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 บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 
       การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย

โดยชุมชนมีสวนรวมในหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ ตลอดจนถึงการรวบรวมเอกสารงานวิจัย       
ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงจะนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับที่พักแบบโฮมสเตย 
 1.1 ความหมายของที่พักแบบโฮมสเตย 
 1.2 ลักษณะของที่พักแบบโฮมสเตย 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.2 องคประกอบและปจจัยของการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.3 นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินในการจัดการการทองเที่ยว 
  ของชุมชน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนบานปางมะโอ 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับท่ีพักแบบโฮมสเตย 
 

 ความหมายของที่พักแบบโฮมสเตย  1.1
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของที่พักแบบโฮมสเตย ดังนี้  
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 สุวัฒน คุมวงษ (2537 : 18) ไดใหความหมายของบานพักแบบชุมชนมีสวนรวมวา
หมายถึง ที่พักที่เกิดจากการดัดแปลงบานพักอาศัยของประชาชนในทองถ่ินเพื่อใชเปนที่พักสําหรับ
นักทองเที่ยวโดยที่เจาของบานก็ยังคงพักอาศัยและประกอบอาชีพอยูอยางเดิม รูปแบบอยางนี้จะ        
ทําใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับชีวิตความเปนอยูของทองถ่ิน เชน ลักษณะสถาปตยกรรม การตกแตง 
อาหารการกิน ประเพณี วัฒนธรรม การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้งทําใหเกิดรายได            
ทางเศรษฐกิจตกถึงมือประชาชนในทองถ่ินโดยตรง 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (2540 : 15) ไดใหความหมายของคําวา “โฮมสเตย” 
(Homestay) หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ไววา การจัดสรรพื้นที่บานพักเพื่อบริการนักทองเที่ยว
โดยคงความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจําถ่ิน ภายใตศักยภาพและการยอมรับของชุมชน   
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยไดบัญญัติศัพทของคําวา โฮมสเตย ไววาคือ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท และไดกําหนด             
หลักเกณฑพื้นฐานในการบริการนักทองเที่ยวไว อาทิ อาหาร การนําเที่ยวกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่พักจะเปนบานที่มีความพรอมสําหรับการแบงพื้นที่ของบานพักอาศัยให
บริการกับนักทองเที่ยวเสมือนสมาชิกหรือญาติของเจาของบาน และศักยภาพดานการทองเที่ยวของ
ชุมชนจะตองมีความพรอมภายใตการบริหารจัดการของชุมชนเอง 
 เจริญ ตันมหาพราน (2542 : 71-72) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับบานพักแบบชุมชน   
มีสวนรวม วา คือ การจัดการที่พักอาศัยในทองถ่ินในบานของชาวบานใหนักทองเที่ยวเขาพักแทน
การเขาพักในโรงแรม เจาของบานจะมีรายไดจากการบริการที่พัก อาหาร หรือการนํานักทองเที่ยวดู
สถานที่ที่นาสนใจในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง นักทองเที่ยวที่จะมาพักควรตองเปนผูที่มี        
ความสนใจที่จะเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมของเจาบานเปนพื้นฐานดวย บานพักควรมีความปลอดภัย
ตอนักทองเที่ยว มีความสะดวกพอสมควร เจาของบานเตรียมอาหารแบบที่เจาของบานกินใหผูเขา
พักไดกินรวมกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันตลอดระยะเวลาในการเขาพักของนักทองเท่ียว  
ซ่ึงควรมีระยะเวลาที่ไมส้ันจนเกินไป เพราะนักทองเที่ยวจะไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม 
เร่ืองราววิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของชาวบานที่มีอยูมากมาย การจัดการที่พักแบบชุมชนมีสวนรวม
ใหประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ ความพรอมในการเรียนรูวิถีชีวิต      
วัฒนธรรมทองถ่ินของผูเขาพักนั้น รวมทั้งการสงเสริมความรูความเขาใจอันดีจากเจาของบานดวย
เชนกันที่จะทําใหหมูบานเปนหมูบานทองเที่ยวที่มีคุณคาตอไป 
 นอกจากนี้ ภราเดช พยัควิเชียร (2543 : 43) ไดกลาววา โฮมสเตย คือ บานของชาวบาน
ที่มีหองหรือพื้นที่พอที่จะรับแขกผูมาเยือนไดโดยเจาบานพอใจยินดีที่จะแบงปนรับนักทองเที่ยว

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดขบวนการเรียนรู  (Learning Process) โดยมีการใหการศึกษา                  
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(Education) เกี่ยวกับสภาพแวดลอม และระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มความรู              
(Knowledge) ประสบการณ (Experience) ความประทับใจ (Appreciation) เพื่อสรางความตระหนัก
และปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอนักทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ินและผูประกอบการ 
 Michael J Hatton (1999 : 38) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับโฮมสเตยหรือบานพัก      
แบบชุมชนมีสวนรวม วา เปนรูปแบบที่นักทองเที่ยวพักอาศัยในบานพักของคนในทองถ่ิน ใชชีวิต
เหมือนกับคนในทองถ่ิน หากมีกิจกรรมใดๆ ในทองถ่ินนักทองเที่ยวก็จะไดรับเชิญใหเขารวม        
กิจกรรมตางๆ เหลานั้นดวย เชน กิจกรรมการเรียนรูการทําอาหาร การเขารวมในงานพิธีแตงงาน
แบบทองถ่ิน และการชมการแสดงวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน บานพักแบบมีสวนรวมของชุมชน       
มีวัตถุประสงค คือ เปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนโดยตรงโดยทีป่ระชาชนในทองถ่ิน
เปนเจาของโครงการ เปนผูดําเนินการและเปนผูรับผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวนั้นๆ 
ขณะเดียวกันบานพักแบบมีสวนรวมของชุมชนก็จะเปนกลไกสําคัญในการเรียนรู แลกเปลี่ยน และ
เสริมสรางคานิยมทองถ่ิน เปนการอนุรักษฟนฟูประเพณีบางอยางที่สูญหายไปจากชุมชน อันเปน
อิทธิพลจากการพัฒนาตามโลกตะวันตก และยิ่งไปกวานั้น กิจกรรมบานพักแบบชุมชนมีสวนรวม
เปนตัวริเร่ิมใหคนรุนเกากับคนรุนใหมเกิดการยอมรับเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และเปนการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาองักฤษ เปน
ตน 
 อภินันท บัวหภักดี (2542 : 68) ไดกลาวถึง บานพักแบบชุมชนมีสวนรวม วา        
เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น ซ่ึงนักทองเที่ยวจะไดเขาไปใชชีวิตในชุมชน ศึกษาและคางแรมในชุมชนไดรูไดเห็นรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของ มลิวัลย กลมเลิศ (2547 : 16) ที่กลาวถึง
บานพักแบบโฮมสเตย วาเปนรูปแบบของสถานที่พักอีกแบบหนึ่งซ่ึงกําลังไดรับความสนใจเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวที่เพลิดเพลินและยังไดเรียนรูถึงการดํารง
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินที่เปนชีวิตจริง  นอกเหนือจากไดมา
เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยทั่วไปแลว หลายทองถ่ินยังคงมีเอกลักษณ และลักษณะ
เดน     ทั้งทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยู และมีการทําใหชุมชนที่ตนอาศัยอยูเปนแหลงทองเที่ยว
และเปนที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย 
 โฮมสเตย ตามความหมายของ วิทยา ภูลสนอง (2545 : 14) คือการที่นักทองเที่ยว
ประสงคจะไดสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยางแทจริง ดวยการเขาไปพักอาศัยกับชาวบาน กิน อยู       
เชนเดียวกับชาวบาน โฮมสเตยจึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะอํานวยความสะดวกและเปนทางเลือกใหกับ
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นักทองเที่ยวที่มีความสนใจในการทองเที่ยวเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนแตละภาค

ของประเทศ 
 ฉะนั้น ความหมายของที่พักแบบโฮมสเตยหรือบานพักแบบชุมชนมีสวนรวม      
โดยสรุป คือ การจัดพื้นที่บานพักที่มีความพรอมสําหรับการแบงพื้นที่ของบานพักอาศัยใหบริการ
กับนักทองเที่ยวเสมือนสมาชิกหรือญาติของเจาของบาน เพื่อบริการนักทองเที่ยวโดยคงความเปน
เอกลักษณและวัฒนธรรมประจําถ่ิน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  
รวมถึงการใหบริการดานอื่นๆ ดวย อาทิ อาหาร การนําเที่ยวกิจกรรมทางวัฒนธรรม การศึกษา       
วิถีชีวิตชุมชน นักทองเที่ยวมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม เร่ืองราววิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณ
ของชาวบานที่มีอยูมากมาย และเจาของบานจะมีรายไดจากการบริการที่พัก อาหาร หรือการนํา      
นักทองเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ของชุมชน   

 
 1.2 ลักษณะของที่พักแบบโฮมสเตย 
 ชูวิทย ศิริเวชกุล (2544) ไดบรรยายถึงจุดเริ่มตนและความเปนมาของโฮมสเตย      
ในทวีปยุโรปชวง 50 ปที่ผานมา วา เปนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูคนแสวงหาแหลงทองเที่ยว
และที่พักที่หางไกลชุมชนเมืองและรองรอยความกดดันของสงครามไปสูพื้นที่ชนบทที่เต็มไปดวย     
ความสงบรมร่ืน ธรรมชาติที่สวยงาม กอใหเกิดที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ ขึ้น 
ไดแก Bed & Breakfast บานพักในฟารม (Farmhouse) เกสตเฮาส (Guesthouse) และโฮมสเตย ซ่ึงมี
ลักษณะคลายๆ กัน แตเรียกชื่อแตกตางกันไปตามพื้นที่ ประเทศ และวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป 
อยางไรก็ตามถึงแมจะเรียกชื่อตางกันไป แตทั้งหมดดําเนินการภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ ถือวาผู
ที่มาพักเปนแขกของบานมิใชนักทองเที่ยว (Be a guest, not just a tourist) และอยูในรูปแบบ            
การพัฒนาการทองเที่ยวแบบชนบท (Rural Tourism) 
 ลักษณะของนักทองเที่ยวที่ตองการที่พักแบบโฮมสเตย มักจะเปนนักทองเที่ยวอิสระ 
หรือเปนนักศึกษาหรือนักเรียนรูและหาประสบการณ มีกําลังซ้ือสูง นักทองเที่ยวกลุมนี้มีความ
ตองการและความสนใจที่หลากหลาย ไมยึดติดกับแหลงทองเที่ยวแหลงใดแหลงหนึ่ง 
 เหตุผลของการที่นักทองเที่ยวเลือกพักที่พักแบบโฮมสเตย คือ (ชูวิทย ศิริเวชกุล, 
2544 : 45 - 46) 
 (1) นักทองเที่ยวรูสึกใกลชิดและไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม 
 (2) นักทองเที่ยวมีโอกาสพบปะกับชุมชนทองถ่ินและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  วัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
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 (3) โฮมสเตยราคาถูกกวาการพักในโรงแรม 
 ความตองการพื้นฐาน 10 ประการของนักทองเที่ยวที่เขาพักที่พักแบบโฮมสเตย คือ
(ชูวิทย ศิริเวชกุล, 2544 : 45 - 46)             
 (1) เตียงนอนที่สบายในราคาสมเหตุสมผล 
 (2) หองน้ําและหองสวมที่สะอาด 
 (3) อาหารพื้นบานงายๆ แตปรุงมาอยางดี 
 (4) ทิวทัศนและธรรมชาติของชนบทที่สวยงาม 
 (5) ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 (6) กิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ อาทิ เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา                
  ขี่จักรยาน ฯลฯ 
 (7) รานคาทั่วไปและรานจําหนายสินคาของที่ระลึก 
 (8) ความบันเทิง อาทิ ดนตรี การเตนรํา การแสดงพื้นบาน 
 (9) ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
 (10) ความเปนมิตร และรอยยิ้มของเจาของบาน 
 จากความตองการพื้นฐาน 10 ประการของการจัดการที่พักแบบโฮมสเตยนั้น        
หากพิจารณารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของที่พักจะมี          
องคประกอบหรือมาตรฐาน 7 ดาน โดยแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ (นักรบ ระวังการณ และคณะ, 
มาตรฐานของที่พักของธุรกิจที่พักโฮมสเตย, http://www.homestayfanclub.com 28 มิถุนายน 2547) 
 (1). ดานที่พัก ประกอบดวย 
 1.1) โครงสรางบานพักมีความมั่นคง 
 1.2) บานพักมีอากาศถายเทไดสะดวกและแสงสวางสองเขาถึง ไมมีกล่ินอับ  
 มีหลังคาที่สามารถกันน้ําฝนได 
 1.3) มีเตียงนอนที่สบาย 
 1.4) มีหองน้ําและหองสวมที่สะอาด 
 1.5) มีการเปลี่ยนผาปูที่นอนและอุปกรณสําหรับการนอนทุกครั้ง 
 เมื่อนักทองเที่ยวเขาพัก 
 1.6) มีการกําจัดแมลงที่เปนอันตรายตอสุขภาพอยูเสมอ 
 1.7) มีการดูแลสภาพแวดลอมของบานพักอยูเสมอ 
 (2). ดานกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ ประกอบดวย 
 2.1) มีกิจกรรมการทองเที่ยว เชน เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา ขี่จักรยาน  

http://www.homestayfanclub.com/
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 ฯลฯ 
 2.2) มีกิจกรรมฝกหัดทําศิลปหัตกรรมพื้นบาน เชน ทอผา จักสาน 
 2.3) มีกิจกรรมตอนรับตามประเพณีของทองถ่ิน 
 2.4) มีกิจกรรมบันเทิง เชน ดนตรี การเตนรํา การแสดงพื้นบาน 
 2.5) มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 (3). ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ประกอบดวย 
 3.1) มีการจัดการเวรยามดูแลความปลอดภัย 
 3.2) มีเครื่องมือและวิธีการสื่อสารกับเจาหนาที่เมื่อเกิดเหตุราย 
 3.3) มีเครื่องมือตลอดจนการเคลื่อนยายที่เหมาะสมกรณีนักทองเที่ยวเจ็บปวย 
 3.4) มีการตักเตือนนักทองเที่ยวเรื่องการเก็บรักษาทรัพยสิน 
 3.5) มีการดูแลและซอมแซมกลอนประตูและหนาตางตางๆ ในที่พัก 
 เพื่อความปลอดภัยอยูเสมอ 
 (4). ดานการบริหารจัดการและบริการ ประกอบดวย 
 4.1) มีการรวมกลุมของชาวบานจัดการในรูปธรรมของชมรม สหกรณ  
 หรือกลุมชาวบาน 
 4.2) มีคณะกรรมการบริหารโครงการเปนรูปธรรม 
 4.3) มีการกําหนดขอปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อมิใหเกิดปญหาที่ขัด 
 ตอวัฒนธรรม จารีตประเพณี และความเชื่อของชุมชน 
 4.4) มีระบบการจองลวงหนาและลงทะเบียนเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับ 
 นักทองเที่ยว 
 4.5) มีรายละ เอี ยด เกี่ ยวกับค าธรรมเนี ยมและบริการต า งๆ  ให
นักทองเที่ยว 
 ทราบชัดเจน 
 4.6) มีขอมูลกิจกรรมทองเที่ยวในรายละเอียดใหนักทองเที่ยวเลือก 
 4.7) ชุมชนไมมุงหวังจะสรางรายไดจากธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
 อยางเดียว และตองไมมีผลกระทบตออาชีพดั้งเดิมของชุมชน 
 4.8) มีผูนําเที่ยวหรือมัคคุเทศกที่เปนเยาวชนทองถ่ิน 
 (5). ดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย 
 5.1) มีแหลงโบราณคดี โบราณสถาน ประวัติศาสตร 
 5.2) มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

13 
 

 5.3) มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมอยูเสมอ 
 5.4) มีสถานพยาบาล ไปรษณีย ธนาคารอยูไมไกลเกินไป 
 5.5) พื้นที่หลักยังคงสภาพเดิมของชุมชนทองถ่ิน รักษาวัฒนธรรมและ 
 ประเพณีเกาแก 
 (6). ดานมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย 
 6.1) มีรานขายของที่ระลึก 
 6.2) มีผลิตภัณฑที่ผลิตโดยชาวบานและใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
 6.3) มีโอกาสไดเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน 
 6.4) มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนในดานการใหบริการ 
 ที่ประทับใจ 
 (7). ดานสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
 7.1) มีคูมือการทองเที่ยวเปนของตนเอง 
 7.2) มีเว็บไซด (website) เผยแพรขอมูลการทองเที่ยว 
 7.3) มีรายช่ืออยูในคูมือการทองเที่ยวโฮมสเตยของกระทรวงการทองเที่ยว 
 และกีฬา 
 7.4) มีแผนที่แสดงที่พักและเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 
 7.5) มีตารางกิจกรรมที่หลากหลายใหเลือก 
 หลักการของโฮมสเตยนั้นเปนเรื่องสําคัญที่ทุกฝายตั้งแตรัฐบาลจนถึงชุมชนจะตอง

เขาใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อมิใหการสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับโฮมสเตยไมเปนไปตามเปาหมาย 
ดังนั้นการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยตองคํานึงถึงความพรอม ความรู ความเขาใจของชุมชนเปน
สําคัญ และชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยเนนจุดขายอยูที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
ภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจ การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยนี้จะเปนเพียงรายไดเสริมมิใชรายไดหลัก
ของชุมชนและตองไมทําลายหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ 
 ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยเปนเรื่องละเอียดออนมีผลกระทบอยูทั้งดานบวกและดาน

ลบที่จะตองคํานึงถึงเปนเบื้องตน ดังนี้  : (วิทยา ภูลสนอง, 2545 : 15) 
 (1) ผลกระทบในเชิงบวก 
 1.1) กอใหเกิดการกระจายรายไดเขาสูทองถ่ิน 
 1.2) เปนการเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชน 
 1.3) นักทองเที่ยวมีโอกาสเรียนรูและศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 
 ชุมชนอันจะกอใหเกิดการอนุรักษ หวงแหนและภูมิใจในวัฒนธรรม 
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 (2) ผลกระทบในเชิงลบ 
 2.1) วัฒนธรรมชุมชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดงายหากชุมชนไมเขมแข็ง 
 2.2) ชุมชนจะมุงหวังรายได อันจะกอใหเกิดการประกอบการดานที่พัก 
 ในเชิงธุรกิจ 
 2.3) เกิดการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนเกินขอบเขตวิถีชีวิตความ

เปนอยู 
 และวัฒนธรรมดั้งเดิม  เพื่อมุงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว 
 2.4) ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตยยังไมมีกฎหมายหรือ 
 มาตรการรองรับ 
 การกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เขาพักที่พักแบบโฮมสเตย            
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความเชื่อของแตละชุมชน ซ่ึงอาจแตกตางกันตามพื้นที่
นั้นๆ การกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว อาทิ การแตงกาย การนอน  การ
กําหนดเวลาเขา เวลาออกจากบานพัก จึงเปนส่ิงสําคัญเพื่อมิใหเกิดปญหาที่ขัดตอวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี และความเชื่อของชุมชน นักทองเที่ยวจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ควรมีการชี้แจง
ในชวงระหวางการจองหรือลงทะเบียนการเขาพัก กรณีที่นักทองเที่ยวไมสามารถปฏิบัติตามได         
ก็สามารถที่จะปฏิเสธการเขาพักไดเชนกัน และเนื่องจากนักทองเที่ยวตองพักกับเจาของบาน อาหาร
จึงมีความจําเปนสําหรับนักทองเที่ยว การนําเสนอรายการอาหารทองถ่ินจึงนับไดวาเปนเสนหทําให
นักทองเที่ยวประทับใจเชนเดียวกับโรงแรมหรือรีสอรท ดังนั้น การเตรียมอาหารจึงมีความจําเปน
ตองอาศัยปจจัยตางๆ ประกอบการพิจารณา เชน จํานวนนักทองเที่ยว เชื้อชาติ ศาสนา และคาใชจาย 
 มลิวัลย กลมเลิศ (2547) ไดนําเสนอขอดีของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยวา
เปนการกระจายรายไดไปสูทองถ่ินโดยตรง เชน คาใชจายในเรื่องของที่พัก คาอาหาร หรือคาจับจาย
ซ้ือหางานหัตกรรมฝมือจากทองถ่ิน และยังเกิดการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน
อีกดวย 
 นอกจากนี้ ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของทาดานโฮมสเตย (ทาดานโฮมสเตย, 
http://www. thai.net/chomthaidd/แหลงทองเที่ยว.htm 25 มีนาคม 2547) ที่เกิดจากการรวมกลุมของ
ชาวบาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไดจัดบานของตนเองใหเปนที่พักแรมของ        
นักทองเที่ยว ชุมชนแหงนี้ไดออกกฎระเบียบในการเขาพักของนักทองเที่ยวไวดังนี้ 
 (1) นักทองเที่ยวตองติดตอผานทางศูนยประสานงานของทางทาดาน      
 โฮมสเตยกอน 
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 (2) นักทองเที่ยวตองปฏิบัติตามวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน เชน  
 แตงกายใหสุภาพ ไมแสดงกิริยาวาจาที่ไมสุภาพอันเปนการลบหลู ดูหม่ิน 
 ส่ิงที่เคารพของชุมชน 

(3) นักทองเที่ยวตองไมนําส่ิงเสพติดเขาชุมชน 
(4) นักทองเที่ยวตองไมพกพาอาวุธและวัตถุระเบิดเขามาในชุมชน 

 (5) นักทองเที่ยวตองชวยดูแลความสะอาด ส่ิงแวดลอม และธรรมชาติของชุมชน 
 (6) นักทองเที่ยวจะตองไมสงเสียงดัง ยิงปน หรือลาสัตวกอนไดรับอนุญาต 
 (7) ทางกลุมมีสิทธิ์จะพิจารณาใหนักทองเที่ยวเขาพักหรือไมก็ได 
 ดังนั้น การมีวิถีชีวิตเรียบงายแบบสังคมชนบทจึงเปนจุดขายสําคัญที่จะเปนแรงจูงใจ
ใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ การดําเนินกิจกรรมที่พักจึงเปนเพียงส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน เปนทางเลือกในตลาดทองถ่ิน ไมใชเปนคูแขงในเชิงพาณิชย
ในพื้นที่ที่มีโรงแรม หรือรีสอรต การดําเนินกิจกรรมดังกลาว ไมเปนการประกอบการเรื่องที่พัก             
ในเชิงธุรกิจ แตจะตองอยูภายใตศักยภาพและความพรอมของชุมชนเปนหลัก บริการที่มีเสนอใหแก
นักทองเที่ยว ไดแก วิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบงายแบบสังคมชนบท วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะ  
ความปลอดภัย หองพักพรอมอาหาร และกิจกรรมทางการทองเที่ยว การจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย
นั้น จะมีการรวมกลุมจัดตั้งในรูปของกลุม หรือชมรม หรือสหกรณ สมาชิกแตละคนในชุมชนจะ
ตองมีความเขาใจและมีสวนรวมในดานการจัดการบานพัก ไมวาจะเปนความเต็มใจของสมาชิกใน
ครอบครัวตอการตอนรับผูมาเยือน บานพักมีโครงสรางที่ดี ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี ไมไกลจาก
เมืองหรือพื้นที่ที่มีเทศกาลหรือสถานที่ทองเที่ยว และควรมีส่ิงตางๆ เปนพื้นฐาน เชน ที่นอนหรือ
เตียง หมอน น้ําประปาหรือแหลงน้ํา และหองน้ําที่สะอาด 
 ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย ไดแก ความพรอม ความรู        
ความเขาใจของชุมชน โดยชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การจัดตั้งธุรกิจที่พัก          
แบบโฮมสเตยนั้นจุดขายอยูที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินที่นาสนใจ ไมมีการทําลาย
หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ และการทําธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยตองไมเกิด
ปญหาที่ขัดตอวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความเชื่อของชุมชน และนักทองเที่ยวจะตองยอมรับและ
ปฏิบัติตาม การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยนี้จะเปนเพียงรายไดเสริม มิใชรายไดหลักของชุมชน         
และที่พักจะตองมีคุณภาพและมาตรฐานของที่พัก โดยใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกใกลชิดและ        
ไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามอยางแทจริง 
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 ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยควรจะตองไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนในการเขาไป

มีบทบาทในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 2.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวม เปนคําที่นิยมใชกันมากในปจจุบันทั้งในทางวิชาการและในทางราชการ 
โดยไดนํามาใชกันในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
ในปจจุบันแนวความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
หันมายกระดับความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศเพื่อขจัดปญหาความยากจนใน

ชนบท ลดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหวางประชาชนกลุมตางๆ  การมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือชุมชน นับเปนยุทธวิธีที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการพัฒนาที่มุงพัฒนาคน และ 
สงเสริมความเปนธรรมในสังคม แตเนื่องจากมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของคํานี้ไว    
แตกตางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของการมีสวนรวมอยางถูกตองและตรงกัน จงึควร
มีการศึกษาถึงความหมายของการมีสวนรวมซ่ึงมีผูรูใหความหมายไว ดังนี้ 
 อาภรณพันธ จันทรสวาง (2522 : 14) ไดใหคํานิยามการมีสวนรวมของประชาชนวา 
การมีสวนรวม (Participation) เปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและ     
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพองตองกันนั้นจะตองมีมากพอจนเกิดความริเริ่ม       
โครงการเพื่อการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถรวมกันไดควรจะตองมี              
ความตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทําทั้งหมดที่ทําโดยหรือทําในนามกลุมนั้นกระทํา
ผานองคการ (Organization) ดังนั้น องคการจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่ตองการ 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527 : 185) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ (ความรวมมือรวมใจ) โดยการกระทําการ     
ดังกลาวในหวงเวลาและลําดับเหตุการณที่มีประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะและเหมาะสม                  (
การประสานงาน) กับทั้งกระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวาเชื่อถือไวใจได 
(ความรับผิดชอบ) อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การมีสวนรวมเกิดจากความรวมมือรวมใจและ               
การประสานงานรวมทั้งความรับผิดชอบ 
 สันติ พัฒนาศักดิ์ (2539 : 25) กลาววา การมีสวนรวม คือ การที่ใหประชาชนใน
ทองถ่ินหรือเกษตรกรในทองถ่ินมีการประสานงาน และความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ินให
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ตรงกับความตองการของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและมีการ
วางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซ่ึงจะกอใหเกษตรกรหรือชุมชนเกิด
จิตสํานึกรวมกันถึงการเปนเจาของกิจการนั้น     
 ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ (2532 : 36) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรของเอกชน เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของชุมชน โดยยึดหลักการวา สมาชิกในชุมชนนั้นๆ จะตองรวมมือ
กันวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อสนองความตองการหรือแกปญหาของประชาชนในชุมชน 
 ไพรัตน เดชะรินทร (2527 : 6-7) กลาวถึงการมีสวนรวมวา หมายถึง กระบวนการที่       
รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งในรูปของบุคคล  
กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันที่เกี่ยวของกับในเรื่องตอไปนี้ใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย
การพัฒนาที่กําหนดไว คือ 
 (1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหาตางๆ และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นใน 
 ชุมชนตลอดจนความตองการของชุมชน   
 (2) รวมคิดหา สรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปญหาของชุมชน  
 หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนอง 
 ความตองการของชุมชน  
 (3) รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไข 
 ปญหาและสนองความตองการของชุมชน  
 (4) รวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 (5) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผล 
 (6) รวมการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ 
 ตนเองและของหนวยงาน 
 (7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตาม 
 เปาหมายที่วางไว 
 (8) รวมควบคุมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม 
 ที่ไดทําไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป  
 เสนห จามริก (2527 : 12-15) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงนั้น คือ 
การที่ประชาชนมีโอกาสอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง  ครอบงํา บังคับใหไดพัฒนา              
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ขีดความสามารถของตนในการจัดแจง ใชควบคุม ระดมทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูใน       
ชุมชนมาใชประโยชน เพื่อการดํารงชีพตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 
อันเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูและภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจที่จะกําหนด        
วิถีชีวิตของตนอยางเชื่อมั่น เพื่อเปาหมายแหงการพึ่งตนเองไดในที่สุด สอดคลองกับ ทวีทอง        
หงษวิวัฒน (2527 : 2) ที่ระบุวา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูใน
สังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา 
ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตอยางเปนตัวของตัวเอง 
 สิทธิชัย เสรีสงแสง (2535 : 27) แสดงความคิดเห็นวา การมีสวนรวมที่แทจริง        
จะตองไมหมายความเพียงการดึงประชาชนเขามารวมโครงการที่รัฐเปนผูกําหนด “รูปแบบ            
เปาหมายของงาน” และ “กําหนดใหมีการเขารวมงาน” ดังที่ผานมา แตจะตองเปนการมีสวนรวม
อยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยางเต็มที่ ตั้งแตคิดคนปญหา วางแผนปฏิบัติงาน ดูแลกํากับ 
ตลอดจนประเมินผล ติดตามงาน การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงจะตองหมายถึง การมอบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานคืนสูประชาชน การพยามยามจัดตั้งและพัฒนาองคกรของประชาชนให
เขมแข็งบนพื้นฐานของตนเองเปนสําคัญ 
 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2541 : 15) กลาววา แนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมเกิดมาจาก      
ความเชื่อที่วามนุษยเปนส่ิงที่มีชีวิตที่มีปญญา ตระหนักรูและควบคุมสิ่งแวดลอมได ดังนั้นมนุษย 
ไมวาจะอยูหางไกลเพียงใด จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง             
นอกจากนั้นแลวการมีสวนรวมยังชวยลดปญหาความแตกแยก เนื่องจากการนําเขาสิ่งตางๆ จาก    
ภายนอกเขาไปในชุมชนนั้นดวย การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบๆ  เพียงการมีสวนรวม        
ชวยเหลือสนับสนุนโครงการเทานั้น แตยังรวมไปถึงขั้นตอนสําคัญ อยางเชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการนั้นๆ ดวย 
 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (อางใน พิมานา บูรณนินทุ, 2535 : 27) ไดใหความหมายของ
การมีสวนรวมโดยทั่วไปวา การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคล ผูมีสวนรวมมี
สวนไดสวนเสียทุกขั้นตอนของโครงการของงานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมใน
อํานาจการตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมจะเปนเครื่องประกันวา ส่ิงที่ผูมีสวนได
สวนเสียตองการมากที่สุดนั้นจะไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากขึ้นวา  ส่ิงที่    
ทําไปนั้นจะตรงกับความตองการอยางแทจริงและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ผูเขารวมกิจกรรมทุกคน
จะไดรับประโยชนโดยเสมอหนากัน นอกจากนั้น ความหมายของความแตกตางระหวางการมีสวน
รวมกับการใหความรวมมือจะมีความหมายแตกตางกัน อีกประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมจะตอง    
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คูกับความรูสึกเปนเจาของ สวนการที่คนอื่นหรือฝายอ่ืนเขามารวมดวยนั้นถือวาเปนการให        
ความรวมมือ   

น บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 28) ไดใหความเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชนนั้
ตองมาจากความสมัครใจของชุมชน โดยเฉพาะการสมัครใจที่จะตอนรับนักทองเที่ยว เพราะ         
การทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนจะมีสวนสรางผลกระทบทั้งทางบวกและลบดังที่กลาวแลว ดังนั้นจะ
เปนผลดีอยางยิ่งหากชุมชนมีการประเมินศักยภาพการทองเที่ยววามีอุปทานการทองเที่ยวเปน      
อยางไร 
 นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนกระบวนการที่ เปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินมีความรวมมือ การประสานงาน และความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ินให
ตรงกับความตองการของตนเองโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามสมควร               
ซ่ึงพอจะสรุปเปนแผนภาพไดตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ (สุทัศน กีฬาแปง, 2544 : 22)  
 
 
 

การมีสวนรวม
ของประชาชน 

การทํางานเปนกลุม 

ความรับผดิชอบ 

การประสานงาน ความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงความสัมพันธของการมีสวนรวมของประชาชน 
ท่ีมา :  สุทัศน กีฬาแปง, 2544 : 22 
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 จากความหมายที่นักวิชาการหลายทานไดระบุแลวนั้น การมีสวนรวมของประชาชน
โดยสรุป หมายถึง การพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของประชาชนตอการดูแลและการจัดการ
กับทรัพยากรที่มีในชุมชน ตลอดถึงการที่ประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของชุมชนเริ่มตั้งแตการแสดงความสนใจในกิจกรรม ริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการรวมรับผิดชอบ
ในการแกปญหาของประชาชนเอง และรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ อยางทั่วถึง 
การมีสวนรวมของประชาชนนั้นประชาชนในชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมนั้นๆ ดวยความสมัครใจ
ปราศจากการครอบงํา แทรกแซง บังคับใดๆ ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ผลประโยชนจะ
กลับไปสูชุมชนโดยตรง ซ่ึงการมอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานคืนสูประชาชน จะตองพยามยาม     
จัดตั้งและพัฒนาองคกรของประชาชนใหเขมแข็งบนพื้นฐานของตนเองเปนสําคัญ   
  
 2.2 องคประกอบและปจจัยของการมีสวนรวมของประชาชน 
 ปรัชญา เวสารัตน (2528 : 170) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการผลักดันใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
 (1) ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง  
 และความปลอดภัย  
 (2) ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผูนํา เชน กํานัน ผูใหญบาน 
 (3) ปจจัยที่เปนรางวัลตอบแทน ไดแก คาตอบแทนแรงงาน เงินปนผลจาก 
 สหกรณออมทรัพย  
 (4) ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม    
 ความรูสึกเกรงใจไมกลาปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือความรูสึกวาเปน 
 พันธะที่ตองเขารวมเพื่อใหเกิดความสามัคคี  
 นรินทร แกวมีศรี (2538) กลาวถึงการมีสวนรวมวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา         
จะเห็นไดวากิจกรรมการพัฒนาใดๆ ก็ตาม หากประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของและลงมือ
ดําเนินกิจกรรมดวยตนเองแลว กิจกรรมนั้นก็มิอาจจะสําเร็จและดํารงอยูได แตถาหากวาประชาชน
มีความรู ความเขาใจในกระบวนการอยางถองแท จะสามารถมองเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอ
ตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ จนเกิดความตระหนักใน
ปญหาของตนเองและดิ้นรนหาทางแกไขเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนเกิดการตัดสินใจเขามามี   
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางแทจริง 
 ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนมี 2 ลักษณะ คือ (นรินทร แกวมีศรี ,    
2538 : 12) 
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 (1) การมีสวนรวมอยางแทจริง ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมใน        
โครงการทุกกระบวนการตั้งแตรวมทําการศึกษาคนควาปญหา การรวมคิดและหาวิธีแกไขปญหา
รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ รวมตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปน
ประโยชนตอชุมชน รวมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานใหบรรลุตามผลที่กําหนดไว รวมควบคุม 
ติดตามและประเมินผล 
 (2) การมีสวนรวมไมแทจริง เปนการมีสวนรวมเพียงบางสวนโดยเฉพาะ       
เขารวมในการปฏิบัติตามโครงการที่ไดมีการกําหนดไวแลว 
 หลักการมีสวนรวมของประชาชนมีขั้นตอนในการปฏิบัติ คือ (นรินทร แกวมีศรี , 
2538 : 12) 
 (1) การมีสวนรวมในการคนปญหา สาเหตุของปญหา และรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในขั้นตอนนี้นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะถาหากวาบุคคลในชุมชนยังไมสามารถ
เขาใจปญหาและสาเหตุของปญหาดวยตัวของเขาเองแลว การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูตางๆ          
ก็ไมอาจเอื้ออํานวยประโยชนตอบุคคลในชุมชนนั้นได เพราะบุคคลในชุมชนนั้นจะขาดความเขาใจ
และมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น ส่ิงหนึ่งที่ผูใหความรูจะตองยอมรับ คือ บุคคลใน       
ชุมชน  ซ่ึงเปนผูอยูกับปญหาจะเปนผูที่รูจักปญหาของตนเองดีที่สุด แตเขาจะมองปญหานั้นได       
ไมชัดเจน หรือเขาไมถึงแกนแทของปญหา ตอมาเมื่อมีบุคคลมาชวยช้ีนํา เขาจึงมองเห็นสาเหตุของ
ปญหาของตนเดนชัดขึ้น ดังนั้น บุคคลในชุมชนจึงตองเขามามีสวนรวมเพื่อเรียนรูปญหา และ
วิเคราะหปญหาดวยตัวเอง ทั้งการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม เพื่อจะนําไปสูการหาแนวทาง     
แกปญหานั้นๆ ตอไป 
 (2) การมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินกิจกรรม เมื่อบุคคลในชุมชนได
เรียนรูปญหาของตนเองแลว ขั้นตอนตอไปของการมีสวนรวมคือ จะตองใหบุคคลไดเรียนรูในเรื่อง
ของการวางแผนและดําเนินกิจกรรม การแสวงหาแหลงทรัพยากรหรือความชวยเหลือเพื่อที่จะมา
สนับสนุนกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ บุคคลยังตองมีสวนรวมใน
การกําหนดทางเลือกในการแกปญหารวมกัน การแกปญหาอาจจะกระทําไดหลายวิธีแตจะมีวิธีที่ดี       
ที่สุดในเรื่องดังกลาว ผูที่ใหความรูซ่ึงอยูในฐานะที่มีประสบการณมากกวาจะตองเปนผูคอยให         
คําแนะนําจนกระทั่งบุคคลเหลานั้นสามารถตัดสินใจไดวา จะเลือกใชวิธีใดในการแกปญหาที่
ตนเองและชุมชนกําลังเผชิญอยู 
 (3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวจะ
สรางความรู สึกรวมเปนเจาของใหเกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนั้น              
การปฏิบัติงานดวยตนเองอาจจะทําใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด  
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เมื่อเห็นประโยชนก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมนั้นดวยตัวเองพรอมทั้งรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น

จากการดําเนินกิจการนั้นๆ ดวย  
 (4) การมีสวนรวมและการติดตามประเมินผล การประเมินผลดวยตนเองจะ
ทําใหบุคคลและชุมชนมีความตระหนักวา กิจกรรมที่ตนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการมา    
ทั้งหมดนั้นดีหรือไมเพียงไร และควรจะพิจารณาวาจะดําเนินการตอไปอยางไร ทําใหบุคคลได
เรียนรูและใชประโยชนของการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  และจะสงผลถึงการดําเนินกิจกรรมอยาง
เดียวกันในโอกาสตอๆ ไปใหประสบผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวมากขึ้น 
 สวน Cohen & Uphoff (1980 : 213-218) ไดเสนอองคประกอบของการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเร่ิม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 (2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) อาจเปนไปในรูป
ของการเขารวมโดยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร การรวมมือ รวมทั้งการรวมแรงรวมใจ 
 (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ไมวาจะเปน                  
ผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชนทางดานสังคม หรือผลประโยชนทางดานสวนบุคคล 
 (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการเขารวมใน         
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 
 การพิจารณาการมีสวนรวมเปนทั้งเปาหมายและวิธีการนําไปสูการพัฒนา อีกทั้ง
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่ขาดไมไดในการบรรลุเปาหมายการพัฒนา เนื่องจากการมีสวนรวม
เปนสิ่งที่เพิ่มคุณคาใหกับตัวเองโดยการแสดงออกซึ่งเสรีภาพของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
หากแตทุกอยางประชาชนจะตองคิดคนขึ้นมาเอง สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชน
ถูกตีความหมายไปในลักษณะที่เนนการใหประชาชนมีโอกาสเปนผูกําหนดการตัดสินใจ คิดคน
ปญหา และดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของการพัฒนา คือ การที่ประชาชนไดเพิ่มศักยภาพใน      
การควบคุมทรัพยากรและสถาบันตางๆ ในสังคม ตลอดถึงการใชการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใน
สังคมดวยตนเอง 
 ลักษณะของการเขามามีสวนรวมของประชาชนที่ไดกลาวไวมีดังตอไปนี้ คือ 
(Cohen & Uphoff, 1980 : 213-218) 
 (1) พื้นฐานของการเขารวม ลักษณะที่เขามามีสวนรวมมาจากแรงจูงใจภายใน 
จะเปนแรงหนุนหรือชวยใหประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวม สวนการมีสวน
รวมที่มาจากปจจัยภายนอก โดยอาศัยอํานาจบารมีหรือแรงบีบคั้นจากผูมีอํานาจ ความเกรงใจ หรือ
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อิทธิพลของผูมีอํานาจจากชุมชนเองถึงจะสามารถกระทําไดสําเร็จ แตก็ไมมีผลผูกพันทางจิตใจ  
ความยั่งยืนตอเนื่องของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ก็จะลดลง 
 (2) รูปแบบของการเขารวม การเขารวมของประชาชนนั้นเปนการเขารวม
โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่คํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับของ       
ประชาชน สําหรับการเขารวมกิจกรรมโดยผานตัวแทนกลุม เชน กรรมการหมูบาน การเขารวมของ
ประชาชนจะอยูในลักษณะของผูใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ 
 (3) ขอบเขตของการเขารวม เปนชวงเวลาการมีสวนรวม การใชเวลา           
เขารวมในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ จะใชเวลามากนอยตางกัน ความถี่หาง จํานวนครั้งที่เขารวม
ความสม่ําเสมอ ฤดูกาลที่เหมาะสม และชวงเวลาที่ใชในกิจกรรมแตละครั้ง 
 (4) ผลของการเขารวม ลักษณะการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิด
การรวมพลังที่จะสรางอํานาจตอรองใหชุมชนมีศักยภาพ เปนตัวของตัวเอง สรางปฏิสัมพันธอันดี  
มีความสามัคคีในมวลสมาชิกของชุมชน  
 Cary (1976 : 144) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนไว 5 รูปแบบ คือ 
 (1) การเปนสมาชิก (Membership) 
 (2) การเปนผูรวมประชุม (Attendance of meeting) 
 (3) การเปนผูออกเงิน (Financial contribution) 
 (4) การเปนกรรมการ (Membership of committee) 
 (5) การมีสวนรวมโดยการเปนประธาน หรือผูนํา (Position of leadership) 
 รูปแบบเหลานี้คลายคลึงกับของกรรณิการ ชมดี (2524) ที่ไดแบงลักษณะรูปแบบ            
การมีสวนรวมไวดังนี้ คือ รวมประชุม รวมออกเงิน รวมเปนกรรมการ รวมเปนผูนํา รวมเปน             
ผูสัมภาษณ รวมเปนผูชักชวน รวมเปนผูบริจาค รวมเปนผูริเร่ิม รวมเปนผูใชแรงงาน และรวมออก
วัสดุอุปกรณ 
 มิศรา สามารถ (2543) ไดเสนอวา การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตองตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมในการอนุรักษและใชประโยชน  
โดยไมเบียดเบียนทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ิมตั้งแตการใหขอมูลทองถ่ิน              
การเตรียมการจัดการ การวางแผน การควบคุมดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมใน  
การบริการ  และการไดรับประโยชนจากการบริการ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมขางตนพอสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน
จะเกิดขึ้นจากการรวมมือกันอยางจริงจัง โดยที่ทุกฝายตองรวมคิดรวมวางแผน ตัดสินใจ คิดคน
ปญหา รวมปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล และดําเนินการตางๆ ในสังคม โดยมีการประสานงาน
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รวมมือกันจัดตั้งองคกรในชุมชนดวยความเต็มใจที่จะเสียสละเวลา แรงงาน เงิน วัสดุ รวมตลอดถึง
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูในสังคมดวยตนเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในแนวทางที่
ตองการ และยอมรับผลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นดวยความพอใจ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยได
นําแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาประกอบใชในการศึกษาดวย คือ ชุมชนในหมูบานปางมะโอ
จะไดมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจ การปฏิบัติ และประเมินผล อีกทั้งมีสวนรวมใน                 
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการกอตั้งที่พักแบบโฮมสเตย รวมทั้งการมีสวนรวมในการคิดคนปญหา
เสนอแนวทางแกไขปญหารวมกันในการจัดการทองเที่ยวและธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชน

ของตนเอง 
 
 2.3 นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อางใน ภราเดช พยัควิเชียร, 2543 : 15) ไดกําหนด
นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนไว มีดังนี้ 
 (1) พัฒนาแบบแผนการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน ตลอดรวมถึงการมี
สวนรวมขององคกรทองถ่ิน เอกชน และประชาชนทั่วไปในดานการลงทุน การผลิตสินคาและ
บริการ ทั้งนี้ตองมีความเสมอภาค เปนธรรมในกรอบที่เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนาดานอื่นๆ 
และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
 (2) สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวใน
รูปขององคกร หรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีเครือขายครอบคลุม
ผูเกี่ยวของทุกสวนและทุกระดับ โดยใหองคกรมีขอบเขตความสามารถในการตัดสินใจและ
ดําเนินการอยางอิสระภายใตกรอบที่ตอบสนองความจําเปนในการจัดการแตละระดับ 
 (3) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งปรับทัศนคติและปรับปรงุ
ขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐใหสามารถรวมมือและเกื้อหนุนการมีสวนรวมของประชาชน

มากขึ้น 
 (4) สงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชนที่ดูแลดาน
ส่ิงแวดลอมและสงเสริมทองเที่ยว ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล 
 (5) แกไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐ               
ใหสามารถสงเสริมและเอื้ออํานวยตอการประสานงานความรวมมือของหนวยงานปฏิบัติทุกระดับ

กับประชาชนทองถ่ิน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการใหชุมชนมีโอกาสในการควบคุม  
กํากับ ดูแล และจัดการทรัพยากรดวยตนเอง   
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 (6) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคน โดยการเพิ่มความรู ทักษะ และการมี
จิตสํานึกในดานการจัดการพัฒนาการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสําหรับชุมชนใหกวางขวางมากขึ้น 
 (7) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพใน      
ดานการจัดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางอิสระและสามารถจัดเก็บรายไดเพื่อการอนุรักษฟนฟู              
การทองเที่ยวไดดวยตัวเอง โดยใหมีการพัฒนาทักษะการจัดการที่ถูกตอง 
 (8) สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาการทองเที่ยว 
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาทางสังคมใหมีโอกาสในการเขาชวยเหลือและ
ยกระดับการมีสวนรวม ตลอดจนการจัดตั้งองคกรชุมชนและองคกรจัดการธุรกิจของประชาชน
อยางสรางสรรค 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมขางตนพอสรุปไดวา นโยบายดานการมสีวนรวม
ของประชาชนทองถ่ินในการจัดการ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับ       
การทองเที่ยว เพื่อใหแหลงทองเที่ยวเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน การทองเที่ยวของชุมชนจะตองเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผล ตลอดจนไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมีการสนับสนุนในการจัดตั้งเครือขายความรวมมือใน
การพัฒนาการทองเที่ยวในรูปขององคกรที่เกี่ยวของทุกสวนและทุกระดับ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว 
 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 445-446) ไดทําการสรุปแนวทางการจัดการ                           
ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวที่มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไวหลายแนวทาง ดังนี้ 
 (1) แนวทางที่อิงสิ่งแวดลอม (Environmentally Based Perspective) เสนอวา       
การจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเกี่ยวของกับการรักษาสมดุลระหวาง       
สภาพแวดลอมทางกายภาพกับประสบการณของนักทองเที่ยว ดังนั้นขีดความสามารถในการรองรับ
การทองเที่ยวในบริบทนี้ จึงหมายถึง จํานวนคนมากที่สุดที่สามารถใชประโยชนจากแหลง
ทองเที่ยวไดโดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ไมอาจยอมรับได และ
ไมทําใหประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับมีคุณภาพลดลงจนไมอาจยอมรับได แนวทางนี้จึงชี้แนะ
วาจะตองมีการกําหนดสภาวะของการทองเที่ยวที่นาปรารถนาไวลวงหนา เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับ
ประเมินผลกระทบของการทองเที่ยว 
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 (2) แนวทางที่อิงการตลาด (Market-Driven Approach) แนวทางนี้เสนอวา              
ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวจะถึงจุดวิกฤต เมื่อจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจนถึง
ระดับที่ไปขัดขวางความสามารถของแหลงทองเที่ยวในการใหประสบการณที่มีคุณภาพแก            
นักทองเที่ยว การลวงลํ้าระยะวิกฤตของขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวจะมี              
ความสัมพันธกับความตองการ หรืออุปสงคทางการตลาดที่ลดลง จะดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม           
นักทองเที่ยวเร่ิมรูสึกเฉยชาตอแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ดังนั้น โดยท่ัวไปอาจสรุปไดวาสภาวะที่นา
ปรารถนาของแหลงทองเที่ยวไดลดต่ํากวาเกณฑไปแลว เมื่อความตองการของนักทองเที่ยวไดลดลง
อยางเห็นไดชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่อขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวถูกลวงลํ้า จะตองมี
การดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อแกไขสถานการณดังกลาว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาชุมชนในบริเวณ       
แหลงทองเที่ยวไดกําหนดภาวะที่นาปรารถนาของแหลงทองเที่ยวไวเชนไร มาตรการเหลานั้นอาจ
กระทําในรูปของการขยายขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว เพื่อดึงดูดให           
นักทองเที่ยวหวนกลับมาใหม หรือในทางตรงกันขามอาจกระทําในรูปการจํากัดกิจกรรมทาง      
การทองเที่ยว มิใหเกิดผลกระทบ  ทางลบ เพื่อลดสภาวะที่ไมพึงปรารถนาใหนอยจนอยูในระดับที่
ยอมรับได 
 (3) แนวทางที่อิงชุมชน (Community-Based Perspective) เสนอวา ขีดความสามารถ
ในการรองรับการทองเที่ยวขึ้นอยูกับความสามารถของแหลงทองเที่ยวในการรองรับการทองเที่ยว

กอนที่ชุมชนบริเวณนั้นจะรูสึกถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น การกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อวัด 
ผลกระทบอาจกระทําโดยอิงคานิยมของชุมชนนั้น 
 การจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวตามแนวทางนี้จําเปนตองอาศัย        
การสรางความเห็นพองกันระหวางทุกฝายในชุมชน เชน ผูอาศัย หนวยงานราชการ และเอกชน เปน
ตน เพื่อกําหนดสภาวะที่พึงปรารถนาของแหลงทองเที่ยว และวิธีการจัดการการทองเที่ยวให
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดรวมกัน สภาวะที่พึงปรารถนานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม  
สถานการณและแนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว ตัวอยางเชน       
การเพิ่มจํานวนตํารวจอาจชวยรักษาความปลอดภัยของชุมชนไวไดแมวาปริมาณนักทองเที่ยวจะ

เพิ่มขึ้น 
 ดังนั้น ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว จึงหมายถึง การกําหนดจํานวน        
นักทองเที่ยวที่เหมาะสมที่จะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไดโดยไมกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน ในการจัดการขีด               
ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางชุมชนและหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของแลวจึงกําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติที่นักทองเที่ยว และชุมชนสามารถไดรับ           
ผลประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 
  
 มนัส สุวรรณ (2538 : 129-130) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดความสามารถที่จะรับไดของ
พื้นที่วา ธรรมชาติของแตละพื้นที่ยอมมีขีดจํากัดความสามารถที่จะรับไดอยูหนึ่งระดับ ระดับ       
ความสามารถที่จะรับไดนี้แตกตางกันไปตามความแตกตางทางดานกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

และกิจกรรมของมนุษยที่กระทําในพื้นที่นั้น  ซ่ึงหากมีการใชประโยชนจากพื้นที่เกินขีดจํากัดนี้แลว 
จะทําใหสภาพและความสมดุลของพื้นที่ สูญเสียไปจนเกิดปญหาตอเนื่อง อ่ืนๆ  ตามมา 
ความสามารถที่จะรับไดนี้สามารถแยกพิจารณาเปน 3 ประเด็น คือ   
 (1) ความสามารถที่จะรับไดทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) หมายถึง 
ลักษณะหรือสภาพทางกายภาพของสถานที่ที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวตาม

ความประสงค เปนขีดจํากัดที่กําหนดไดชัดเจนและจับตองไดมากกวา เชน ขนาดของพื้นที่        
แหลงทองเที่ยวที่มีอยูแนนอนตายตัว ยอมเปนตัวกําหนดวาจะสามารถสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางไ
ดจํานวนมากนอยเทาใด เปนตน 
 (2) ความสามารถที่จะรับไดทางสังคม (Social Carrying Capacity) หมายถึง  
ความสามารถของสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ของสถานที่ทองเที่ยวที่จะพัฒนาเพื่อให
หรือขายบริการแกผูมาเที่ยว กลาวอีกนัยหนึ่ง ความสามารถของสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวในจํานวนสูงสุด โดยไมทําใหเกิดภาวะแออัด 
 (3) ความสามารถที่จะรับไดทางนิเวศ (Ecological Carrying Capacity) หมายถึง 
ความสามารถของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติในและบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ที่จะรับไดกับ

การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาที่เกิดจากการพัฒนาสถานที่ดังกลาวใหเปนแหลงทองเที่ยว เพราะ 
การที่นักทองเที่ยวไปรวมตัวอยูในพื้นที่หนึ่งเปนจํานวนมาก ยอมกอใหเกิดความกดดันตอพื้นที่นั้น
โดยตรง ซ่ึงบางครั้งอาจจะมากเกินกวาพื้นที่นั้นจะรับได 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 440) ไดนิยามขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ใน          
การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยววา หมายถึง ปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยูไดดวยความพอใจ
และไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมในพื้นที่แหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ โดยไมทําให      
สภาพแวดลอมถูกทําลาย หรือถูกทําลายนอยที่สุด ยังคงรักษาสภาพการเปนแหลงทองเที่ยวที่ดีไว
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มากที่สุด ทั้งนี้การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะตองไมกระทบตอความจําเปนพื้นฐานและความรูสึก    
นึกคิดของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 Theobald (1994 : 175) ระบุวา ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ คือ จํานวนมาก
ที่สุดของนักทองเที่ยวที่สามารถเขามาทองเที่ยวหรืออยูอาศัยในพื้นที่ โดยไมทําใหเกิดความเสียหาย
แกพื้นที่ รวมถึงทําใหรักษาความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพและประสบการณที่          
นักทองเที่ยวไดรับ 
 รุงทิพ วองปฏิการ (2544 : 23) ไดเสนอเรื่องขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่  
(Carrying Capacity) และการวางแนวทางเกี่ยวกับกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยววา              
อาจกําหนดใหมีการจัดการและมาตรการในการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวตามแนวคิดของ         
การพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงคํานึงในเรื่องการสงวนและปกปองสิ่งแวดลอม รวมถึงทรัพยากรสําหรับ
คนรุนตอไป  อาทิ พิจารณารายการนําเที่ยว ใชเสนทางนําเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุด สราง           
ขอจํากัดช่ัวคราวในการเดินทางเขาไปยังพื้นที่ เปดใหมีการขายบัตรที่ระบุวันและเวลาในการเดิน
ทางเขาพื้นที่ เพื่อใหทราบจํานวนลวงหนา ลดขนาดของกลุมนักทองเที่ยวที่จะเขาไปในพื้นที่ กําจัด
พื้นที่ในการจอดรถ  กําหนดใหมีขอหามเพื่อมิใหมีกีฬาหรือรูปแบบในการทองเที่ยวที่สรางความ
เสียหายกับสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้จําเปนตองมีการจัดการอยางมืออาชีพ และมีการ
ผสมผสาน      อยางเหมาะสม  การสรางเครือขายระหวางกันทั้งในดานการจัดการในการเขาไปยัง
พื้นที่บางแหง (Accessibility) การจัดการดานการจราจรอยางเหมาะสม จะทําใหประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว     
 จากแนวคิดขางตน การพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่การทองเที่ยว 
จึงหมายถึง ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในการทองเที่ยวที่จะไมกอใหเกิดความเสียหาย
และการทําลายทรัพยากรการทองเที่ยว ทําใหเกิดความสมดุลระหวางสิ่งที่นักทองเที่ยวไดรับและ
การธํารงรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหคงอยูอยางยั่งยืน เมื่อพ้ืนที่ในแหลงธรรมชาติยอมมี         
ขีดจํากัดในการใชประโยชนจากพื้นที่ หากใชเกินขีดจะทําใหสูญเสียความสมดุลของพื้นที่นั้นๆ     
ขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่วัดไดจากความสามารถที่จะรับไดทางกายภาพ            
ทางสังคม  และทางนิเวศ ทั้งนี้เพื่อการประเมินความสําเร็จของแหลงทองเที่ยวที่ตองคํานึงถึง       
ความตองการของนักทองเที่ยว ความสามารถในการใชบริการ ความสะดวกในการเดินทางและการ
เขาถึง และความสามารถจะรับไดของพื้นที่ การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหมีความเติบโตจะไมไป
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และสังคมจนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ        
การจัดการโดยชุมชนทองถ่ินเปนผูกําหนด   
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุมชนบานปางมะโอ 
 
 กาญจนา ขันคํา (2546) ไดบันทึกในขอเสนองานวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการภูมิปญญา
ชาวบานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมไว 
เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของชุมชนบานปางมะโอวาอยูบนที่สูงบริเวณดอยเชียงดาวซึ่งเปนรอยตอ

ระหวางเทือกเขาผีปนน้ํากับเทือกเขาถนนธงชัย มีความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
1,200 เมตร ชุมชนบานปางมะโอหางจากตัวเมืองเชียงใหมไปตามทางหลวงหมายเลข  107 (เสนทาง
เชียงใหม - ฝาง) ประมาณ 61 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเชียงดาวประมาณ 24 กิโลเมตร โดยเลี้ยว
ซายเขาไปในบริเวณบานแกงปนเตาอีกประมาณ 14 กิโลเมตร ไปตามเสนทางลําลองสลับกับ      
ถนนซีเมนต โดยใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที จากตัวเมืองเชียงใหม   
 ชุมชนบานปางมะโอนี้ตั้งมากวา 100 ป จากที่เมื่อกอนมีประชากรมากกวา 200 หลังคา
เรือน แตในปจจุบันชุมชนบานปางมะโอมีชุมชนบานบริวารรวม 7 หมูบานยอย มีประชากรทั้งหมด
จํานวน 73 หลังคาเรือน สวนใหญพูดภาษาทองถ่ิน (คําเมือง) เปนภาษาหลัก และนับถือศาสนาพุทธ  
โดยมีวัดพระธาตุสามเงาอรัญจอมเมฆ (วัดปางมะโอ) เปนศูนยกลางรวมจิตใจของคนในชุมชน 
ประชากรสวนใหญของชุมชนนี้เปนชาวไทยลานนาอาศัยอยูรวมกันกับชาวไทยภูเขาหลายเผา เชน 
เยา มูเซอ ไทยใหญ และจีน (ฮอ) กลุมคนเหลานี้ตางก็มีเอกลักษณเปนของตัวเองในดานภาษาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาความรูอ่ืนๆ ที่ถายทอดและดูแลรักษาชุมชนตนเองเรื่อยมา                  
ชุมชนบานปางมะโอมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายมาก           
ไมวาจะเปนปาไมที่ปาสวนใหญเปนปาสนเขา ปาดิบเขา ปาไมยาง ไมตระกูลยาง ปาดิบแลงสลับกับ
ปาเมี่ยงและสวนชา มีทรัพยากรธรรมชาติเปนที่หลากหลายเปนแหลงตนน้ําลําธารของชุมชน 
สําหรับอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การปลูกเมี่ยง ปลูกชา และรับจางทั่วไป การเพาะปลูกอื่นๆ 
เชน สมโอ ล้ินจี่ กาแฟ อาชีพรองลงมา คือ รับจาง คาขาย นอกจากนี้ชุมชนบานปางมะโอ                   
มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเปนแหลงตนน้ําลําธารของแมน้ําปง น้ําหวยหลายหวย และ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวยในการประกอบอาชีพ  อีกทั้งยังมีแหลงของพืชอาหาร 
สมุนไพรหายาก และหาไมยากเปนจํานวนมากที่ควรคากับการอนุรักษและสืบทอดตอไป  
 ในปจจุบันชุมชนบานปางมะโอเปนชุมชนที่มีการจัดการอยางเปนองครวม คือ การจัดการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางดิน น้ํา ปาไม เกษตรกรรมใหเกื้อหนุนตอกันอยางมีคุณภาพจาก         
ภูมิปญญาชาวบานของคนในชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  จนชุมชนบานปางมะโอไดรับรางวัล          
ลูกโลกสีเขียวของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2546 ในการดูแลรักษาธรรมชาติ 
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อนุรักษและใชประโยชนจากปาของชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งการดูแลระบบนิเวศของชุมชนและ 
ปาชุมชนไดดีเยี่ยม (ชุมชนปลูกเมี่ยง…เกษตรบนดอย อาชีพโบราณอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน, 2546) 
 ถึงแมวาชุมชนหมูบานปางมะโอจะมีทรัพยากรธรรมชาติและอาชีพหลักทีด่แีลว แตรายได
จากการทําสวนเมี่ยง สวนชา ก็เปนรายไดที่ไมแนนอนมากนักขึ้นอยูกับสภาพความตองการของ
ตลาดขณะนั้น อีกทั้งความตองการในการบริโภคลดลงมาก เนื่องจากผูบริโภคมีเพียงคนชนบท      
รุนเกาเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ประชากรในชุมชนยังขาดความรูในการพัฒนาคุณภาพของอาชีพ
การปลูกเมี่ยงและใบชา อีกทั้งในชวงหนาแลงยังประสบปญหาเรื่องไฟปา ทําใหแหลงอาหารของ
ชุมชนตองลดนอยลงไป จากปญหาที่ไดกลาวมาในขางตนนี้ กาญจนา ขันคํา (2546) จึงได          
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาประการหนึ่งก็คือ การหาอาชีพเสริมทางดานการทองเที่ยว
เพื่อใหชุมชนมีรายไดเสริมจากอาชีพหลัก 
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 อโนทัย เพียรคงชล (2540) ศึกษาเรื่อง “ความตองการในการมีสวนรวมของประชาชน
ทองถ่ินตอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของพื้นที่อุทยานแหงชาติแจซอน  อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง” พบวา ประชาชนทองถ่ินมีความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว          
เชิงอนุรักษดานการเปนมัคคุเทศกนําเที่ยวธรรมชาติ รอยละ 95.56 และมีความตองการเขารับ             
การฝกอบรมเกี่ยวกับการเปนมัคคุเทศกที่ถูกตองจากหนวยงานราชการถึงรอยละ 89.54 ประชาชน
ทองถ่ินมีความตองการจัดบริการดานพาหนะรับสงนักทองเที่ยว รอยละ 85.56 สวนที่ไมตองการมี
สวนรวมในกิจกรรมนี้เนื่องจากไมมีพาหนะเปนของตัวเองและคิดวาเปนงานของผูชายเทานั้น สําหรับ
ประชาชนทองถ่ินที่มีความตองการจัดบริการดานที่พักใหแกนักทองเที่ยวมีจํานวน รอยละ96.67 
สวนผูที่ไมตองการมีสวนรวมในกิจกรรมนี้เนื่องจากไมมีความถนัดและ ไมชอบเพราะเปนลักษณะ
งานที่ยุงยากและเปนภาระมาก ตองมีความรับผิดชอบสูงมาก ลงทุนแลวกลัวจะไมคุมคา  สวน
ประชาชนที่มี ความตองการจัดบริการดานอาหารและเครื่องดื่มมีรอยละ 75.56 สวนผูที่ไมตองการมี
สวนรวมในกิจกรรมนี้เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวกหางไกลจากตลาด กลัวลงทุนแลวไมคุมคา
และไมมีเงินมาลงทุนในระยะแรก ซ่ึงเทาที่ผานมานักทองเที่ยวนิยมนําสัมภาระติดตัวมาดวย หรือ
หากทําแลวกลัวนักทองเที่ยวจะรับประทานไมได และงานดังกลาวนาจะเปนงานของผูหญิงมากกวา 
 พนิตตา สิงหครา (2544) ไดศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศแบบโฮมสเตย บานหวยฮ้ี ตําบลปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน” พบวา การทองเที่ยว
แบบโฮมสเตย  คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นักทองเที่ยวจะพักแรมในชุมชนเสมือนเปนสมาชิกใน
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ครอบครัวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ เรียนรูวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนไดดําเนิน
ธุรกิจทองเที่ยวมากวา 4 ป สามารถสรางรายไดใหสมาชิก 200 – 600 บาทตอเดือน ผูประกอบการ
ทั้งหมดตางก็กําหนดอัตราคาใชจายในมาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น  ซ่ึงเปนที่พอใจของชุมชน เพราะ
ทรัพยากร วัฒนธรรมและวิถีชีวิตถูกรักษาไวภายใตการจัดการทองเที่ยว เนื่องจากชุมชนมีการแบง
โครงสรางขององคกรและมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันอยางดี อีกทั้งการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเปนการสรางความมีสวนรวมในการจัดการ และทุกฝายไดรับประโยชน อาทิเชน  ไดมี
โอกาสเผยแพรขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมภายในชุมชนไมเสีย และสมาชิกใน
ชุมชนมีรายไดเพิ่มจากการทองเที่ยวดวย นอกจากนี้ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถสั่งและ       
ชักชวนใหสมาชิกรวมกันทํางานใหสําเร็จ จนสามารถสรางงาน สรางรายได รักษาความเปนธรรมชาติ 
ตลอดจนมีผลทําใหปญหาอื่นๆ ไมเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งสภาพที่ตั้งของชุมชนอยูที่สูง  มีความ
ไดเปรียบในแงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความหลากหลายในพันธุพืชและสัตว สามารถ
พัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตยอยางสมบูรณได เนื่องจากมีปจจัยดึงดูดที่
สําคัญของสภาพแวดลอม วัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง ตลอดจนวิถีชีวิตที่แสดงออกถึงความ
เปนชนเผากะเหรี่ยงอยางชัดเจนที่ทุกคนชวยกันอนุรักษแบบแผนใหยั่งยืนและมั่นคง  มาจนถึง
ปจจุบันนี้ และคนในชุมชนยังตระหนักและใหความสําคัญตอการอนุรักษ รักษาสภาพแวดลอม  
ดูแลขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองใหคงอยูและปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมกับสภาพการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยไมใหส่ิงมีคาเหลานั้นสูญเสียไป 
 สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการธุรกิจบานพักแบบชุมชนมี      
สวนรวม : กรณีศึกษา บานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม” พบวา การทองเที่ยว       
เชิงนิเวศของหมูบานแมกําปองมีศักยภาพและความพรอมอยูในระดับดีทั้งในดานสิ่งดึงดูดใจ       
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และความสามารถในการเขาถึง เนื่องจากเปนหมูบานเกษตรกรรม          
มีเอกลักษณของตัวเองดานการผลิตและแปรรูปเมี่ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดป และเปนหมูบาน       
ที่อยูทามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนภูเขาสูง แตมีขอจํากัดในดานกายภาพที่ไมสามารถรองรับ     
นักทองเที่ยวจํานวนมากได เนื่องจากหมูบานแมกําปองมีจํานวนบานพักแบบโฮมสเตยจํานวนนอย 
สวนศักยภาพและความพรอมในการจัดตั้งธุรกิจบานพักแบบชุมชนมีสวนรวม ในดานการดําเนินงาน 
การมีสวนรวมของชุมชน ส่ิงอํานวยความสะดวก การใหบริการ ความปลอดภัย และการตลาด อยูใน
ระดับที่สามารถใหบริการนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี เนื่องจากหมูบานแมกําปองไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธหมูบานแมกําปองใหเปนที่รูจัก ไมวาจะ
เปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมพัฒนา     
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ชุมชน และกรมสงเสริมสหกรณหนวยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัททัวร และหนวยงาน NGO ใหชาวบาน
ในชุมชนมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวบานพักแบบชุมชนมีสวนรวม     
 อรรณพ บุญจันทร (2544) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบานพักแบบมีสวนรวมกบั
ชุมชน : กรณีศึกษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม” พบวา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพ
ในการพัฒนาธุรกิจบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชน เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความตองการใหชุมชนไดรับการพัฒนาธุรกิจบานพักแบบ           
มีสวนรวมกับชุมชน เนื่องจากชุมชนบานยางหลวงมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวจากการที่เปน    
ชุมชนที่เกาแก เปนแหลงรวมภูมิปญญาชาวบาน ประชาชนมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สืบทอดกันมาอยางเครงครัด เปนชุมชนชนบทที่มีความเจริญ มีการคมนาคมที่สะดวกและมีระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดี ยิ่งไปกวานั้นประชาชนในชุมชน มีความเปนมิตร มีอัธยาศัยดี          
ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาศึกษาและชื่นชมสิ่งดีงามตางๆ ในชุมชน      
นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนยังมีความเห็นวาบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชนจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชน อยางไรก็ตาม  ประชาชนในชุมชนยังขาด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชน รวมทั้งขาดความรูในดานการจัดการ 
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชนในอําเภอแมแจมจําเปนตองมี          
การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูในดานการจัดการ
และมีการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษ  
 สําหรับแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอแมแจมนั้นประชาชนในชุมชน

สวนใหญมีความตองการให  อําเภอแมแจม  มีช่ือเสียงทางดานการทองเที่ยว และในปจจุบัน      
อําเภอแมแจมมีการสงเสริมการทองเที่ยวในหลายรูปแบบ เชน การรวมมือกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
จัดสรางศูนยนักทองเที่ยว  การจัดงานมหกรรมผาตีนจกโดยความรวมมือของการทองเที่ยว               
แหงประเทศไทย และการนําเสนอแหลงทองเที่ยวของอําเภอผานสื่อตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน 
นิตยสาร และหนังสือพิมพสูสาธารณะ ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในอําเภอแมแจม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อรรณพ บุญจันทร ยังไดเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
บานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชนไววา เกิดจากการนําปจจัยภายนอกของชุมชน ซ่ึงประกอบไปดวย
นโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการทองเที่ยว 
มาพิจารณาประกอบกับปจจัยภายใน ไดแก ความพรอมของชุมชน ความตองการมีสวนรวมของ    
ชุมชนในทองถ่ิน และขอจํากัดของชุมชน เมื่อพิจารณาทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของ      
ชุมชนประกอบกันแลวจึงวิเคราะหหา  จุดแข็ง จุดออน และศึกษาความเปนไปได เมื่อเห็นวาชุมชน
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มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาแลวจึงสรางแนวทางพัฒนาบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชน             
ซ่ึงสามารถอธิบายเปนกรอบแนวคิดไดตาม ภาพที่ 2.2 ดังนี้ : 
   
 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 

- นโยบายของรัฐบาลใน 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- นโยบายของรัฐบาลใน 
การพัฒนาการทองเที่ยว 

แนวทางในการพัฒนา

จัดตั้งธุรกิจที่พกั 
แบบโฮมสเตย 

วิเคราะหความเปนไปได

ในการพัฒนาธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตย 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายใน 
- ความพรอมของชุมชน 
- ความตองการมสีวนรวม

ของชุมชนในทองถิ่น 
- ขอจํากัดของชุมชน 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชน       
 

 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย           
โดยชุมชนมีสวนรวมนั้นเปนสินคาดานการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักทองเที่ยวจะเขามาพักใน      
ชุมชนเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว เพื่อเรียนรูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ตลอดจน
ประเพณีและแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่เปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ที่พักแบบโฮมสเตย
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน โดยที่คนในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว       
รวมกันตั้งแตการเตรียมการ การวางแผน การควบคุมดูแล การใชทรัพยากร การมีสวนรวมใน        
การบริการแกนักทองเที่ยว และการไดรับประโยชนจากการบริการ จากแนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของตางๆ ดังไดกลาวมานั้นผูวิจัยไดนํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้               
เพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาใหชัดเจนใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น และมี          
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติกับสภาพพื้นที่ดังจะเห็นในกรอบแนวคิดของการวิจัยในภาพที่ 3 (หนา 34)  
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดที่ไดมีการพัฒนามาจากกรอบแนวคิดใน

การศึกษาแนวทางการพัฒนาบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชนของ อรรณพ บุญจันทร (2544)  
ประกอบกับการสํารวจและศึกษาเกี่ยวกับหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว            
จังหวัดเชียงใหม  โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ ดัง ภาพที่ 2.3 ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 
1. โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปน 
 แหลงทองเที่ยว 
2. โอกาสของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจ 
 ที่พักแบบโฮมสเตย 
3. อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนใน 
 การเปนแหลงทองเที่ยว 
4. อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนใน 
 การจัดต้ังธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 

 

วิเคราะหความเปนไปไดใน

การจัดต้ังธุรกิจที่พักแบบ

โฮมสเตยโดยชุมชนมีสวน

รวมเปนผูประกอบการ 

ขอสรุปความเปนไปไดใน

การจัดต้ังธุรกิจที่พัก 
แบบโฮมสเตยโดยชุมชนมี

สวนรวมเปนผูประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความตองการมีสวนรวมของชุมชน 
 ในทองถิ่น 
3. ขอจํากัดของชุมชน 

 1.4 การเขาถึงชุมชน 
 1.3 ระบบสาธารณูปโภค 

 1.2 วิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิปญญา 
  ทองถิ่น 

 1.1 บริบทและสภาพปจจุบันของชุมชน 

ปจจัยภายใน 
1. ความพรอมของชุมชน 

แนวทางที่เหมาะสมใน 
การจัดต้ังธุรกิจที่พัก 

แบบโฮมสเตยโดยชุมชน 
มีสวนรวมเปนผูประกอบการ 

 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย ภาพที่
 โดยชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีสวนรวม 
 เปนผูประกอบการ 
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 จากภาพที่  2.3 สามารถอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัยไดวา  ความเปนไปไดในการ
จัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ชุมชนมี การศึกษาถึงปจจัยสนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวม
เปน           ผูประกอบการ ทั้งปจจัยภายนอกชุมชนและปจจัยภายในชุมชน ปจจัยภายในชุมชน 
ประกอบไปดวย ชุมชนจะตองมีความพรอม โดยจะพิจารณาถึงบริบทและสภาพปจจุบันของชุมชน 
วิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน และการเขาถึงชุมชน           
มาประกอบกัน รวมทั้งความตองการมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน และการรูขอจํากัดของชุมชน
พรอมทั้งแกไขขอจํากัดเหลานั้น และจึงมาพิจารณาปจจัยภายนอกของชุมชน ในสวนของปจจัย  
ภายนอกที่ผูวิจัยไดขอมูลจากการศึกษามาประกอบดวย โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปน       
แหลงทองเที่ยว โอกาสของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย อุปสรรคที่มีผลในทางลบ
ตอชุมชนในการเปนแหลงทองเที่ยวและอุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตย โดยพิจารณาถึงแผนวาระแหงชาติเพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพ
ของชุมชนในการจัดที่พักแบบโฮมสเตย ศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวที่อาจจะมีขึ้นใน       
หมูบานปางมะโอ ฯลฯ เมื่อพิจารณาถึงความพรอมดานธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยทั้งจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกชุมชนแลว จึงทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้ง
ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
และหาขอสรุปถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปน   
ผูประกอบการ เพื่อใหชุมชนได แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดย     
ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการของชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว           
จังหวัดเชียงใหม 
 
 หลังจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนสรางกรอบแนวคิดแลวผูวิจัยได

วางแผนเกี่ยวกับการดําเนินการและวิธีการวิจัย ซ่ึงจะไดนําเสนอในบทตอไป 
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