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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 ในอดีตการทองเที่ยวของประเทศไทยมักเปนการทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass 
Tourism) นักทองเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวตามแบบที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดมีการจัดการไวแลว 
(Industrial Tourism) ซ่ึงเปนการเที่ยวชมสถานที่ตางๆ  ตามที่บริษัททัวรไดจัดไวให  สวนการ
ทองเที่ยวสมัยใหมเปนการทองเที่ยวที่มีรูปแบบการจัดการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

นักทองเที่ยวในปจจุบัน กอใหเกิดการทองเที่ยวแบบใหมที่ผลกําไรไมไดขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ
อีกตอไป       โดยนักทองเที่ยวจะนิยมเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองหรือเปนกลุมเล็กๆ มีความเอื้อ
อาทรตอ        สภาพแวดลอม  อนุรักษธรรมชาติ  และวัฒนธรรมของชุมชน เปนการทองเที่ยวที่มี
ผลกระทบนอยที่สุด และชุมชนมีสวนรวมอยางมากที่สุดในการทองเที่ยว คือ มีรายไดอยางยตุธิรรม
จากการทองเที่ยว การทองเที่ยวแบบนี้เรียกวา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ซ่ึงเปนรูปแบบ
หนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่มีหลักการที่จะทําใหเกิดความสมดุล
ระหวางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวนี้เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสธรรมชาติและเรียนรูวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินอยางแทจริง และเพื่อใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น      จําเปนตองเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและ
บริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งยังเปนแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจตอชุมชนอีกดวย (เดชา  โตงสูงเนิน, 2543) 
 กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2541 : 40 - 52) ไดกลาววา การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตอง
มีองคประกอบและวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ ประการแรก เปนการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ        
การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประการที่สอง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และประการ
ที่สาม การมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน ดังนั้นการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนี้จึงตองจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคดวย นอกจากนี้ วิไลภรณ ขันติสิทธิ์ (2541) ไดใหความเห็นวา         
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่พึงประสงคของชุมชน ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการ  
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และสุดทายผลประโยชนจะตองกลับไปสูชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนจากรายได
ที่ประชาชนจะมีรายไดเสริมจากรายไดหลัก ดวยเหตุดังกลาวการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึง
พยายามผลักดันการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น โดยการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
ในทุกกระบวนการกับนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศนิยมที่จะพักคางคืนในแหลงทองเที่ยว
นั้นๆ ซ่ึงเปนบานของคนในชุมชนนั่นเอง เรียกวา ที่พักแบบโฮมสเตย (Homestay) การทองเที่ยว

โดยพักในที่พักแบบโฮมสเตยตามรูปแบบของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดใหสมาชิก

ในโครงการเปนผูรับนักทองเที่ยวเขาพักอาศัยเสมือนเปนสมาชิกของครอบครัว มุงเนนใหนักทองเที่ยว
ไดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ มีความใกลชิดกับชุมชนและทราบวิถีการดําเนินชีวิต เรียนรู
วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินไปพรอมกับการทองเที่ยว (สุทิตย อบอุน, 2541 , รําไพพรรณ 
แกวสุริยะ, 2542) ทําใหเกิดการเผยแพรเรียนรูวัฒนธรรมระหวางกันและกันและเปนการกระจาย  
รายไดสูชนบทในที่สุด  
 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมเปนอําเภอหนึ่งที่ตั้งอยูในพื้นที่พัฒนาลุมแมน้ําโขงตอนบน 
มีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แหลงทองเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตรและ    
ชาติพันธุหลายกลุม นอกจากนี้ ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางศิลปวัฒนธรรม  มี
ศักยภาพพรอมที่จะเปดเปนแหลงทองเที่ยวใหม ๆ อีกหลายแหลง รวมทั้งเสนทางใหมๆ ที่นําไปสู
ประเทศพมา แตในขณะเดียวกัน อําเภอเชียงดาวก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
ใหคง         ความยั่งยืน  ปญหาของความพรอมของชุมชนที่จะตอบรับตอกระแสการทองเที่ยว
เชนเดียวกับ       ชุมชนบานปางมะโอในอําเภอเชียงดาวที่มีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหเปน
แหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน แตสมาชิกในชุมชนบานปางมะโอยังขาดความรูในการพัฒนาและบรหิาร
จัดการชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวตามที่ตองการ (รายงานการประชุมชาวบานปางมะโอ, 24  
กรกฎาคม  2546) 
 ชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม                               
มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายมาก ประกอบไปดวยปาสนเขา 
ปาดิบเขา  ปาไมยาง  ไมตระกูลยาง  ปาดิบแลงสลับกับปาเมี่ยงและสวนชา เปนแหลงตนน้ําลําธาร 
และยังเปนแหลงของพืชอาหารและสมุนไพรหายากของชุมชนที่ควรคากับการอนุรักษและสืบทอด

ตอไป อีกทั้งหมูบานปางมะโอเปนชุมชนที่มีการจัดการอยางเปนองครวม คือ  การจัดการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา ปาไม เกษตรกรรมใหเกื้อหนุนตอกันอยางมีคุณภาพจากภูมิปญญา         
ชาวบานของคนในชุมชนในการพึ่งพาตนเอง (กาญจนา ขันคํา, 2546) จนชุมชนบานปางมะโอไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียวของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2546 ในการดูแลรักษา

ธรรมชาติ  อนุรักษและใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน รวมทั้งการดูแลระบบนิเวศไดดีเยี่ยม (ชุมชน
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ปลูกเมี่ยง…เกษตรบนดอย  อาชีพโบราณอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน, 2546) ชุมชนบานปางมะโอ        
จึงเหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศจําเปนตองมีที่พัก            
แบบโฮมสเตยขึ้นเพื่อรองรับการทองเที่ยว และจากการสํารวจชุมชนบานปางมะโอในเบื้องตนของ
ผูวิจั ย พบวา ชุมชนบานปางมะโอมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  และสมาชิกในชุมชนมี               
ความตองการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย เพียงแตสมาชิกในชุมชนยังขาดความรู ความเขาใจและ
แนวทางในการจัดการทางดานการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  (รายงานการประชุมชาวบาน   
ปางมะโอ, 24  กรกฎาคม  2546) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยเร่ืองนี้เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก       
แบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรู
กระบวนการตางๆ กระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา        
ชุมชน และชุมชนไดรับความรูและผลประโยชนสูงสุดจากการศึกษาครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของชุมชนบานปางมะโอ  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว   
จังหวัดเชียงใหม ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
 2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม
เปนผูประกอบการ 
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมี
สวนรวมมีความเปนไปได 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
โดยชุมชนมีสวนรวม กรณีศึกษาหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
โดยประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ   
 1. ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานปางมะโอไดความรูเกี่ยวกับบริบทชุมชนของ
หมูบานปางมะโอในความเปนไปไดที่จะพัฒนาจัดตั้งธุรกิจโฮมสเตย รวมทั้งขอกําหนดตางๆ ที่      
ชุมชนไดวางเอาไวใหนักทองเที่ยวไดทราบและปฏิบัติตาม
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 2. คนในชุมชนบานปางมะโอไดความตองการที่แทจริงของชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนในรูปแบบของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยที่อยูบนความสามารถใน

การรองรับของชุมชน

 3. คนในชุมชนบานปางมะโอรวมทั้งเจาของบานพักไดทราบถึงความตองการมีสวนรวม
ของคนในพื้นที่ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ใหความชวยเหลือกันและสราง
มาตรฐานในการใหบริการแบบเดียวกัน อันกอใหเกิดความมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจที่พัก      
แบบโฮมสเตยในรูปแบบที่เหมาะสม 
 4. นักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษาวิจัยตอยอดจากการศึกษาความเปนไปไดใน     
การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ ในการศึกษาทดลองทํา
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม แล
ะศึกษาผลประกอบการและผลกระทบตางๆ ในทางลบที่อาจเกิดขึ้นตามมา  
 5. ชุมชนอื่นๆ  ที่ตองการจะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปน           
ผูประกอบการ ไดกรณีศึกษาในการหาแนวทางและนโยบายในการดําเนินการหาความเปนไปไดใน
การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยได 
 6. เจาหนาที่ของสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม)
เขาไปสรางความรูความเขาใจกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตยเขามาสนับสนุนการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาเรื่องความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวน

รวมในชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดกําหนด
ขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานพื้นที่ 
 พื้นที่การศึกษา  ไดแก  ชุมชนบานปางมะโอ  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว           
จังหวัดเชียงใหม 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมเปาหมาย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สมาชิกในชุมชนบานปางมะโอ ที่มีอายุ
ตั้งแต 15 – 70  ป เปนตัวแทนของชุมชน รวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนบานปางมะโอ เชน       
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ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสมาชิกกลุมตางๆ ในพื้นที่ชุมชนบาน 
ปางมะโอ 
 3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาโดยรวม ดังนี้ 
 3.1 ความเปนไปไดของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชน
มีสวนรวมเปนผูประกอบการ โดยหมายรวมถึง บริบทและสภาพปจจุบันของชุมชน วิถีชีวิต        
ความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ส่ิงดึงดูดใจใน
การทองเที่ยว   
 3.2 ความพรอมดานธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปน           
ผูประกอบการ  โดยหมายรวมถึงความพรอมของชุมชน ขอจํากัดของชุมชน และความตองการ          
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
 3.3 ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก      
แบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ  โดยหมายรวมถึง วาระแหงชาติเพื่อ            
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  กรอบดัชนีช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานที่พักแบบโฮมสเตย รางวัลลูกโลกสีเขียว 
โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
 3.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมี

สวนรวมเปนผูประกอบการ โดยเปนการนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการตามแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง        
งานวิจัยที่ศึกษาเพื่อจัดทําเปนแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม

เปนผูประกอบการ 
 4 ขอบเขตดานเวลา 
 เนื่องจากผูวิจัยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยขอมูลเพียง 1 ป ทําใหไมสามารถทําวิจัย
เพื่อพัฒนาและจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยได เพราะการพัฒนาและจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
เปนโครงการที่จะตองใชเวลามากในการศึกษาและลงมือปฏิบัตินาน จึงทําใหตองศึกษาวิจัยเฉพาะ
ความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักดังกลาว 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย หรือ ธุรกิจที่พักแบบชุมชนมีสวนรวม หมายถึง ธุรกิจสถาน     
ที่พักที่สมาชิกในชุมชนบานปางมะโอไดแบงหองพักในบานของตนใหนักทองเที่ยวมาพักคางคืน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกในชุมชนและเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประเพณีซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในชุมชนกับนักทองเที่ยว 
 การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง ความตองการของสมาชิกในชุมชนบานปางมะโอ           
ในการมีสวนในการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชนรวมกัน รวมทั้งการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  
โดยมิไดบังคับและเปนการทํางานรวมกันในการคิด วางแผน และตัดสินใจปฏิบัติงานรวมกัน       
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และพัฒนาชุมชนใหเกิดรายไดและผลประโยชนรวมกัน 
 ชุมชน หมายถึง สมาชิกที่อยูอาศัยในชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหมทุกคนที่มีการจัดองคกรรวมตัวกันทั้งที่ เปนทางการและไมเปนทางการ  เพื่อ
ดําเนินการในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายๆ อยาง โดยมีวัตถุประสงครวมกัน 
 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
ขอบเขตการวิจัย และนิยามศัพทเฉพาะ ทําใหผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อนํามาประกอบและสนับสนุน      
การวิจัยคร้ังนี้ โดยไดนําเสนอในบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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