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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมายถึงการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยัง
แหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือท าความ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ 
และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่าตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แหล่งธรรมชาตินั้น ๆ อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย (ปราโมทย์ แก้ววิเชียร, 2549) ดังนั้นความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากรใน
ชุมชน  เพ่ือให้มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สามารถน าเสนอกรอบของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของชุมชนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัส  

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมสามารถช่วยกระตุ้น
ตลาดในประเทศ และจากต่างประเทศให้เพ่ิมมากขึ้น ในด้านปริมาณและคุณภาพ อนึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสความต้องการของตลาดท่องเที่ยวที่มีความนิยมที่
จะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมมากขึ้น มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาที่
ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน มุ่ งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2555) แนวทางการพัฒนา คือ บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ และบูรณา
การการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิตและ
บริการอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสความต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยวที่มีความนิยมที่จะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เริ่มมีมากข้ึน (นิรันดร์ บุญเนตร, 2547)  
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จากประเด็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เข้าไปเสริมศักยภาพด้านบริหารจัดการ  จะเห็นได้จากมีการพัฒนา
เว็บไซต์ที่น าเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์นี้  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยว
ในรูปแบบอื่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542)  เนื่องจากมีท้ังเงื่อนไข กฎ แนวปฏิบัติที่หลากหลาย  ด้วย
กฎเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายดังกล่าวการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมีความซับซ้อนมากกว่า
การจัดแผนการท่องเที่ยวแบบปกติทั่วไป  ประกอบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะวางแผนก่อนการ
ท่องเที่ยว  โดยการวางแผนนั้น ๆ จะปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวแต่ละราย  จากการ
ส ารวจเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์
รวมข้อมูลชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกรมการท่องเที่ยว (www.cbtdatabase.org)  ยังไม่พบ
เว็บไซต์ใดที่มีลักษณะการท างานเป็นระบบแนะน า (Recommendation System) วางแผนเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผู้วิจัยเห็นว่าหากศึกษาและพัฒนาระบบแนะน าดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยว  
น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือช่วยให้การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้   ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของตนเองได้อีกหนึ่ง
ช่องทาง  แต่การพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ได้นั้น  ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้จากบุคคล
ส าคัญในชุมชนเพ่ือใช้เป็นฐานความรู้ (Knowledge Based) ต้นแบบ งานวิจัยนี้ได้จึงได้เลือกหมู่บ้าน
แม่ก าปอง ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากหมู่บ้านแม่ก าปองเป็น
ที่เป็นที่รู้จักและมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และหลายชุมชน           
ยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี อีกทั้งยังได้รับรางวัลหลายรางวัลได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 รางวัลโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว (OVC) รางวัลพาต้า โกล อวอด 
ปีพ.ศ. 2553 ตลอดจน ได้รับรางวัล มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการของชุมชน จึงมีประสบการณ์การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาเป็นระยะ
เวลานานกว่า 10 ปี  ผู้วิจัยจึงเลือกหมู่บ้านดังกล่าวน ามาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนา
ระบบแนะน าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถเป็นระบบต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนต่อไป 

  

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  เพ่ือพัฒนาระบบแนะน าเพ่ือช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษาบ้านแม่ก าปอง  

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะน าเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษา บ้านแม่ก าปอง อ าเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพรวมจะอธิบายการท างานของระบบ

แนะน าเพ่ือช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ปฏิสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบและตัวระบบ  ส่วนอนุมานความรู้ มี
หน้าที่วิเคราะห์เงื่อนไขในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวน าเข้าระบบ และท าหน้าที่เลือก
กฎที่แสดงแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับข้อมูลผู้ใช้ โดยแผนการเดินทางจะต้องมีฐานความรู้ซึ่งเป็น
ความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้น าและชาวบ้านในชุมชน  หลังจากส่วนอนุมานความรู้ได้เลือกแผนการ
เดินทางตามกฎเป็นที่เรียบร้อยจะน าส่งผลลัพธ์การเลือกแผนการเดินทางประกอบไปด้วยข้อมูลด้าน
ต่างๆ  ได้แก่ ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เวลา ข้อควรระบบ และความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งต่อให้กับ
ผู้ใช้งานระบบ  

 

1) ส่วนปฏิสัมพันธ์ 2)ส่วนอนุมำนควำมรู้ 

วิเครำะห์เง่ือนไข 

ในกำรเลือกสถำนท่ีท่องเที่ยว 

ข้อมูลของผู้ใช้ 

แผนการเดินทางที่ 1  

แผนการเดินทางที่ 2  

แผนการเดินทางที่ . 

       แผนการเดินทางที่ N 

 

 

ฐานความรู้จากการ  

สัมภาษณ์ผู้น าและ

ชาวบ้านในชุมชน 

 

 

ด้านค่าใช้จ่าย 

ด้านเวลา 

ด้านข้อควรระวัง 

ด้านความรู้อนรัุกษ์ 

 

 

3)ส่วนระบบ
แนะน ำ 

ผลลัพธ์กำรเลือก 

แผนกำรเดินทำง 

กฏในกำรเลือกสถำนที่ท่องเท่ียว 

ข้อมูลของผู้ใช้ 

ข้อมูลเพ่ือช่วย

สนับสนุนกำรตัดสนิใจ 

ข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียว 

/

-
+

>
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1.4  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

1. ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ ยว เชิ งอนุรักษ์ที่ เหมาะสมในแต่ละเงื่ อนไขของ 
นักท่องเที่ยว ได้แก่ งบประมาณ จ านวนวัน การเข้าพัก รูปแบบการ เ ดิ น ท า ง  เ ชื้ อ ช า ติ  ค ว า ม
ต้องการพิเศษ ข้อจ ากัดด้านร่างกาย  

2. ศึกษาข้อจ ากัดของพ้ืนที่ กิจกรรม ระยะทาง สภาพอากาศ สถานที่พัก  ร้ านอาหาร 
แหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ประชากรที่ท าการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และ ชาวบ้าน 
บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. ที่มีประสบการณ์การให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
2. มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เช่น การผลิต และ บริการ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

ในชุมชน 
3. มีความช านาญเส้นทางการท่องเที่ยวในเขต หมู่บ้านแม่ก าปอง เป็นอย่างดี   

   กลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ชาวบ้านที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
 จ านวน 10 ท่าน 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ระบบแนะน าเพ่ือช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กรณีศึกษา บ้านแม่ก าปอง  

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

2. นักท่องเที่ยวได้รับสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยว 

3. นักท่องเที่ยวเกิดความง่ายในการวางแผนการท่องเที่ยวส่งผลให้ตัดสินใจท่องเที่ยวได้ง่าย

มากขึ้น 

4. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชน 
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1.6 นิยำมศัพท์ 

  1.6.1 ระบบแนะน ำกำรท่องเที่ยว (Recommendation System) หมำยถึง ระบบ
สารสนเทศที่ท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ช่วยแนะน าแผนการเดินทางท่องเที่ยวตามเงื่อนไข
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 

  1.6.2 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) หมำยถึง การท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของ
ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าว่า 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 




