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บทคัดยอ 
  
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย

โดยชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาบริบทชุมชนของชุมชนบานปางมะโอ และเพื่อศึกษาหาแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ                     
ณ หมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่จํานวน 148 คน ดวยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยการใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง               
การสังเกตจากสภาพความเปนจริงของชุมชน และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคการวิจัย โดยเนนการศึกษาและวิเคราะห
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ที่สงเสริมและสนับสนุนตอ    
ความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม และการหาแนวทาง         
ที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 จากการศึกษาพบวา หมูบานปางมะโอมีศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากปจจัยภายในและ       
ปจจัยภายนอกของชุมชน  ปจจัยภายในประกอบดวยความตองการมีสวนรวมของชุมชน             
ความพรอมของชุมชน ขอจํากัดของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ิน บริบทและ
สภาพปจจุบันของชุมชน  การเขาถึงชุมชน  และระบบสาธารณูปโภค  สวนปจจัยภายนอก
ประกอบดวยโอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว  และการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบ
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โฮมสเตย  สวนปจจัยภายในไดแก อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการเปนแหลงทองเที่ยว
และการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาพิจารณาประกอบกัน ทําใหสามารถ
วิเคราะหไดวา หมูบานปางมะโอมีศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจ  ที่พักแบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมี
สวนรวมเปนผูประกอบการ  
 ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม

และเปนผูประกอบการของชุมชนบานปางมะโอจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ 
ใหกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูในดานการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย           
การพัฒนาชุมชนควบคูไปกับการอนุรักษเอกลักษณของชุมชน ผลการวิจัยสรุปไดวา คนในชุมชน
จะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย   เพื่อใหเกิด           
ความตองการในการรับผลประโยชนเขาสูชุมชนอยางแทจริง และจะมีการจัดตั้งกลุมสมาชิกที่จะเขา
มาบริหารจัดการ ผลประโยชนของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยในระยะแรกใหคณะกรรมการ        
หมูบานเปนผูรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางภายในชุมชนกับภายนอกชุมชน 
 สําหรับกิจกรรมที่ชุมชนจะใหบริการแกนักทองเที่ยวท่ีมาพักในการบริการที่พัก        
แบบโฮมสเตยจะตองเปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ วัฒนธรรม ความเปนอยูของคนใน  
ทองถ่ินอยางแทจริง มีการใชสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินมาใชใหเกิด
ประโยชน กิจกรรมที่ชุมชนลงความเห็นในการศึกษาวา มีความเปนไปไดที่จะจัดใหนักทองเที่ยว 
คือ การทําบุญตักบาตรในตอนเชา การเที่ยวชมวัด  การชมวิธีการเก็บใบเมี่ยงและใบชา การชม
กระบวนการผลิตเมี่ยง การประกอบอาหารจากใบเมี่ยง การเดินปา การดํารงชีพอยูในปา การเที่ยว
ชมน้ําตก การนวดแผนโบราณ การทําพิธีผูกขอมือและการทําขวัญ การฟงดนตรีพื้นเมือง รวมทั้ง
การเรียนและชมการฟอนเจิง  ฟอนดาบ 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ เปนประโยชนตอชุมชนบานปางมะโอ ในการนําแนวทางจาก          
การศึกษาไปพัฒนาหมูบานเพื่อการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปน             
ผูประกอบการ และเปนประโยชนตอชุมชนอื่นโดยเปนกรณีศึกษาในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตยของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ABSTRACT 
 

 

 This research is a feasibility study on developing a homestay business by the 
community of Pang Ma - Oh Village , Mae-Na Sub-District , Chiang Dao District, Chiang Mai 
Province.  The study focuses on the demographic and physical environment of the community in 
order to find the proper and sustainable ways in setting up a homestay business. 
 The collected data in this study were from 148 villagers. The methods used in the 
study were quantitative and qualitative by semi - structured interviews, questionnaires and 
observations. The descriptive data analysis was used to analyse the data from the study 
framework and objectives which concentrated on the analysis of internal and external factor 
(SWOT) of the community to seek the feasibility in setting up a sustainable homestay business in 
proper ways. 
 The findings of the study would be concluded that Pang Ma – Oh Village had a 
potentiality in setting up a homestay business operated by the community itself.  This was 
because there were many supporting factors from both the internal and the external of the 
community. The internal factors included participation desire , readiness , limitations , ways of 
daily living , local wisdom , present demographic and physical environment , community access 
and public utilities of the community. While the external factors were opportunities in being a 
tourist site , opportunities in setting up a homestay business , threats in being a tourist site and 
threats in setting up a homestay business. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

จ 

 The proper way in setting up a homestay business operated by the community of  
Pang Ma – Oh Village was to prepare the readiness of the community, in particular the 
knowledge in managing a homestay business, community development and local identity 
preservation. The results would be concluded that all the villagers agreed to set up a homestay 
business in their village.  They also had a desire to participate in managing and taking the mutual 
benefits from the business.  They agreed to set up a homestay group to take the responsibility in 
the business. Initially, they would assign the Village Committee to take care of the business. 
 The activities for tourists staying in their homestays would be the activities 
representing the identity, the culture and the way of living.  They would emphasize on using local 
natural resources appropriately. These possible activities were giving food to monks in the 
morning, temple visit, watching picking and collecting tea leaves, watching planting tea, cooking 
food from tea leaves, trekking and living in forests, waterfalls visit, traditional Thai massage, 
joining the ceremony for encouragement, listening to local music, as well as learning and 
watching local dances. 
 The results of the study will be beneficial to the Pang Ma – Oh Community by 
providing guidelines to develop the community in setting up a homestay business operated by the 
community itself.  They will also be useful for other communities to be a case study in setting up 
their own homestay business for the sake of their communities.    
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร. บังอร  ฉัตรรุงเรือง ประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยอรุณรัตน  วิเชียรเขียว กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และ 
รองศาสตราจารย  ดร.วีระพล  ทองมา ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจน
ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาจนสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน               
อยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 
 ขอขอบพระคุณผูใหญบานอินทร ใจระวัง และชาวบานหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมทุกคนที่กรุณาอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ  ในกลุมวิชาการทองเที่ยว  รุน  1 ทุกคน  โดยเฉพาะ              
คุณลดาวัลย มูลละ และคุณทนงกิจ เกษรสมุทร ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่ดีใน         
ดานตางๆ อีกทั้งเปนแรงผลักดันในการทํางานตั้งแตเร่ิมตนมาเปนอยางดี 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ผู ซ่ึงอยู เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมด        
คอยใหกําลังใจ กระตุนเตือนใหเกิดความกระตือรือรนไมใหยอทอตออุปสรรคนานัปการ และคอย
เตือนใหทํางานใดๆ ดวยความรอบคอบและทําใหผูวิจัยมีวันนี้ และทายสุดขอขอบใจนองชายที่นารัก
ที่คอยใหกําลังใจในยามที่ผูวิจัยมีความทอแทมาโดยตลอด 
 
      
         สุวิมล  วงษพิทักษ 
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