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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย                       
โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการของชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย 
 2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชน         
มีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมหากการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย        
โดยชุมชนมีสวนรวมมีความเปนไปได 
 ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางซึ่ ง เปนผูตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้                
โดยการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตยและความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในหมูบานปางมะโอ 
ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 ในการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในหมูบานปางมะโอ 
จํานวน 148 คน จากประชากรทั้งหมด 191 คน คิดเปนรอยละ 77.5 ของประชากรทั้งหมด วิเคราะห
ขอมูลโดยการศึกษาเอกสารดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบของขอมูล 
(Skewness) และผลจากการศึกษาโดยสรุปรวมทั้งการอภิปรายผลมีดังนี้ 
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1. สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาผูวิจัยไดแบงผลสรุปออกเปนสวนตางๆ ตามกรอบแนวคิดในแผนภาพที่ 3 
(หนา 34) ดังนี้ 
 
 1.1 ปจจัยภายนอก 
 การศึกษาปจจัยภายนอกของชุมชนในความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก     
แบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ จะพิจารณาจากประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 1) โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
 (1) ในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติอยูไมนอย ทําใหหมูบานปางมะโอมีโอกาสที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมได  
 (2) จากนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(พ.ศ. 2540 - 2559) ที่ตองการใหชุมชนมีการดูแล รักษาสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ดํารงไวซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณของทองถ่ินที่นาประทับใจ เปนโอกาสให 
หมูบ านปางมะโอไดสนองตอบนโยบายของรั ฐบาลดั งกล าว  คือ  การอนุ รักษป าไม 
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เพื่อใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ในการสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม ตลอดจนเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน
 (3) แผนการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2548 
สนับสนุนใหมีการจัดการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นภายในชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและบริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งเปนการกระจายรายได
อยางยุติธรรมจากการทองเที่ยวใหกับชุมชน และผลประโยชนจากการทองเที่ยวกลับคืนสูชุมชน
โดยตรง 
 
 2) โอกาสของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย 
 (1) ในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ยังไมมีการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
ที่ใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยูและวัฒนธรรมของชุมชน จึงเปนโอกาส
ของหมูบานปางมะโอในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในอําเภอเชียงดาวเปนกลุมแรกๆ    
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 (2) ดอยหลวงเชียงดาวเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีช่ือเสียง และผูคนนิยม
เดินทางไปสัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติ ทําใหหมูบานปางมะโอมีโอกาสที่จะเปนที่พัก
สําหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวยังดอยหลวงเชียงดาวสามารถแวะพักคางคืนที่หมูบานปางมะโอได 
 
 3) อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการเปนแหลงทองเที่ยว 
 (1) ในปจจุบันปญหาความกังวลเกี่ยวกับการกอวินาศกรรม เชน 3 จังหวัด     
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย ปญหาโรคระบาด เชน โรคซารส โรคไขหวัดนก และโรคไขเลือดออก
ที่ระบาดอยูทั่วไป ภัยธรรมชาติ เชน ภัยคล่ืนยักษสึมานิ (Tsunami) ที่ประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบานในแถบเอเชียตะวันออกที่ประสบผานมา ทําใหนักทองเที่ยวชะลอการเดินทางมา           
ทองเที่ยวในบริเวณภูมิภาคนี้ 
 (2) ปญหาภาวะวิกฤตราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นสูง สงผลตอภาวะเศรษฐกิจตกต่ํากัน
ทั่วทั้งโลก  ทําใหนักทองเที่ยวชะลอและลดคาใชจายที่ เกี่ยวกับการทองเที่ยวออกไปกอน              
อยางไมมีกําหนด

 (3) เสนทางคมนาคมจากตัวเมืองเชียงใหมไปยังอําเภอฝางมีสถานที่ทองเทีย่วที่
นาสนใจอยางอื่นใหนักทองเที่ยวแวะพักทองเที่ยว ทําใหหมูบานปางมะโอซึ่งยังไมเปนที่รูจักถูก     
ละเลยไปจากเสนทางการทองเที่ยวไปได 
 
 4) อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย 
 (1) ในปจจุบันไดมีการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในหลายภูมิภาค  
รวมทั้งในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง อาจจะทําใหมีการแขงขันในดานราคาที่พักมากขึ้น 
และเกิดการตัดราคาคาบริการกัน ทําใหธุรกิจที่พักประสบปญหาความเสี่ยงในการขาดทุน
 (2) หมูบานปางมะโอยังไมมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการจัดตั้ง
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยเขาไปใหคําแนะนํา ในขณะที่หมูบานอื่นๆ ที่เปนคูแขงขันจากอําเภออื่นๆ 
มีเจาหนาที่เขาไปดูแลและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ 
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 (3) หมูบานปางมะโอยังไมสามารถปฏิบัติตามกรอบดัชนีช้ีวัดคุณภาพมาตรฐาน
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) ของสํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว สํานักงานพัฒนา     
การทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดครบทุกขอ เนื่องจากยังเปนระยะเริ่มตนใน         
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของหมูบานปางมะโออยู ในขณะที่      
หมูบานอื่นไดมีการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยและไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาไปแลว 
 
 1.2 ปจจัยภายใน 
 การศึกษาปจจัยภายในของชุมชนในความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก         
แบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ จะพิจารณาจากประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

1) ความพรอมของชุมชน 
 ในการพิจารณาถึงความพรอมของชุมชนในความความเปนไปไดในการจัดตั้ง

ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการนั้น จะมีการพิจารณาถึงบริบท
และสภาพปจจุบันของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค      
การเขาถึงชุมชนไปพรอมๆ กัน และจากการศึกษาและสํารวจพบวา ความพรอมของชุมชน          
บานปางมะโอมีความพรอมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปน             
ผูประกอบการ เนื่องจากสภาพองครวมของหมูบานปางมะโอเปนหมูบานที่สงบรมร่ืนดวย         
ธรรมชาติอยางแทจริง ไรส่ิงปรุงแตง รวมถึงอัธยาศัยของชาวบานที่เต็มใจตอนรับผูมาเยือนดวย
ความเต็มใจ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีน้ําใจและวิถีชีวิตความเปนอยูในแบบคนพื้นเมืองลานนาดั้งเดิม 
 หมูบานปางมะโอมีโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวตามสมควร อันไดแกมี
ไฟฟาตลอด  24 ช่ัวโมง มีประปาภูเขา มีที่พักของชาวบานที่สามารถดัดแปลงใหเปนที่พัก           
แบบโฮมสเตยไวบริการนักทองเที่ยว (ดังภาคผนวก ง) รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เนื่องดวย
ชุมชนในทองถ่ินตองการมีรายไดเสริม จึงมีความพรอมที่จะมีสวนรวมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตยในชุมชน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ   
 ในสวนของการเดินทางมายังหมูบานปางมะโอใชถนนภายในหมูบาน                
ในสวนของเสนทาง สายหลักจะเปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผลาดไปตลอดเสนทางจนถึงบริเวณ
ปากทางเขาไปยังน้ําตกของหมูบาน ทําใหการเดินทางเขาไปภายในหมูบานสามารถเดินทางได 
อยางสะดวก และในสวนของถนนลําลองจะเปนถนนดินลูกรังและดินแข็ง แตก็ยังสามารถใชใน
การคมนาคมไดโดยปลอดภัยในทุกฤดู นอกจากฤดูฝน 
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 ถึงแมว าหมูบ านปางมะโอจะอยูนอกตัว อํา เภอเชียงดาวแตก็มีระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชุมชนอันไดแก ถนน ไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพทไวคอยใหบริการ
ตามความตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยว แตชาวบานสวนมากนิยมขุดบอบาดาลในบริเวณบาน
สําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภคนอกเหนือจากการใชระบบน้ําประปาในอีกทางหนึ่งดวย 
 การปลูกสรางบานเรือนภายในชุมชนก็นิยมปลูกเรียงรายรอบถนนตางๆ ภายใน     
ชุมชน  ลักษณะที่อยูอาศัยของคนในหมูบานปางมะโอจะมีรูปแบบของลักษณะตัวบานที่ไมแตกตาง
กันไปมากนัก  นิยมปลูกสรางดวยถาวรวัตถุหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนบานที่สรางดวยไม               
ปูนซีเมนต หรือคร่ึงปูนครึ่งไม นอกจากนี้บริเวณบานแตละหลังจะมีพื้นที่เหลือโดยรอบบริเวณบาน
พอสมควรเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวและไมยืนตนจําพวกลําไย  ล้ินจี่  มะมวง  สมโอ                     
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และปลูกกลวยไมพันธุที่ไดมาจากปา ทําใหเกิดความสวยงาม และเปน
การอนุรักษพันธุไมหายาก รวมทั้งพื้นที่สําหรับการทําเมี่ยงและเก็บเมี่ยงไวสําหรับการรอจําหนาย
ตอไป (ดูรูปภาพในภาคผนวก ง)  
 
 2) ความตองการมีสวนรวมของชุมชนในทองถิ่น 
 จากการศึกษาพบวา คนในชุมชนบานปางมะโอกวารอยละ 64.9 ยินดีที่จะเขา
มามีสวนรวมในการจัดตั้ง ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ        
ชาวบานสวนใหญเห็นดวยในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยในหมูบาน ถึงแมวาธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตยนั้นจะเปนเรื่องใหม และยังไมคอยเปนที่รูจักของคนในชุมชนมากเทาที่ควร เนื่องจาก
ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง แตชาวบานก็ไมรูสึกหนักใจ เพราะตางก็มีความเห็นวาเมื่อมี     
นักทองเที่ยวเขามาในชุมชน นักทองเที่ยวก็มีความพรอมที่จะเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานอยูแลววา 
ชาวบานมีความเปนอยูอยางไร และคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถ่ินใหกับนักทองเที่ยว 
 
 3) ขอจํากัดของชุมชน 
 (1) ขอจํากัดของชุมชนในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ คนในชุมชนตองการผูเชี่ยวชาญไปใหความรูที่
ถูกตองเกี่ยวกับกรอบดัชนีช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานที่พักแบบโฮมสเตย    
 (2) ขอจํากัดดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตมิา
พักในชุมชน คนในชุมชนไมสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวได ตองสื่อสารผานมัคคุเทศกเทานั้น 
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ดังนั้น บทบาทหลักของเจาของบานพักจึงมักเปนเพียงการจัดเตรียมหองพักและอาหารใหกับ          
นักทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวเปนชาวไทยก็จะเพิ่มบทบาทการนําเที่ยวไดดวย 
 (3) ขอจํากัดดานงบประมาณของการทําธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยที่จะนํา                
งบประมาณมาพัฒนาชุมชนใหมีความพรอมในหลายๆ ดานมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนการพัฒนาหองน้ําใหไดมาตรฐาน และการแบงพื้นที่กั้นหองใหเปนสัดสวนสําหรับเปนที่พัก
ใหกับนักทองเที่ยวไดเขามาพักรวมกับเจาของบาน 
 
 1.3 วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมี     
สวนรวมเปนผูประกอบการ 
 จากการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจ

ที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการของชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จะเห็นไดวา หมูบานปางมะโอมีจุดแข็งในดานความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติของปาไม เปนแหลงตนน้ําลําธารของอําเภอเชียงดาว เนื่องจากคนใน       
หมูบานชวยกันดูแลรักษาธรรมชาติ อนุรักษปาและตนน้ํา การใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน      
รวมทั้งการดูแลระบบนิเวศไดดีเยี่ยม จนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
ประจําป พ.ศ. 2546 (ชุมชนปลูกเมี่ยง…เกษตรบนดอย อาชีพโบราณอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน,2546) 
คนในหมูบานมีอัธยาศัยที่ดี มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันดี มีความสามัคคีและ        
ความเขมแข็งสูง มีบรรยากาศของความอบอุนแบบพี่แบบนองในความเปนมิตรของชาวบาน ซ่ึงหา
ไดยากในสังคมเมือง และดวยความมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีลานนา คนในชุมชนมี    
ความตื่นตัวและมีความพรอมในดานความตองการที่จะพัฒนาหมูบานใหเปนธุรกิจที่พักแบบโฮมส

เตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ  พรอมที่จะเผยแพรภูมิปญญาที่นาภาคภูมิใจใหกับ
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 อีกทั้งมีโอกาสจากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
และรัฐบาลในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ              
และแผนการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2548 ที่สนับสนุนใหมีการจัดการ
การทองเที่ยวใหเกิดขึ้นภายในชุมชน เปนการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
บริหารจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง เพื่อผลประโยชนจากการทองเที่ยวกลับคืนสูชุมชน
โดยตรง 
 สวนจุดออนและอุปสรรคของหมูบานปางมะโอสามารถนํามาแกไขได ไมวาจะ
เปนที่ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชน
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ผูเชี่ยวชาญเขาไปสรางความรูความเขาใจกับชาวบาน  
รวมไปถึงการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของชุมชนอื่นที่ประสบ

ความสําเร็จมาแลว เพื่อนํามาพัฒนาหมูบานใหประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง ธุรกิจที่พัก            
แบบโฮมสเตย ของชุมชนตนเอง  การที่ ชุมชนยังไม เปนที่ รู จักของคนทั่ วไป  จะตองมี                      
การประชาสัมพันธ เ ร่ืองราวของหมูบานปางมะโอผานทางสื่อตางๆ ใหเปนที่ รูจักในดาน            
ความพรอมในการเปดรับนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในชุมชน รวมทั้งชวนเชิญนักทองเที่ยวใหเขา
มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชนบท รวมทั้งเรื่องการปรับปรุงเรื่องของการทําถนน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะเขามายังหมูบานปางมะโอใหไดรับความสะดวกมากขึ้น 
ในสวนของตัวบาน ควรมีการรักษาความสะอาดภายในตัวบานและภายนอกตัวบาน มีการแบงสัดสวน
กั้นหองใหชัดเจน ซ่ึงอาจจัดใหมีการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานก็จะทําใหบานที่ตองการเปนโฮมสเตย
สามารถจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยได 
 จากจุดแข็ง  และโอกาสที่สนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย            
โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ ตลอดจนมีวิธีการแกไขจุดออนและอุปสรรคดังกลาวแลว 
ทําใหสามารถสรุปไดวา มีความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชน               
มีสวนรวมเปนผูประกอบการเกิดขึ้นในหมูบานปางมะโอ  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว              
จังหวัดเชียงใหมได 
 
 1.4 ขอสรุปความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวน
รวมเปนผูประกอบการ 
 สําหรับหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพ
และความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในหมูบานของตนเอง เนื่องจาก         
หมูบานปางมะโอมีความหลากหลายของทรัพยากรทางการทองเที่ยวเปนอยางมาก อันไดแก ปาไม
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ ความสวยงามของน้ําตก ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมีวิถีชีวิต     
ที่เรียบงายเปนชุมชนแบบดั้งเดิม  และมีความเปนเอกลักษณพื้นบานทองถ่ิน นอกจากนี้ยังมี       
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของการกอสรางวัดอรัญจอมเมฆ (วัดปางมะโอ) ความนาอัศจรรย

ของพระธาตุสามเงา รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน  ไดแก        
การเลนดนตรีพื้นเมือง การฟอนรํา ฟอนเจิง และวิถีชีวิตของชาวบานปางมะโอ  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากปจจัยภายนอกของชุมชน ไมวาจะเปนในสวนของ
โอกาสของชุมชนในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โอกาสของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก       
แบบโฮมสเตย อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการเปนแหลงทองเที่ยว และอุปสรรคที่มีผล
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ในทางลบตอชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย พบวา หมูบานปางมะโอมีโอกาสใน     
การพัฒนาใหมีการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมได 
เนื่องจากคนในหมูบานแหงนี้เปนหมูบานที่มีการดูแลรักษาธรรมชาติ อนุรักษและใชประโยชนจาก
ปาชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งมีการดูแลระบบนิเวศของชุมชนและปาชุมชนไดดีเยี่ยมจนไดรับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว จากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2546 ซ่ึงการที่หมูบานไดรับ
รางวัลในการจัดการใหคนและปาอยูรวมกันไดนั้นจะเปนจุดดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวเขามา

เที่ยวชมและพักคางในหมูบานได อีกทั้งแผนวาระแหงชาติเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้นตองการ
ใหคนในชุมชนมีโอกาสในการจัดการการทองเที่ยวในชุมชนอยางมีเอกภาพ ใหคนในชุมชนไดรับ
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวในชุมชนอยางสูงสุด แตอุปสรรคที่มีผลในทางลบของการเปนแหลง
ทองเที่ยวก็คือ จะมีคนจากภายนอกชุมชนเขามายังชุมชนมากเกินไป จนอาจจะมีผลกระทบตอการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน อีกทั้งระยะทางในการเขาถึงชุมชนยังเปนอุปสรรค
ในการที่จะพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวได และสิ่งเหลานั้นมิใชปญหาใหญที่       ไม
สามารถแกไขได เพียงแตคนในชุมชนตองมีการวางแนวทางที่เหมาะสมในการหาทางรับมือกับ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เมื่อพิจารณาจากปจจัยภายในของชุมชน ไมวาจะเปนความพรอมของชุมชน      
ความตองการมีสวนรวมของชุมชน และขอจํากัดของชุมชนประกอบกัน พบวา หมูบานปางมะโอมี
ศักยภาพในดานความพรอมและความเหมาะสมที่จะจัดตั้งธุรกิจที่พัก เนื่องจากหมูบานปางมะโอ
เต็มไปดวยส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตที่สงบสุข ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความมีน้ําใจ ความยิ้มแยมแจมใสของชาวบาน และสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ส่ิงเหลานี้
เปนเสนห เฉพาะตัวของหมูบานปางมะโออยางแทจริง  อีกทั้งคนในชุมชนทุกคนตางก็มี              
ความตองการที่จะมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย เพื่อให
เกิดการมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนเขาสูชุมชนอยางแทจริง ในสวนขอจํากัดของชุมชนมีใน
เร่ืองของความรูความเขาใจในเรื่องธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย เร่ืองของภาษาตางประเทศที่จะใชใน
การสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาบานพักใหเปนที่พัก
แบบโฮมสเตยที่ไดมาตรฐาน 
 
 1.5 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวม
เปนผูประกอบการ 
 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวม
เปนผูประกอบการในชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม คือ คนใน
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ชุมชนจะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมและรับผลประโยชนเขาสูชุมชนอยางแทจริง และอาจจะมีการจัดตั้งกลุมสมาชิก        
ในขั้นแรก คือ คณะกรรมการหมูบาน ที่จะเขามาบริหารจัดการผลประโยชนของธุรกิจที่พัก              
แบบโฮมสเตย เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางภายในชุมชนกับภายนอกชุมชน ตองมี
การวางแผนและเตรียมการจัดการใหดี เพราะชาวบานยังขาดความรูดานการทองเที่ยว โดยมุงหวัง
รายไดและปริมาณของนักทองเที่ยวเปนหลัก ผูที่มีสวนเกี่ยวของตองทําความเขาใจกับชาวบาน      
ใหคําชี้แนะที่เปนประโยชน การพัฒนาตองทําแบบคอยเปนคอยไป และเปนไปโดยธรรมชาติเนน       
ใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปน            
ผูประกอบการก็มีความเปนไปไดสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งหากชาวบานปางมะโอยังคงสามารถรักษา

สภาพของหมูบานอยางเชนทุกวันนี้เอาไวได เพราะปจจุบันหมูบานปางมะโอยังคงเต็มไปดวย
บรรยากาศของธรรมชาติซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการที่จะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชน

มีสวนรวมเปนผูประกอบการ เพราะถาหากสูญเสียบรรยากาศของความแตกตางระหวางเมืองกับ
ชนบทแลว หมูบานปางมะโอก็จะสูญเสียเสนหลงไปทันที หมูบานปางมะโอสามารถพัฒนาใหเปน
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยที่ใหนักทองเที่ยวเขามาพักไดตลอดทั้งป แตตองมีการทําการตลาดและ    
สงเสริมพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดทั้งปเชนกัน 
 ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะตองทําเรื่องขอ          
งบประมาณในการพัฒนาดานถนนหนทางในการเขาถึงหมูบาน โดยของบประมาณสนับสนุนจาก
องคการปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม และกอสรางถนนใหสามารถเขาถึง
หมูบานไดสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเรื่องของสภาพแวดลอมภายในบานและรอบบาน   
แตละหลังใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยในการจะเปนที่พักใหแกนักทองเที่ยว และเรื่องวินัยใน
การทิ้งขยะ และการกําจัดขยะที่ดี 
 สําหรับกิจกรรมที่ชุมชนจะใหบริการแกนักทองเที่ยวท่ีมาพักในบริการที่พัก        
แบบโฮมสเตย จะตองเปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ วัฒนธรรม ความเปนอยูของคนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง มีการใชสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินมาใชใหเกิด
ประโยชน ไมวาจะเปน การทําบุญตักบาตรในตอนเชา การเที่ยวชมวัด  การชมวิธีการเก็บใบเมี่ยง
และใบชา การชมกระบวนการผลิตเมี่ยง การประกอบอาหารจากใบเมี่ยง การเดินปา การดํารงชีพอยู
ในปา การเที่ยวน้ําตก การนวดแผนโบราณ การทําพิธีผูกขอมือและการทําขวัญ การฟงดนตรี        
พื้นเมือง รวมทั้งการเรียนและชมการฟอนเจิง  ฟอนดาบ 
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2. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมีสวน
รวมเปนผูประกอบการ กรณีศึกษาหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ผูวิจัยไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องนี้หลายประการ โดยนําหลักการและแนวคิดตางๆ ที่
ไดรับการศึกษาคนความายืนยัน สนับสนุนใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยขออภิปรายผล       
การงานศึกษาดังตอไปนี้ 
 หมูบานปางมะโอมีศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวน
รวมเปนผูประกอบการ เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ       
ชุมชน ปจจัยภายในประกอบดวยความตองการมีสวนรวมของชุมชน ความพรอมของชุมชน          
ขอจํากัดของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ิน บริบทและสภาพปจจุบันของชุมชน 
การเขาถึงชุมชน และระบบสาธารณูปโภค สวนปจจัยภายนอกประกอบดวยโอกาสของชุมชนใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โอกาสของชุมชนในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย อุปสรรคที่
มีผลในทางลบตอชุมชนในการเปนแหลงทองเที่ยว อุปสรรคที่มีผลในทางลบตอชุมชนในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย กรอบดัชนีช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานที่พักแบบโฮมสเตย วาระแหงชาติเพื่อ
การทองเที่ยวยั่งยืน  และรางวัลลูกโลกสีเขียว  เมื่อนําปจจัยทั้งสองมาพิจารณาประกอบกัน ทําให
สามารถวิเคราะหไดวา หมูบานปางมะโอมีศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย            
โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ   
 การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการเกิดขึ้นจาก
ความมีศักยภาพในตัวเอง กลาวคือ ในชุมชนมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวจากการที่เปนชุมชนที่มี
ประวัติความเปนมาในการตั้งถ่ินฐาน ความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนแหลงรวมภูมิปญญา       
ชาวบาน ประชาชนมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมา เปนชุมชนชนบทที่มี
ความเจริญ มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีในระดับหนึ่ง        
ประชาชนมีความเปนมิตร มีอัธยาศัยที่ดี ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาศึกษา
ความมีเอกลักษณ ลักษณะเดนทั้งทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยู การมาชื่นชมสิ่งดีงามตางๆ ใน
ชุมชนและคนในชุมชนยินดีที่จะใหนักทองเที่ยวมาพักในชุมชน เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  มลิวัลย กลมเลิศ (2547 : 16)           
ภราเดช พยัควิเชียร (2543 : 43) และอภินันท บัวหภักดี (2542 : 68) ที่ไดกลาวถึงที่พักแบบโฮมสเตย
วาเปนรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวไดเรียนรูถึงการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจน
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินที่เปนชีวิตจริง เพื่อใหเกิดขบวนการเรียนรู (Learning 
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Process) โดยมีการใหการศึกษา (Education) เกี่ยวกับสภาพแวดลอม และระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว 
เปนการเพิ่มความรู (Knowledge) ประสบการณ (Experience) ความประทับใจ (Appreciation)       
จากการที่นักทองเที่ยวมาพักกับคนในชุมชน  
 ประชาชนในชุมชนบานปางมะโอสวนใหญมีความตองการใหชุมชนมีการจัดตั้งธุรกิจ 
ที่พักแบบโฮมสเตย โดยเริ่มจากครอบครัวที่มีความพรอมกอน เชน มีหองพักวางภายในบานและ      
มีความเปนสัดสวน บริเวณภายในบานไดรับการดูแลเอาใจใสใหมีความสะอาดอยูตลอดเวลา   
ครอบครัวดังกลาวก็จะเปดบานใหนักทองเที่ยวเขาพักได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชูวิทย          
ศิริเวชกุล ,2544 : 45-46) ที่วา ความตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยวในการมาพักที่พักแบบโฮมสเตย 
ประกอบดวย  เตียงนอนที่สบายในราคาสมเหตุสมผล  หองน้ําและหองสวมที่สะอาด  อาหาร
พื้นบานงายๆ แตปรุงมาอยางดี  ทิวทัศนและธรรมชาติของชนบทที่สวยงาม  ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน   รานคาทั่วไปและรานจําหนายสินคาของที่ระลึก  ความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว  ความเปนมิตรและรอยยิ้มของเจาของบาน ความบันเทิง อาทิ ดนตรี การเตนรํา การ
แสดงพื้นบาน และกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ อาทิ เดินปา ตกปลา ขี่มา ปนเขา ขี่จักรยาน ฯลฯ 
สวนครอบครัวอ่ืนๆ ที่ไมมีความพรอมที่จะดูแลนักทองเที่ยวในดานที่พัก ก็จะเปนพลเมืองที่ดีของ
ชุมชน             เปนเจาของชุมชนที่ดีตอนรับ โดยยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว หรืออาจจะ
เปลี่ยนไปใหบริการนักทองเที่ยวในดานอื่นๆ แทน ไมกีดกันนักทองเที่ยวแตอยางใด   
 คนในชุมชนสวนใหญตางมุงหวังวาหากมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชน มาพักในบานพกั
แบบมีสวนรวมกับชุมชนแลว เศรษฐกิจของชุมชนจะดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  มลิวัลย 
กลมเลิศ (2547) ที่ไดนําเสนอขอดีของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยวาเปนการกระจายรายได
ไปสูทองถ่ินโดยตรง เชน คาใชจายในเรื่องของที่พัก คาอาหาร หรือคาจับจายซ้ือหางานหัตถกรรม     
จากทองถ่ิน และยังเกิดการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน การที่จะตั้งธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตยไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริง        
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสนห จามริก(2527 : 12-15) และ ทวีทอง หงษวิวัฒน  (2527 : 2)  ที่
ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงนั้น คือ  การที่ประชาชนมีโอกาสอยางอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ครอบงํา บังคับ  ใหไดพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดแจง           
ใชและควบคุม ระดมทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในชุมชนมาใชประโยชน เพื่อการดํารงชีพ
ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ       
ภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตนอยางเชื่อมั่น เพื่อเปาหมาย
แหงการพึ่งตนเองไดในที่สุด 
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 ประชาชนในชุมชนตระหนักดีวา ตนเองยังขาดความรูดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งความรูในดานที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ แตผูที่มีความสนใจ
และเห็นความสําคัญของที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการนั้นจะรวมกลุมกัน

โดยความสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน หาทางแกไขปญหารวมกัน และตองการใหหนวยงาน
จากภาครัฐหรือองคกรตางๆ มาใหคําแนะนํา ใหความรู การวางแผน เพื่อเปนการสรางโอกาสให 
ชุมชนไดสามารถบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงในปจจุบันหนวยงานของภาครัฐ เชน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหมก็ยินดีใหความรวมมือ ใหการชวยเหลือแกชุมชนหากชุมชน
ตองการ ในเรื่องนี้ ไพรัตน เดชะรินทร (2527) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมวา เปนกระบวนการที่       
รัฐบาลสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งในรูปของบุคคล     
กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไวในขอที่วา  
รวมคิดหาและสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือเพื่อสราง        
ส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน นอกจากนั้นประชาชนยัง
ตระหนักดีวาที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการเปนการลงทุนทางวัฒนธรรม

ประเพณีรวมกันของคนในชุมชน ดังนั้นเจาของที่พักแบบโฮมสเตยจึงยินดีแบงปนผลประโยชน
รวมกับชุมชนเพื่อคงความสามัคคีของชุมชน ปองกันความแปลกแยกและมุงหวังใหคนในชุมชน
ตระหนักเห็นคุณคาในรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เพื่อที่จะไดรวมกันอนุรักษสืบไปโดยไมไดรับ
อิทธิพลจากภายนอกมากนัก เปนการรักษาเสนหดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยวมาเยือน                 
อยางสม่ําเสมอ ในประเด็นนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ชูเกียรติ ลีสุวรรณ (2541) ที่ไดกลาวถึงการมี
สวนรวมวา มนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิตที่มีปญญา  ตระหนักรูและควบคุมสิ่งแวดลอมได  ดังนั้นมนุษย     
ไมวาจะอยูหางไกลเพียงใด  จึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง  
นอกจากนั้นแลวการมีสวนรวมยังชวยลดปญหาความแปลกแยกเนื่องจากการนําเขาสิ่งตางๆ จาก
ภายนอก เขาไปในชุมชนนั้นดวย 
 การที่มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชน ทั้งนักทองเที่ยวและเจาของบานพักก็จะไดรับ
ความพึงพอใจในประสบการณแปลกใหม เจาของบานพักจะไดพูดคุยสนทนากับนักทองเที่ยว หรือ
นําชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ สวนนักทองเที่ยวมักจะขอใหเจาของบานพักสอนทําอาหารไทย หรือ
อาหารพื้นเมือง ชาวบานรวมถึงชุมชนก็มีรายไดจากการใหบริการตางๆ แกนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  
สอดคลองกับแนวคิดที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมของ เจริญ ตันมหาพราน (2542) ที่ได
แสดงความคิดเห็นตอที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมวา คือ การจัดการที่พักอาศัยในทองถ่ิน
ในบานพักของชาวบานใหนักทองเที่ยวเขาพักแทนการเขาพักในโรงแรม เจาของบานพักจะมีรายได
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 การที่นักทองเที่ยวพักคางแรมอยูในชุมชน นักทองเที่ยวจะไดเห็นรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของชุมชน ตลอดจนเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นอกจากนี้เมื่อมีงานเทศกาล ประเพณี        
ที่สําคัญ นักทองเที่ยวจะมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมของชุมชนดวย ประเด็นนี้สอดคลองกับแนวคิด
ของ อภินันท บัวหภักดี (2542) ที่ไดกลาวถึงที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ
วาเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน

มากยิ่งขึ้น ซ่ึงนักทองเที่ยวจะไดเขาไปใชชีวิตในชุมชน ศึกษาและคางแรมในชุมชนไดรูไดเห็น       
รูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน 
 จากการที่มีนักทองเที่ยวเขาไปในชุมชน นอกจากภายในบริเวณบานของแตละครัวเรือน
จะไดรับการดูแลใหมีความสะอาดเพิ่มขึ้นแลว ถนนหนทางหรือบริเวณสาธารณะทั่วไปก็จะไดรับ
การดูแลอยางดีดวย มีความสะอาดปราศจากขยะ มีปายหามทิ้งขยะอยางชัดเจน ผูที่ฝาฝนจะถูกปรับ 
500 บาท ซ่ึงเปนกฎระเบียบที่ไดกําหนดขึ้นโดยชุมชน และมีผลบังคับจริงในทางปฏิบัติที่            
คณะกรรมการหมูบานไดเขามาดูแล ลักษณะเชนนี้ไดสอดคลองกับคุณภาพและมาตรฐานของที่พัก
แบบโฮมสเตย (นักรบ ระวังการณ และคณะ, 2547) ซ่ึงการจัดการที่พักแบบโฮมสเตยนั้นจะตอง
พิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบหรือมาตรฐาน 7 ดาน ซ่ึงไดแก ดานที่พัก 
ดานกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและ
บริการ ดานสภาพแวดลอม ดานมูลคาเพิ่ม และดานสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ                
ซ่ึงหลักการของโฮมสเตยนั้นเปนเรื่องสําคัญที่ทุกฝายตั้งแตรัฐบาลจนถึงชุมชนจะตองเขาใจใน     
ทิศทางเดียวกัน เพื่อมิใหการสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับโฮมสเตยไมตรงตามเปาหมาย 
 การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการนั้น คนใน
ชุมชนจะตองมีการวางแผนในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสมที่จะสามารถใชประโยชน

จากทรัพยากรแหลงทองเที่ยวของชุมชนไดอยางยั่งยืน  โดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง             
ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลิศ             
จิตตั้งวัฒนา (2542 : 445-446) ที่วา การจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว ตองมี
การดูแลขีดความสามารถขององคประกอบ 3 องคประกอบหลัก คือ ความสามารถในการรองรับ
การทองเที่ยวเกี่ยวของกับการรักษาสมดุลระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพกับประสบการณของ

นักทองเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวจะมีความสัมพันธกับความตองการ หรือ
อุปสงคทางการตลาด และขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวกอนที่ชุมชนบริเวณนั้นจะ     
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ไดรับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวจําเปนตองอาศัย     
การสรางความเห็นพองกันระหวางทุกฝายในชุมชน เชน ผูอาศัย หนวยงานราชการ และเอกชน  
เปนตน เพื่อกําหนดสภาวะที่พึงปรารถนาของแหลงทองเที่ยว และวิธีการจัดการการทองเที่ยวให
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดรวมกัน สภาวะที่พึงปรารถนานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม 
สถานการณและแนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว   
 หมูบานปางมะโอมีศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ตอการเปนแหลงที่พักแบบโฮมสเตย 
เนื่องจากหมูบานปางมะโอเปนหมูบานเกษตรกรรม มีเอกลักษณของตัวเองดานการผลิตและแปรรูป
เมี่ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป และเปนหมูบานที่อยูทามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนภูเขาสูง 
อันเปนแหลงตนน้ํา การที่จะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมนั้น จําเปนที่จะตอง
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่หมูบานปางมะโอดวย เนื่องจากธรรมชาติของ       
แตละพื้นที่ยอมมีขีดจํากัดความสามารถที่จะรับไดอยูหนึ่งระดับขึ้นอยูกับลักษณะทางดานกายภาพ

และชีวภาพของพื้นที่และกิจกรรมของมนุษยที่กระทําในพื้นที่นั้น หากมีการใชประโยชนจากพื้นที่
เกินขีดจํากัดนี้แลว  จะทําใหสภาพและความสมดุลของพื้นที่สูญเสียไป   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ มนัส สุวรรณ (2538 : 129-130) และTheobald (1994 : 175) ที่ไดกลาววา ขีดความสามารถใน
การรองรับของพื้นที่ คือ จํานวนมากที่สุดของนักทองเที่ยวที่สามารถเขามาทองเที่ยวหรืออยูอาศัย
ในพื้นที่ โดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกพื้นที่ รวมถึงทําใหรักษาความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพและประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับ  หากคนในชุมชนตลอดจนผูที่เกี่ยวของได
พิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในการทองเที่ยว  การทองเที่ยวก็จะไมทําให
เกิดความเสียหายและการทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวของหมูบานปางมะโอ  ทําใหเกิดความ
สมดุลระหวางสิ่งที่นักทองเที่ยวไดรับและการดํารงรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหคงอยูอยาง

ยั่งยืน และการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ของหมูบานปางมะโอนั้น จะทํา
ใหคนใน   หมูบานสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองไปพรอมๆ กับการตอนรับการทองเที่ยวที่จะเขา
มาใน      ชุมชนไดอยางยั่งยืน 
 จากการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  โดยชุมชนมีสวน
รวมเปนผูประกอบการ กรณีศึกษาหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
พบวา หมูบานปางมะโอมีความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในหมูบาน  
เนื่องจากหมูบานปางมะโอมีศักยภาพสูง แตการที่จะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยนั้นจําเปนตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง มีการวางแผน มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนไปตาม
ความตองการที่แทจริงของชุมชน แตอยูภายใตการแนะนําอยางใกลชิดจากหนวยงานและผูเชี่ยวชาญ   
ที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาที่จะมีผลกระทบตอชุมชน ตองมีการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง
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ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ถูกตองกับคนในชุมชน เพื่อใหกอเกิดการใชทรัพยากรการทองเที่ยว
ไดอยางยั่งยืน 
 
3. ขอเสนอแนะ 
  
 จากผลการศึกษาไดนํามาซึ่งขอสรุปหลายประการและสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริง 
ที่เกิดขึ้น ทําใหทราบถึงความตองการของชุมชน และมุมมองของภาครัฐ ตลอดจนหนวยงานตางๆ        
ที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเสนอแนวทางที่ เหมาะสมเพื่อความเปนไปได ในการจัดตั้งธุรกิจที่พัก             
แบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการของหมูบานปางมะโอ ดังนี้ 
 
 3.1 ขอเสนอแนะสําหรับหมูบานปางมะโอ 
 (1) ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานควรมีการสงเสริมการจัดตั้งธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตยในหมูบานปางมะโออยูตลอดทั้งป ในขั้นเริ่มตนอาจเริ่มเฉพาะในชวงเทศกาล         
งานประเพณีที่สําคัญๆ ของหมูบานกอน เพื่อใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป เมื่อนักทองเที่ยว
เขามามากขึ้น ควรพัฒนาใหมีความตอเนื่อง แตทั้งนี้ตองเปนความตองการที่แทจริงของชุมชนและ
อยูบนความสามารถในการรองรับของชุมชน เพื่อปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดตามมา  
โดยเฉพาะความเปนสวนตัวของเจาของบานและขยะที่เพิ่มมากขึ้น   
 (2) ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานควรมีการกําหนดกฎระเบียบ ขอหาม 
หรือบทลงโทษสําหรับนักทองเที่ยวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนักทองเที่ยวได
ทราบและปฏิบัติตามขอกําหนดที่ชุมชนไดวางเอาไว 
 (3) ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานควรจัดทําปายสื่อความหมายทาง           
การทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายในชุมชน เชนวามีอะไร อยูที่ไหน ควรมีศูนยขอมูล
ทางการทองเที่ยวขึ้นในหมูบานในการใหการอบรมเยาวชนทองถ่ิน เพื่อเตรียมความพรอมใหเปน
มัคคุเทศกนอยนําชมสถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวใกลเคียง เปนการใชเวลาให
เปนประโยชน  
 (4) เจาของบานพักที่มีความสนใจใหบริการที่พักแบบโฮมสเตยใหกับนักทองเที่ยว

ควรมีการรวมกลุมกันเพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ใหความชวยเหลือกันและ
สรางมาตรฐานในการใหบริการแบบเดียวกัน เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกันใหได 
มาตรฐานตามกรอบดัชนีช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานที่พักแบบโฮมสเตย 
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 3.2 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของ
 (1) สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม)        
ควรสรางความรูความเขาใจกับชุมชนวาธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยนั้นเปนเรื่องของการพัฒนาชุมชน

ที่นําการทองเที่ยวเขามาสนับสนุน แตนั่นไมใชการสรางอาชีพใหมทดแทนอาชีพหลักซึ่งเปนอาชีพ
เกษตรกรรม คนในชุมชนยังคงตองรักษาอาชีพเดิม มีวิถีชีวิตแบบเดิม แตมีกิจกรรมเสริมยามวาง  
คือ การดําเนินธุรกิจดานการทองเที่ยว 
 (2) สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม)        
ควรแสดงบทบาทผูนําในการริเร่ิมหรือช้ีนําใหชุมชนที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยว เพราะบางชมุชน
มีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวอยูแลว แตชุมชนเองอาจไมรูถึงศักยภาพนั้นๆ เพราะความเคยชิน 
หนวยงานดังกลาวจึงตองใหความรูที่ เปนประโยชนแกชุมชน  เพื่อสรางเสริมศักยภาพแก                 
แหลงทองเที่ยวใหม 
 
 3.3 ขอเสนอแนะสําหรับหมูบานอื่น 
 หมูบานอื่นที่ตองการจะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยชุมชนมีสวนรวมเปน      
ผูประกอบการ สามารถนําไปเปนกรณีศึกษาในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของหมูบาน        
ปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยเปนแนวทางและนโยบายในการดําเนินการ
หาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยได 
 
 3.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 (1) ควรศึกษาผลการดําเนินงานระหวางการพัฒนา และหลังจากการพัฒนา        
ชุมชนบานปางมะโอใหเปนธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 (2) ควรศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการบริการที่ไดรับจาก      
การจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการในหมูบานปางมะโอ 
 (3) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาทางการตลาดทองเที่ยวสําหรับหมูบานปางมะโอ

หลังจากที่ชุมชนดําเนินธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการไดสัก

ระยะหนึ่ง 
 (4) ควรศึกษาผลกระทบในดานตางๆ ทั้งทางดานสังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมที่
เกิดจากการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของหมูบานปางมะโอหลังจากที่ไดดําเนินธุรกิจที่พัก

แบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการไดสักระยะหนึ่ง 
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 (5) ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนบานปางมะโอกอนและหลังจาก

ที่ไดมีการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นในชุมชน 
 (6) ควรมีการศึกษาถึงตลาดของนักทองเที่ยวที่มีความสนใจในดานการเขาพักใน

ที่พักแบบโฮมสเตยที่ชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ  เพื่อที่จะไดสามารถกําหนดแผนงาน      
รองรับในอนาคตได 
 (7) ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการมาเขาพัก

อยูกับชาวบานในธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย โดยเนนพฤติกรรมผูบริโภค เพศ อายุ และประเภทของ
นักทองเที่ยว 
 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย                       
โดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการของชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ไดขอสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้วา หมูบานปางมะโอมีความเปนไปไดในการจดัตัง้
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยขึ้นภายในชุมชน แตการที่จะจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยนั้นจําเปนตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง มีการวางแผน มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนไปตาม
ความตองการที่แทจริงของชุมชน และรับผลประโยชนตางๆ เขาสูชุมชนอยางแทจริง โดยรับ        
การแนะนําอยางใกลชิดจากหนวยงานและผู เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันปญหาที่จะมี              
ผลกระทบตอชุมชน 
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