตร มีสิ่งดึงดูดใจที่เปนแมเหล็กอยูใกลเคียงชุมชนหรืออยูภายในตัวชุมชนนั้นเอง หรือมีฐานะเปน
จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว เชน มีอัตลักษณของชนเผา หรือมีอากาศหนาวเย็น เปนจุดดูทะเล
หมอก มีชายหาด เกาะแกง และทะเล ยิ่งไปกวานั้นปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุด คือ ทุนทางสังคม กลาวคือ
มีความรักความสามัคคีของกลุม มีความไวเนื้อเชื่อใจในผูบริหารกลุม ขอพึงระวังก็คือจะตองตระหนัก
วาไมใชทุกชุมชนสามารถพัฒนาเปน ชุมชนทองเที่ยวไดเสมอไป ความพยายามที่จะพัฒนาโดยไม
ดูศักยภาพชุมชน อาจจะทําใหชุมชนตองลงทุนไปอยางเสียเปลา
 นักพัฒนาชุ มชนท องเที่ยวควรมี ความเข าใจเศรษฐกิ จท องเที่ยวของชุ มชน โดยเฉพาะ
ประเภทตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอรายรับ ตนทุนการลงทุน
ของชาวบานทั้งทางตรงและทางออม และผลตอบแทนสุทธิ เพื่อที่จะไดใหคําแนะนําแกชาวบานไดอยาง
ถูกตอง
 การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วต อ งมี ก ารจั บ คู ต ลาดที่ ถู ก ต อ ง กล า วคื อ นั ก พั ฒ นาจะต อ ง
วิเคราะหวาชุมชนทองเที่ยวที่จะพัฒนานั้นควรมีเปาหมายเปนตลาดประเภทใด กลาวคือ เปนตลาดสําหรับ
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กลุมศึกษาดูงาน เปนตลาดสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน หรือเปนตลาดแบบผสม เพื่อจะไดเปน
ทิศทางในการกําหนดการจัดเตรียมบริการ การทําการตลาด และพัฒนาระบบรองรับที่สอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายได
 ตองมีการวางแผนและพัฒนาทักษะตลอดหวงโซอุปทาน เชน ความรู ทักษะในเรื่องการ
จัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และทัศนคติดานการบริการมาตรฐานการใหบริการ ขีดความสามารถใน
การสื่อสาร การติดตอกับหนวยงานภายนอกและนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรมีการถายทอดทักษะทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและในระดับบริหารดวย
 เพิ่มทักษะในการออกแบบพื้นที่และการจัดภูมิทัศน เชน การจัดพื้นที่สาธารณะ ริมหาด
ริมน้ําใหมีความสวยงาม ระวังการปลูกสราง เชน หองน้ํา และการติดปายตางๆ ที่รวบกวนสายตา หรือ
อาจบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม
 เพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย เนื่องจากเปนสิ่งแรกที่นักทองเที่ยวคํานึงถึง รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทุกประเภท เชน ปายบอกทาง ถนน
แสงสวางสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน
 ชุมชนควรไดรับการสงเสริมในการหารูปแบบและกิจกรรมใหมๆ แมวาชุมชนจะมีกิจกรรม
ที่ดีเดนจากการสะสมภูมิปญญาหรือการบริหารจัดการ และนวัตกรรมตางๆ ที่ผานมา แตเมื่อเวลาผานไป
กิจกรรมเหลานี้ไดขยายตัวออกไปและรูจักกันในวงกวางแลว ทําให มีความนาสนใจลดลง เพราะการ
ทองเที่ยวชุมชนก็เหมือนกับกิจกรรมการทองเที่ยวอื่นๆ ตองสรางสินคาและบริการใหมอยูตลอดเวลา
ดังนั้น จึงควรจะตองหากิจกรรมใหมๆ เขามาเสริม โดยเฉพาะชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ก็ตองหากิจกรรม
ในเวลาค่ําคืนนอกเหนือไปจากการบายศรีสูขวัญ เชน การดูดาว การเลานิทานพื้นบานรอบกองไฟ หนัง
ตะลุงยุคใหม หรือนวดไทย เชน นวดเทา นวดตัว การทําสปาแบบกระโจมสมุนไพร การนวดหนา เปนตน
หรือกรณีของบานคลองหัวชาง จ.สระบุรี ซึ่งมีการปรับจากการดูงานเปนการทองเที่ยวแบบคายเยาวชน
การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน และผจญภัยใฝเรียนรู เปนตน
 ควรเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเที่ยวในสื่อออนไลน ระหวางแหลงทองเที่ยวระดับชาติ
และแหลงทองเที่ยวชุมชน โดยใหระบุแหลงทองเที่ยวชุมชนใกลเคียง ใชขอมูลจากนักทองเที่ยวที่เดินทาง
ไปมาแลวมานําเสนอจุดเดนของแตละพื้นที่ เชน อาหาร รานกาแฟ บรรยากาศ ปรากฏการณธรรมชาติ
เปนตน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวรายอื่นๆ เขามา
 สนับสนุนและเผยแพรวิธีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมเปนที่มาของความขัดแยงและความลมสลายของชุมชนทองเที่ยว จึงมีความจําเปนที่ชุมชน
ทองเที่ยวตองศึกษาหาความรูถึงวิธีการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน รวมทั้งหา
วิ ธี ก ารที่ จ ะให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ที่ ใ ห ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ข องตนว า ได รั บ
ผลประโยชน ผลกระทบ และมีความพึงพอใจตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตนเอง
มากนอยเพียงใด
 การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ควรมี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย และพั ฒ นาด า นนวั ต กรรมบริ ก ารระดั บ
ชุมชนใหม เชน Spa by CBT ซึ่งตองเปนการออกแบบตลอดหวงโซอุปทานใหมใหมีความเปนพื้นถิ่น และ
ประหยัดทรัพยากร เชน อาจจะนํากระโจมมาประยุกตใช รวมถึงการนําแกนนําไปพบปะและแลกเปลี่ยน
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ความรูกัน การพัฒนาคนรุนใหม ที่จะกลับมาชวยชุมชนในดานประสานกับโลกสารสนเทศและการตลาดได
งายขึ้น สวนการใหความรูและฝกอบรมโดยการใหมีการไปทองเที่ยวแลกเปลี่ยนความรูกันนั้นเปนเรื่องดี
แตถามากเกินไปก็จะกลายเปนการสรางอุปสงคเทียม ทําใหชุมชนเขาใจผิดถึงขนาดของผลรายไดที่จะ
ไดรับและมีการลงทุนที่ผิดพลาดตามไปดวย
5.11.2 แนวทางสําหรับภาครัฐ (สวนกลาง)
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับ กระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงทองเที่ยวควรมีการใหความรู
ผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงในจังหวัดในพื้นที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ การจัดการดานท องเที่ ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความ สมดุล ระหวางอุปสงคกับ
อุ ป ทาน ความแตกต า งระหว า งศั ก ยภาพของแต ล ะพื้ น ที่ โดยใช ดั ช นี ก ายภาพด า นการท อ งเที่ ย ว
ผลกระทบจากการทองเที่ยว ตลอดจนลักษณะของตลาดทั้งไทยและตางประเทศรวมทั้งความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับความรูสึกของคนไทยในแหลงทองเที่ยวดวย
1) ดานการประชาสัมพันธและการตลาด
 สํ านั ก นายกรั ฐมนตรี ควรจั ดประชุ มผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงต างๆ เพื่ อให
ผูบริหารระดับกระทรวงเขาใจถึงความสําคัญของการบูรณาการการจัดการดานการทองเที่ยว โดยอาจ
จัดทําเปน workshop ที่ใหทําโจทยรวมกันจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ควรจัดใหความรูแกผูวา
ราชการจังหวัดและผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตลอดจนเทศบาลในเมือง
ทองเที่ยวหลักทั่วประเทศ เนื้อหาการใหความรูควรเนนการพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน
สืบเนื่องจากบริบทและรูปแบบของชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยว
แบบนโยบายสู ต รเดี ย วไมน าจะมี ป ระสิ ท ธิผล ยกเวน จะเป น การลงทุนด า นสาธารณูป โภคตามความ
ตองการของชุมชน ซึ่งจะทําใหทุกคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริม
และพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีเวลาใหมากกวา มีความ
ละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพื้นที่มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัย
มักจะมีความเขาใจการตลาดและบริบทของตลาดไมเพียงพอ และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของ
ตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด
 สรางแฟลตฟอรมซื้อขายออนไลนสําหรับชุมชนทองเที่ยว โดยเปนเว็บไซตกลางที่
ชุมชนสามารถเขาไปแกไขขอมูลตางๆ ไดเอง เชน แจงขาวสาร กิจกรรม และฤดูกาลทองเที่ยวของชุมชน
ตลอดสามารถดํ า เนิ น การจองบริ ก ารต า งๆ ผ า นเว็ บ ไซต ซึ่ ง นอกจากจะเป น ฐานข อ มู ล กลางในการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของชุมชนแลว ยังเปนการอํานวยความสะดวกดานขอมูลใหกับนักทองเที่ยว
อีกดวย ที่สามารถหาทางเลือกแหลงทองเที่ยวชุมชนไดผานเว็บไซตกลาง และไดรับขอมูลที่ถูกตองที่มา
จากชุมชน รวมถึงใหสามารถจับคูความตองการไดอยางตรงเปา ทั้งนี้ควรใหขอมูลมาแบบเรียลไทมวา
ในขณะนี้ แ ต ล ะชุ ม ชนมี ก ารจองมากน อ ยเพี ย งไร เพื่ อ ลดระดั บ ความคั บ คั่ ง ในหมู บ า นในช ว งฤดู ก าล
ทองเที่ยว เกิดขีดความสามารถในการรองรับที่ชาวบานไดตกลงกัน นอกจากนี้ควรสงเสริมใหทุกชุมชนมี
Facebook ของตัวเองเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
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2) ดานการบริหารจัดการ
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณดานการจัดการขยะให
ชุมชนทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมที่รับนักทองเที่ยวรายวัน ซึ่ง อปท. ไมสามารถจัดเก็บคากําจัด
ขยะจากโรงแรม รวมทั้งใหความรูดานการจั ดการ การลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับขยะจากการ
บริโภคของสดและของเสียที่มีความชื้นสูง
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีศักยภาพจัดทําแผน
ทองเที่ยวระยะปานกลางและระยะยาว คือ 5-10 ปเพื่อทําใหสามารถวางแผนการพัฒนาสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการทองเที่ยวในระยะยาว
 ควรสนับสนุนชุมชนทองเที่ยวดานสาธารณูปโภค จากการทบทวนวรรณกรรมของนัก
คิดตนตํารับเรื่องทุนทางสังคม ซึ่งเปนแกนหรือฐานของการทองเที่ยวชุมชนนั้น และจากประสบการณใน
การวิจัยครั้งนี้ พบวา มีความสอดคลองกันวา ทุนทางสังคมเกิดจากการสะสมประสบการณของชุมชน
ดังนั้น นโยบายสาธารณะที่เขามาจากภายนอกจะทําไดคอนขางจํากัด การสนับสนุนชุมชนไมควรอุดหนุน
งบประมาณโดยตรง ควรอุดหนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการที่ชุมชนมีความตองการรวมกัน
โดยเฉพาะดานการเขาถึง เชน การจอดรถ เพราะจะใหผลประโยชนตอทุกคนในชุมชน ไมเพียงแตผูที่มี
กิจการในดานการทองเที่ยว สาธารณูปโภคนี้ก็จะลดผลกระทบที่เคยมีกับชุมชนอื่นๆ โดยรอบ เชน การลด
ฝุนของการเขาถึงในชุมชนกอนถึงและชุมชนทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความชวยเหลือก็ตอเมื่อชุมชนมีแผน
จัดการดูแลความสะอาดที่ชัดเจน สําหรับหองน้ําอาจจะพิจารณาสรางหองน้ําใหแกรานคาของชุมชน หรือ
ศูนยการเรียนรู หรืออุดหนุนเอกชนใหมีผูทําความสะอาดเปนประจํา เชน บานพิมาน ที่ชุมชนบานเชียง จ.
อุดรธานี และตลาดไทยยอนยุคบานระจัน จ. สิงหบุรี
 การพัฒนาตองสอดคลองตามตามบริบทของชุมชน สืบเนื่องจากบริบทและรูปแบบของ
ชุมชนทองเที่ยวมีความหลากหลาย การเขาไปพัฒนาชุมชนทองเที่ยวแบบนโยบายสูตรเดียวไมนาจะมี
ประสิทธิผล ยกเวนจะเปนการลงทุนดานสาธารณูปโภคตามความตองการของชุมชน ซึ่งจะทําใหทุกคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนรวมกัน สวนการสงเสริมและพัฒนานั้น อาจทําผานการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีเวลาใหมากกวา มีความละเอียดออน และออนไหวตอบริบทพื้นที่
มากกวา แตขอควรระวังในการใชสถาบันอุดมศึกษาก็คือ นักวิจัยมักจะมีความออนดอยดานการตลาดและ
เขาใจบริบทของตลาดนอย และพัฒนาชุมชนไปตามความคิดเห็นของตนเองมากกวาปจจัยทางการตลาด
5.11.3 แนวทางสําหรับชุมชนทองถิ่น
1) การสรางแพ็กเกจกิจกรรม
จากผลการศึ ก ษาภาคสนามและการศึ ก ษาจากข อ มู ล ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย แสดงให เ ห็ น
แนวโนมตรงกันวาการทองเที่ยวชุมชนจะมีลักษณะเปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนมากขึ้นในอนาคต
และจะมาแทนที่การศึกษาดูงาน ซึ่งหากชุมชนไมมีนวัตกรรมที่จะดึงดูดใหเกิดการศึกษาดูงานรอบใหม
การทองเที่ยวในสวนนี้จะคอยๆ ลดบทบาทความสําคัญลง ในขณะที่ชุมชนก็ไดเตรียมการที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยังพบว า ปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาหาร
กิจกรรม กาแฟ บรรยากาศ จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
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 อาหาร อาหารเปนจุดขายหลักของหลายชุมชน

โดยเฉพาะชุมชนโฮมสเตยและ
อนุ รั ก ษ เ กาะยาวน อ ย ซึ่ ง เป น ชุ ม ชนที่ มี ผั ก สวนครั ว ในบ า น อาหารที่ ส ดปรุ ง ใหม แ ละเป น ปราศจาก
สารอินทรีย เชน การนําเสนอไขไกและผักสด ผักหวานและผักเหลียงจากสวนครัวหลังบาน ปลาและหอย
จากกระชังของชาวประมงเจาบาน เปนการสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน โดยเฉพาะผูที่มาจาก
เมืองใหญ นอกจากนี้ อาหารยังเปนกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนจํานวนมาก อยางไร
ก็ดี การสรางความหลากหลายใหกับเมนูอาหารเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากอาหารบางประเภทที่เปนอาหาร
ดั้งเดิมของทองถิ่น เชน น้ําพริก ขนมหรือวัตถุดิบที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งกลุมวัยรุนหรือเด็กๆ อาจจะไมคุนเคย
ดังนั้น อาจมีการสรางสรรคเมนูใหมๆ ที่เปนเมนูอาหารทั่วไป แตยังคงใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน ยําเมี่ยงใบ
ชา เปนตน หรือการนําเสนออาหารที่ชวยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธกันระหวางเจาบานกับผูมาเยือน เชน การ
กินหมูกระทะ แตหมักดวยสมุนไพรสูตรทองถิ่น เปนตน
 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมสรางสรรคที่สามารถจะบรรจุไวในแพ็กเกจการทองเที่ยว
ชุมชนในรูปแบบของการพักผอน มีองคประกอบดังนี้
 กิจกรรมถายรูป เปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวรุนหนุมสาวนิยมมากที่สุด ซึ่งชุมชน
อาจออกแบบพื้นที่ที่นักทองเที่ยวสามารถเช็คอินแลวสงรูปถายไปใหเพื่อนๆ หรืออาจจะเปนพื้นที่ที่มีพื้นที่
สรางตัวมาสคอต (Mascot) ของชุมชน เชน อาจจะใชตุกตาฟางรูปนกเงือก พุมไมดัดรูปชาง ทั้งนี้ พื้นที่ที่
จะพัฒนานี้ตองสามารถรับแสงไดเหมาะสําหรับการถายรูปทั้งในยามเชาและยามบาย
 กิจกรรมที่นักทองเที่ยวทําดวยตัวเอง (DIY) เชน ขุดหนอไมมาทํากับขาว ปนดิน
ทาสี รอยลูกปด พายเรือ ทํากับขาวและขนมทองถิ่นแบบงายๆ เปนตน
 กิจกรรมผอนคลาย เชน นวดไทย สปาไทย
 กิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตร รับพร รดน้ํามนต ทําบุญเสริมดวง ขาย
อาหารปลาในเขตอภัยทาน ถวายตุงใหพระธาตุ เปนตน
 กิ จ กรรมการมี ส ว นร ว ม เช น มี ส ว นร ว มในงานพิ ธี ห รื อ งานเทศกาลต า งๆ ของ
หมูบาน
 กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การบวชปา เปนตน
 กิจกรรมที่ตองมีปราชญผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เชน ดูนก เปนตน
 กาแฟ รานกาแฟเปนอีกองคประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวชุมชนในยุคปจจุบัน
เพราะเปนที่พบปะของนักทองเที่ยวที่อาจจะกระจายอยูตางบานกัน นอกจากนั้น การดื่มกาแฟยังเปน
แนวโนมการใชเวลาและใชจายสําหรับคนรุนใหม รวมทั้งนักทองเที่ยวจีนดวย หากรานกาแฟสามารถมี
หองน้ําสะอาด ก็จะชวยทําใหการพักผอนในชนบทไทยมีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ในหมูบาน
ที่มีการปลูกกาแฟหรือชา และมีการคั่วบดกาแฟเอง ควรมีการแสดงเปนตัวอยางและมีกาแฟหรือชาให
นักทองเที่ยวชิมดวย
 บรรยากาศ บรรยากาศเปนจุดขายสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวรุนใหม ซึ่งอันที่จริงแลว
มาจากการทํากิจกรรมที่ตนเองทําอยูเสมอเปนกิจวัตร แตอยูในบรรยากาศที่แตกตางออกไป เชน การทํา
ไกอบฟาง การสุมไฟและฟงนิทานของดวงดาว การขุดหาหนอไมและนํามาปรุงอาหารพื้นถิ่น การปงยาง
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ไกหมักสมุนไพร การเก็บหอยที่ชายหาด และการรับประทานอาหารที่ชายหาดหรือที่ชายทุงเมื่ออาทิตย
กําลังลับเหลี่ยมเขา โดยพบวาหลายชุมชนมีพื้นที่ที่มีบรรยากาศดี เชน อยูริมแมน้ํา แตยังใชพื้นที่นอยไป
เชน ที่ชุมชนบานแซว พื้นที่เชิงเขาที่สามารถมองเห็นทุงนาสุดลูกหูลูกตา ซึ่งมีอยูหลายแหงมาก หรือ
ชายหาด ซึ่งชุมชนสามารถทํากิจกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีบรรยากาศนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ
มากกวาไปทํากิจกรรมในหอง เชน นวดที่ชายหาดหรือริมน้ํา รับประทานอาหารเย็นใตแสงดาวหรือแสง
เดือน ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้สามารถเปนขอเสนอทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตาง
กันไป
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบข า งบนนี้ ใ นหมู บ า นของตนแล ว ก็ ส ามารถที่ จ ะจั ด เป น
แพ็กเกจที่มีความแตกตางกันดังตอไปนี้
 เดินปา  นวดไทย  ดินเนอรใตแสงดาว/ แสงเทียน
 พายเรือไปจายตลาด  หัดทําเครื่องดื่มสมุนไพร  ทํากับขาว (เพื่อเตรียมตัก
บาตรวันรุงขึ้น)
 ทองเที่ยวเกษตร  สปากระโจม  ทําขนม  นวดไทยใตแสงจันทร
 ทําบุญตักบาตร  ชมนก  พักผอนกินกาแฟบดเอง  ปงหมูกระทะ
 เสนทางกาแฟ  ดื่มกาแฟชมบรรยากาศ  วัฒนธรรมชาติพันธุ
 หมูกระทะ  ดื่มกาแฟชมบรรยากาศ  วัฒนธรรมชาติพันธุ
 หมูปง  ลองเรือ  เกษตรนิเวศ
 นวด  อาหารสุขภาพ  บรรยากาศ
 เลนน้ําตก/ ลอยหวงยาง  อาหารทองถิ่น  ดนตรีพื้นบานใตแสงจันทร
2) การกํ าหนดขอตกลงด านการควบคุ มจํ านวนและพฤติกรรมนั กท องเที่ย วอย าง
พอเพียง ชุมชนที่เริ่มมีชื่อเสียงแลว มักจะมีผูมาเยี่ยมชมหรือมาพักเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมาคางคืน ซึ่งหากชุมชนไมควบคุมและปลอยใหผูเขามาเยี่ยมเยือนเขามา
จํานวนมากจนเกินกําลังรองรับ อาจจะทําใหคุณภาพของการตอนรับขับสูลดลง สรางความไมพึงพอใจใหผู
มาเยือน จนเกิดเปนกระแสวิพากษวิจารณกันในเครือขายสังคมออนไลน และอาจสงจะมีผลกระทบทางลบ
ที่รุนแรงตอมาในภายหลัง ดังนั้น ควรมีขอตกลงภายในดานจํานวนนักทองเที่ยวที่รับได โดยใชจํานวน
หองพักของโฮมสเตยเปนหลักบวกดวยจํานวนผูมาเยือน ซึ่งตองตกลงกับชาวบานที่มิไดอยูในธุรกิจ
ทองเที่ยวดวยวาควรเปนเปนเทาไร ซึ่งวิธีการนี้เปนการจัดการขีดความสามารถในการรองรับดานสังคม
(Social Carrying Capacity) และควรสรางกลไกการแจงขาว การรับจอง และขีดจํากัดในการรองรับแตละ
วัน โดยสามารถใชเผยแพรผานการใชสมารทโฟน เพื่อใหขอมูลแกนักทองเที่ยวกอนการตัดสินใจเดินทาง
มา เพื่ อ ลดความคั บ คั่ ง ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ควรมี ก ติ ก าส ว นรวมที่ กํ า กั บ พฤติ ก รรม
นักทองเที่ยวใหเปนไปตามจารีต เชน หามสงเสียงดัง เลนการพนัน ไมใหมีการดื่มเหลา เบียร แตงกาย
สุภาพเรียบรอย เปนตน โดยควรแจงกฎเหลานี้ใหนักทองเที่ยวทราบกอนทําการจอง
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5.11.4 แนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
อปท. เปนองคกรของรัฐที่สําคัญที่สุดองคกรหนึ่งในการบริหารจัดการกอนทองเที่ยวทั้งใน
เมืองและในทองถิ่น นอกจากพื้นที่ในเขตอนุรักษแลว พื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศไทยอยูในความ
ดูแลของ อปท. ดังนั้น ความสําเร็จของการจัดการการทองเที่ยวในอนาคตจึงอยูในมือขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยว แนวทางพัฒนาสําหรับ อปท. มีดังนี้
 ประมวลขอมูลดานศักยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชนและแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
 ประเมิ น ทุ นสั ง คมภายในชุ ม ชนและความสามารถของแกนนํ า ชุ ม ชนในการสร า งชุ ม ชน
ทองเที่ยว
 ขอความร ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานวิ จั ย ด า นชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว เพื่ อ จั ด ทํ า
แผนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและทองเที่ยวทองถิ่น
 มีการเตรียมการเพื่อสรางความเขาใจรวมกันภายในชุมชนถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว
การลงทุนที่จําเปน และโอกาสของความสําเร็จ
 จัดการฝกอบรมพาไปดูงานและสรางทักษะที่จําเปน รวมทั้งจัดการใหมีหวงโซอุปทานให
ครบถวน
 ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน
 จัดสรรนักทองเที่ยวสูชุมชนในเบื้องตน แตในระยะยาวควรใหชุมชนจัดการดวยตัวเอง
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหแกชุมชนทองเที่ยว ทั้งนี้
ควรระมัดระวังใหผลกระทบทางบวกเกิดแกชุมชนทั้งมวลและลดผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวตอ
กลุมผูไมมีสวนไดในดานการทองเที่ยว
 ออกข อบั ญ ญั ติ และเทศบั ญ ญั ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ด า นการท อ งเที่ ย วให ค งอั ต ลั กษณ ไ ว เช น
กําหนดความสูงและสีของอาคารในยานเมืองเกา เปนตน
 สนับสนุนการมีธรรมนูญประชาคม เพื่อกํากับกิจการดานการทองเที่ยวไมใหเกิดผลกระทบ
ทางลบ เชน หามดื่มสุราในถนนคนเดิน เปนตน
 ยกระดับความสามารถของ อปท. เอง ในดานการจัดการขยะและน้ําเสีย สําหรับชุ มชน
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
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