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ความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านไร่กองขิง
และชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่
นัชชา เพิ่มสุภัคกุล*, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม**

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็ จ และ 2) เพื่ อศึ กษาเงื่ อนไขที่ เอื้ ออ านวยให้ การจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ ประสบผลส าเร็ จ
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่กองขิง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย ผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย 1) บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 18 คน 2) บุคคลที่ทางาน
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน จานวน 20 คน 3) บุคคลที่เข้ารับบริการท่องเที่ยวในชุมชน จานวน 40 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organization) การแสดง
ข้อมูล (Data Display) และ การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
ผลการศึกษาพบความส าเร็ จของชุมชนบ้ านไร่กองขิ งกั บชุ มชนบ้ านแม่ ก าปอง โดยพิจารณาจากข้ อบ่ งชี้
ความสาเร็จ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 2) ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม 3) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และ 5) การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สาหรับเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้แก่ 1)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 2) การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งในมิติของความงดงาม
ตามธรรมชาติ และ การเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3) การจัดการให้เกิดคุณภาพให้บริการ 4) ภาวะผู้นา ที่มี
คุณสมบัติของผู้นาการเปลี่ยนแปลง 5) การมีทุนทางสังคม ที่ประกอบด้วย ความไว้เนื้อเชื่อใจ บรรทัดฐานของ
ชุมชน และเครือข่าย 6) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านงบประมาณ
ความรู้ การตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
คาสาคัญ : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
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Achievement Characteristics of Community-Based Tourism Management:
The Case Studies of Baan Rai Kong Khing and Ban Mae Kampong
Community in Chiangmai Province
Nutcha Permsuphakkul*, Somsak Sammukkeetham*

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the components of successful
community-based tourism management and 2) to study the favorable conditions of
successful community-based tourism management in Chiang Mai province. The case studies
were 2 communities, including ‘Baan Rai Kong Khing’, Hang Dong District, Chiang Mai Province
and ‘Ban Mae Kampong’, Mae On District, Chiang Mai Province. The qualitative research
methods, namely observations, in-depth interviews and focus groups were employed. The
informants included 1) 18 people having knowledge about community management, 2) 20
people working in community-based tourism, and 3) 40 people receiving community-based
tourism services. Three step of qualitative research data analysis, namely data organization,
data display and triangulation were employed. The results showed that there was the
achievement of tourism management in both communities which can be considered from the
five successful indicators as follows: 1) number of tourists, 2) increased income and fair
income distribution, 3) better quality of people living in the community, 4) environmental
conservation in the community and 5) preservation of local culture. The conditions affecting
the success of community-based tourism management were 1) strategic planning of
responsible persons for tourist attractions, 2) tourism resource management in the dimensions
of both beautiful nature and cultural heritage, 3) management of service quality, 4) leaders
with transformational leadership, 5) social capital, consisting of trust, norm, and network of
community and 6) external support from agencies both in the government and private
sectors in terms of budget, marketing, knowledge, media, and public relations.
Keywords : Community-based tourism management, Chiang Mai tourism, Community
tourist development.
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542
อ้างใน สานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, 2559) และอาจรวมถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่ด้วย (ศูนย์วิจัยปุาไม้, 2538 อ้างใน สานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, 2559)
เนื่ องจากประเทศไทยมีแหล่ งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีขีดความสามารถสู ง ในปี 2562 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันคิดเป็นอันดับที่ 31 ของโลก หรืออันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียนรองจากสิงคโปร์และ
มาเลเซีย ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาจากการจัดอันดับในครั้งที่ผ่านมา โดยไทยมีขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่ดี
ที่สุดคือดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาคือ โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว และดัชนีการแข่งขัน
ด้านราคาตามลาดับ (Travel & Tourism Competitiveness Report, 2019) สาหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็น
สถานที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายประเภท (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, กริช สอิ้งทอง และอัศวินี ไชยวุฒิ ,
2562) จากสถิติรายได้ทั้งหมดจากการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2562 สามไตรมาส (เมษายนธันวาคม) เท่ากับ 77,983 ล้านบาท จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจานวน 2,494,531 คน มีการใช้จ่าย
ประมาณ 31,048 ล้านบาท จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 5,411,740 คน มีการใช้จ่ายประมาณ
46,934 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เริ่มเข้ามาทดแทนลักษณะการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ซึ่ง
เป็นกระแสหลัก (Mass Tourism) มากยิ่งขึ้น และเกิดกระแสนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ที่
เริ่มให้ความสนใจต่อความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน ลักษณะสาคัญของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้ น สมาชิกในชุมชนต้องเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการกาหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่า
ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างแท้จริง โดยการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
มาเป็ น ต้ น ทุ น หรื อ ปั จ จั ย ในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ท สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพยากรท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา การจัดการการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม อย่างครอบคลุมครบทุกมิติ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2562)
ในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายชุมชนที่ประสบผลสาเร็จอย่างเด่นชัดในด้านการจัดการท่องเที่ยว โดย 2
ชุมชนที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้มีหลักฐานที่เด่นชัดในด้านความสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยว คือ การได้รับรางวัลด้านการจัดการท่ องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล
ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านแม่กาปอง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รางวัล PATA Goid Awards จาก สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รางวัล หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเชิงนิเวศน์ จาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน รางวัล Traveler Destination Awards 2013 จากนิตยสารโลนลี แพลนเน็ต ทราเวลเลอร์ และ
รางวัล ASEAN Home Stay Standard จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 2) ชุมชนบ้านไร่กองขิง
หมู่ 3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่ ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย รางวัลพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดดเด่นสูงสุด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปี 2558 โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัล PATA InSPIRE Awards ปี 2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (Pacific Asia Travel Association) รางวัล
Thailand Sustainable Tourism Awards 2015 รางวัลชุมชนคนดีที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประจาปี 2558 รางวัลชุมชนท่องเที่ยวประจาปี 2559 และรางวัลชนะเลิศ โครงการ หมู่บ้านสวย เมืองสุข
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ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2560 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จากข้อมูลความสาเร็จของ
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีความโดดเด่นที่นาไปสู่ความสาเร็จด้ านต่างๆ แต่
อาจเป็นการวัดความสาเร็จเชิงปริมาณ และยังขาดการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพ
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง และชุมชนบ้านแม่กาปอง
จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะที่สาคัญ และมีเงื่อนไขใดบ้างที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัด การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน คุณูปการจากผลการศึกษาจะช่วยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านไร่กองขิง และชุมชนบ้านแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
เพื่อเสริมสร้างในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไป ตลอดจนตัว แบบที่ได้จากผลการศึกษาจะช่วย
ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1..เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ ในจังหวัดเชียงใหม่
2..เพื่อศึกษาเงื่ อนไขที่เอื้ออานวยให้ การจั ดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ ประสบผลส าเร็จ ในจั งหวั ด
เชียงใหม่
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism– CBT) เป็นทางเลือกในการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากาหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานที่ว่า ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร
และมีส่ ว นได้ส่ว นเสีย จากการท่องเที่ยว โดยการนาเอาทรัพยากรในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ และบทบาทที่สาคัญ ในการดาเนินงาน
ตั้งแต่การตัดสิ น ใจ การวางแผน การดาเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้ เกิดความยั่งยืนสู่ รุ่น
ลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยคานึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสาคัญ (กมล
รัตนวิระกุล, 2549) องค์ประกอบและเงื่อนไขที่สาคัญอันจะนาไปสู่ความสาเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Planning) การวางแผนกับความสาเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงเหตุผล
และทฤษฎีที่มีความจาเป็นต้องการวางแผนกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อจากัด
ต่างๆ และกาหนดแนวทางการทางานให้บรรลุเปูาหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลยพินิจคาดการณ์ ล่วงหน้า ถึง
การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องการ เวลาที่แล้วเสร็จและผลที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางการทางานในอนาคต
(กิจจา บานชื่น, 2561) เพื่อลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทาให้
เกิดการประสานงานที่ดี ทาให้เกิดการยอมรับในแนวความคิดใหม่ๆ เป็ นการลดความสูญเสีย ทาให้เกิด
ความแจ่มชัดในการดาเนินงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจ ส่งเสริมให้เกิดนวตกรรม
และการสร้างสรรค์
2. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resource Management) ภายใต้บริบทยุค
โลกาภิวัฒน์ ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองในยุคปัจจุบัน ที่ภาคชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีกฎ กติกา มีระเบียบ มีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม โดยคานึงถึงความยั่งยืน
ครบทุกมิติ เพื่อให้บรรลุตามแผนหรือเปูาหมายที่กาหนดไว้ มีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จของการจัดการ
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ท่อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จึ ง ต้อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ ทฤษฎี และแนวคิ ด การจั ด การทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน โดยดังนี้ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงาน
บุคคล การอานวยการและการควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ เป็นไปตามแผนที่ว างไว้พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลต่อการท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 อ้างใน วธฤษวรรณ มาตกุล , 2556) จึงจาเป็น
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลักที่สาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามแนวคิด ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล
(2550) ที่ได้จาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงาม
ทางธรรมชาติ 2) ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นผลงานที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
ที่อนุชนรุ่นหลังบังเกิดหวงแหน อนุรักษ์ ปฏิบัติสืบสานต่อ ๆ มาสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว
3. การจัดการให้เกิดคุณภาพให้บริการ (Management for service quality) ทาอย่างไรที่จะ
ทาให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับการบริการหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นาเสนอ เป็นสิ่งที่ชุมชนจะต้องพึง
ระลึกอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงทรัพยากรท่องเที่ยวมีคุณภาพ แต่การบริการให้แก่นักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญเช่นกัน เพราะจะทาให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนชุมชนอีกและมีการประชาสัมพันธ์ส่งต่อกันไป
เรื่อย ๆ การสร้างความประทับในการบริการให้เกิดคุณภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยือนซ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการด้านความอานวยความสะดวกต่าง ๆ คือ การจัดการในด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ถนน ปูายบอกทาง การคมนาคม ปูายสื่อความหมายต่าง ๆ ห้องน้า ถังขยะ
และ มีการจัดการด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
(พรพิมล เมธาลักษณ์, 2549) บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พักโฮมเสตย์ บริการอาหารและ
บันเทิงด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศน์ รวมถึงบริการจาหน่าย
สินค้าของที่ระลึก (ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล, 2550)
4. ภาวะผู้นา (Leadership) เป็นแนวคิดที่สาคัญยิ่งต่อการท้าทายในการพัฒนาชุมชน ต่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ ผู้นาชุมชน จึงต้องมี “ภาวะผู้นา”ที่พึงปรารถนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทฤษฎีภาวะผู้นาซึ่งอยู่ในกระแสปัจจุบัน (พิชาย รัตนดิลก, 2552) คือ ภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) ซึ่งเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่อนาคตที่พึง
ปรารถนาและมีความเป็นไปได้ มีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังสมาชิ กเพื่อทาให้สมาชิกเกิด
แรงบันดาลใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิก พร้อมกับกระตุ้นให้สมาชิกใช้พลังความคิดในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและคิด
นอกกรอบเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2560: 87)
5. ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นสินทรัพย์ชุมชน (Community Assets) ที่มีค่าและมี
ความสาคัญ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2560) ในการเชื่อมโยงสมาชิกในชุมชน ต่อความสาเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ความไว้วางใจระหว่างกัน มีความเคารพกฎกติกา มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กัน (Patnam, 1995) ที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน จนนาไปสู่การ
ทางานเป็นทีมที่ก่อให้เกิด “พลังเพิ่มแบบทวีคูณ” (Synergy) (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,2560) รวมกันเป็นเครือข่าย
ก่อให้เกิดการร่วมมือและการปฏิบัติต่อกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Uphoff, 2000) ทุนทางสังคมเป็น
เหมือนสมบัติสาธารณะที่สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ที่สาคัญยิ่ง
ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ,2548) เป็นฐานของการพัฒนาอื่นๆ (ประเวศ วะสี, 2544) ในทาง
ตรงกันข้าม การทางานที่ขาดความไว้วางใจต่อกัน จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ไม่สนับสนุนส่งเสริม
เกื้อกูลกัน ไม่สอดประสานเป็นอันเดียวกัน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็จะนาไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

41

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เน้นการจัดการโดยชุมชน
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่องเที่ยวต่อชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน จึงมี
บทบาทต่อการกาหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนตนเองและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ต้องคานึงถึง
ความยั่งยืนให้ครบทุกมิติ
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง สิ่งที่ควรตระหนักในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีองค์ประกอบหลัก 4 ประเด็นคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านการ
จัดการ ด้านองค์กรชุมชน และด้านการเรียนรู้ โดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคนและชุมชนรวมทั้งเติมเต็มศักยภาพชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว นาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเป็นชุมชนที่ประสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบผลผลสาเร็จ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สาคัญที่
ทาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง และชุมชนบ้านแม่กาปอง ได้รับการขนานนามจากองค์การที่ให้
รางวัลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนระบุว่าประสบผลสาเร็จ
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ หมายถึง สิ่งที่พิจารณา
ว่าเป็นองค์ประกอบที่พบในชุมชนบ้านไร่กองขิง และชุมชนบ้านแม่กาปอง ประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดการ การให้บริการ ภาวะผู้นา และทุนทางสังคม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาดังนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล มี การรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐม
ภูมิได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย และการจัดประชุมกลุ่มย่อยที่ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตัวเอง ส่วนข้อมูลทุติย
ภูมิมีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ออกแบบ และ
กาหนดแนวทางในการศึกษา รวมถึงข้อมูลเชิงเอกสารที่ได้จากกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล และการตรวจสอบข้ อมู ล โดยในการด าเนิ นการวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี การตรวจสอบสามเส้ า
(Triangulation) ซึ่งเป็นวิธีหลักที่นิยมใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักการที่ว่าแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องจะต้องมีความสอดคล้องตรงกันจากหลายวิธี ทั้งการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเรียกว่า “สาม
เส้าข้อมูล” (Data Triangulation) เนื่องจากธรรมชาติของผู้ให้ข้อมูลมีอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน (สุพรรณี ไชยอาพร, 2556) ด้วยหลักการนี้จึงทาให้จานวนกลุ่มเปูาหมายในการวิจัยจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
ที่แตกต่างกันได้แก่ 1) บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จานวน 18 คน 2) บุคคลที่ทางาน
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน จานวน 20 คน 3) บุคคลที่เข้ารับบริการท่องเที่ยวในชุมชน จานวน 40 คน
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การวิจัย ครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ (1) บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วยผู้นาชุมชน ชุมชนละ 2 คน คณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนละ
5 คน และภาคีภายนอกที่ให้การสนับสนุนทั้งสองชุมชน จานวน 4 คน ได้แก่ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลแต่ละชุมชน จานวน 2 คน ตัวแทนหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจานวน 2 คน (2)
บุคคลที่ทางานด้านการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ชุมชนละ 5 คน มัคคุเทศก์ ชุมชนละ 2
คน หมอชาวบ้าน ชุมชนละ 1 คน และเจ้าของร้านค้าในชุมชนจาก ชุมชนละ 2 คน เพื่อสัมภาษณ์ในด้าน
องค์ประกอบ และเงื่อนไขที่เอื้ออานวยให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบผลสาเร็จ ของชุมชนบ้านแม่กา
ปอง และชุมชนบ้านไร่กองขิง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 และ (3) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับ
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บริการในชุมชน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง 20 คน และนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กาปอง 20
คน เพื่อเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่อน ของการท่องเที่ยวในชุม ชนทั้ง สองชุ มชนอันจะนาไปสู่ การ
วิเคราะห์เงื่อนไขที่ทาให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสาเร็จเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดย
มีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้วยวิธีการเข้าถึงตัวผู้ให้สัมภาษณ์โดยผ่านจากการแนะนาต่อโยงกันไปเรื่อยๆ
(Snowball Technique) ทั้งนี้ลักษณะสาคัญผู้ให้ข้อมูลคือต้องเป็นผู้รู้ในข้อมูลที่สนใจศึกษา การสัมภาษณ์
แต่ละรายจะทาการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว
(Data Saturation) จึงจะทาการหยุดการสัมภาษณ์
2.2 การสังเกต (Observation) การสังเกตที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายในการสังเกตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ วิธีการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง กิจกรรมที่ทามีความหมายอย่างไร ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการโดยบางครั้งผู้วิจัยได้
พยายามเสนอตัวเพื่อช่วยเหลืองานของชุมชน เพื่อทาให้มีความใกล้ชิดกับชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวใน
สถานที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนทั้งในชุมชนบ้านไร่ กองขิง และชุมชนบ้านแม่
กาปอง ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เป็นการสังเกตลักษณะนิเวศ
ธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น ความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม้ในที่ท่องเที่ยวของชุมชน การสัมผัสบรรยากาศทาง
ธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจในข้อมูลที่ได้จ ากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กประกอบกัน ตลอดจนสังเกตลั กษณะการ
ท่องเที่ยวว่านั กท่องเที่ย วมักใช้บริ การจุ ดท่องเที่ยวแต่ละจุดมากน้อยอย่างไร เช่น ร้านกาแฟ ร้านนวด
ร้านอาหาร ที่พัก และการเดินสารวจธรรมชาติ เป็นต้น
2.3 การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Interview) การประชุมกลุ่ม 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15
ตุล าคม 2561 เรื่ ององค์ ป ระกอบ และเงื่อนไขที่เ อื้ออานวยให้ การจัด การท่ องเที่ยวโดยชุ มชนประสบ
ผลสาเร็จ และเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ของชุมชนบ้านไร่กองขิง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ประกอบการโฮมส
เตย์ 5 คนมัค คุเทศน์ 2 คน หมอย่ าขาง 2 คน ร้า นค้าชุมชน 2 คน จานวนรวม 11 คน และวันที่ 10
ธันวาคม 2561 จัดที่ชุมชนบ้านแม่กาปอง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 5 คน ร้านค้า 2
คน นวดแผนไทย 1 คน หมอบายศรี สู่ ข วั ญ 1 คน รวม 9 คน กิ จ กรรมหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วยการอภิปรายที่สมาชิกกลุ่มมีการโต้ตอบเกี่ยวกับ ประเด็นคาถามที่นักวิจัยเจาะจงยกมาเป็น
หัวข้อการสนทนา ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยว
จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและอ้างอิง
อยู่กับกระบวนทัศน์ที่ถือว่าความจริง/ความรู้ในการวิจัยทางสังคมซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นอิสระจาก
นักวิจัยโดยสิ้นเชิงตรงกันข้ามกับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (Reality is Constructed) ในกระบวนการวิจัยความเป็น
วัตถุวิสัยที่แท้จริงจึงไม่มีมีแต่ความจริงที่หลากหลายแม้แต่ในเรื่องเดียวกัน (สุพรรณี ไชยอาพร, 2556)
แบ่งเป็น 3 ชุดตามคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยชุดแรกแบบสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน เนื้ อหาประกอบด้ว ยความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปริมาณ
นักท่องเที่ยว สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมที่มีในชุมชน ชุดที่สอง แบบสัมภาษณ์
บุคคลที่ทางานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของชุมชน ลักษณะกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และเงื่อนไขที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชนประสบความสาเร็จ ชุดที่สาม แบบสัมภาษณ์บุคคลที่
เข้ารับบริการ (นักท่องเที่ยว) เนื้อหาประกอบด้วยลักษณะกิจกรรมที่เข้ามาท่องเที่ยว จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การท่องเที่ยวในชุมชนที่นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามารับบริการ การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม และการบริหารองค์การ
สั ง คม ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไ ด้ ต รวจสอบและร่ ว มแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง แบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ มีค วามสมบู ร ณ์ ส ามารถสื่ อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน และได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึงการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมา
จัดกระทาให้ เป็น ระบบ ขณะเดีย วกัน ก็ได้ค้นหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบรวมทั้งเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถนาไปสู่ความเข้าใจต่อสถานการณ์ (ชยันต์ วรรธนะภูมิ , 2536 อ้างใน
สุพรรณี ไชยอาพร, 2556) โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้แก่ 1) การ
ลดทอนข้อมูล (Data Reduction) หรือเรียกว่าการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organization) คือ การนา
ข้อมูล มาจั ดกระทาให้ เป็ น ระเบี ย บ พร้ อมทั้งปรับลดข้อมูล โดยการคัดสรรข้อความที่มีความหมายตรง
ประเด็นไว้และสกัดส่วนที่ไม่เข้าข่ายออกไป 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นการนาเสนอข้อมูลที่อยู่
ในรูปของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบแล้วมานาเสนอในรูป แบบการพรรณนาออกมา และ 3) การ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยมีการตรวจสอบสามเส้า
จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ฝุายให้บริการคือเจ้าของกิจการ ฝุายรับบริการคือนักท่องเที่ยว และฝุาย
สนับสนุนคือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่สนับสนุน (สุพรรณี ไชยอาพร, 2556)
5. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และระยะเวลาของการวิจัยโดยให้สิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนาเสนอ
เฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้นาเสนอเท่านั้น หากผู้ให้ข้อมูลต้องการไม่เปิดเผยรายชื่อผู้วิจัยจะไม่
นาเสนอชื่อ และนาสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูลนั้น แต่จะนาเสนอในภาพรวม และทาลายเอกสารบันทึกย่อย
ระหว่างการเก็บข้อมูลหลังจากการเขียนรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ผลการวิจัย
จากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิทั้งในรูปแบบของเอกสาร บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
สรุปข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชน ความเป็นมาของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความสาเร็จ และเงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ดังต่อไปนี้
1. ชุมชนบ้านไร่กองขิง
1.1 บริบททั่วไปของชุมชนบ้านไร่กองขิง หมู่ 3 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิงสามารถสรุปได้
ว่า ชุมชนบ้านไร่กองขิงในอดีตผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านไร่กองขิง มักจะได้ยินเสียงกลองที่ดังขึ้นในละแวก
หมู่บ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยที่ไม่มีคนตี และไม่มีที่มาของเสียง และที่น่าแปลกใจคือที่แห่งนั้นไม่มีกลอง
จึงเป็นที่มาของคาว่า “กลองคิง” ซึ่งคาว่า “คิง” แปลว่า “เสียงดัง” จากนั้นเพี้ยนมาจนกลางเป็น บ้านไร่
กองขิงในปัจจุบัน (สมศักดิ์ อินทะชัย , 2563) หมู่บ้านนี้มีอายุประมาณ 56 ปี นับตั้งแต่แยกตัวออกมาเป็น
ชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ 746 ครัวเรือน โดยมีชุมชนดั้งเดิมเป็นคนชาติพันธุ์ไทยวน (คนเมืองล้านนา)
158 ครัวเรือน (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) จากการสังเกตสภาพโดยรวมของชุมชนบ้านไร่
กองขิงเป็นชุมชนกึ่งเมืองเพราะอยู่ห่างอาเภอเมืองเชียงใหม่ 9 กิโลเมตร อากาศเย็นสบายเนื่องจากอยู่ใกล้
เชิงดอยสุเทพและหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี อดีตชาวบ้านมีอาชีพหลัก
เกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกต้นลาใย ปัจจุบันอาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่ อาชีพรับจ้าง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
พื้นที่ส่ วนใหญ่ได้ขายให้แก่นายทุน ไปประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร จึงเหลือพื้นที่ทาการเกษตรกรรม
น้อยลง โดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวครอบครองที่ดินครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่ ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิง ),
สัมภาษณ์ 2561)
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1.2 ความเป็นมาของการจัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เริ่มจากในปี 2549 ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไร่กองขิงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในโครงการอบรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเกิดแนวคิดที่จะทาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งชุมชนต้องประสบกับปัญ หาวิกฤติ
เศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ก็ยังไม่ได้ริเริ่ม ต่อมาในปี 2550 ผู้นาชุมชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอบรมการ
เรียนรู้เรื่อง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์พัฒนาลาปาง ในปี 2551 จึงได้นาแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง มาพัฒนาชุมชน จนประสบผลสาเร็จ โดยได้ รับการประเมินพัฒ นาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพีย ง ในปี 2552 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลการ
ประเมินเป็นชุมชนระดับการพัฒนาชุมชนอยู่ดีกินดี ในปี 2553 และ ยกระดับขึ้นเป็นชุมชนมั่งมีศรีสุข ในปี
2554 ตามมาตรฐานจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ความสาเร็จของการจัดการชุมชนนามาสู่
โอกาสที่มากขึ้นเมื่อในปี 2555 ผู้นาและสมาชิกในชุมชนก็ได้เริ่มเข้า “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ทาให้ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและด้านวิชาการจากองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(CBTI) จนกระทั่งในปี 2556 ชุมชนบ้านไร่กองขิงได้ เริ่มเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นครั้งแรก ซึ่งสอด
ประสานควบคู่ไปกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ในปี 2557 จึงได้เปิดชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นจุดขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพตาม
วิถีชุมชน จนกระทั่งเป็นชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ (ผู้นาชุมชนบ้านไร่
กองขิง, สัมภาษณ์ 2561; กรรมการกลุ่มรักษ์บ้านเกิดชุมชนบ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561)
2. ชุมชนบ้านแม่กาปอง
2.1 บริบททั่วไปของชุมชนบ้า นแม่กาปอง หมู่ 3 ตาบลห้ว ยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนบ้านแม่กาปองสามารถสรุปได้
ว่า มีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ก่อตั้งมาได้ประมาณกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน
พื้นเมืองชาติพันธุ์ล้านนา (ไทยวน) อพยพมาจากอาเภอดอยสะเก็ด เข้ามาทาสวนเมี่ยงเป็นอาชีพและตั้ง
บ้านเรือนมีลักษณะการสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ๆ แม่น้าลาธารท่ามกลางธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์
มีพื้นที่ ปุาอุดมสมบูรณ์เป็นปุาดิบชื้น ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี และจะมี
อากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว ปัจจุบันชุมชนบ้านแม่กาปองมี 195 หลังคาเรือน มีประชากร 398 คน
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนแม่กาปอง ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ทาสวนเมี่ยง สวนกาแฟ
อาชีพรองได้แก่ กลุ่มงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เย็บหมอนใบชา งานจักสานไม้ไผ่ นวดแผนโบราณ เปิด
บ้านขายของชาและเปิดบ้านโฮมสเตย์ เป็นต้น ปัจจุบันอาชีพหลัก มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเปิ ดบ้านทา
โฮมสเตย์ ประมาณ 70 หลัง (ผู้นาชุมชนบ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561; ฐิติ ฐิติจาเริญพร, 2560)
2.2 ความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน จากข้อมูลเชิงทุติยภูมิประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน สามารถสรุปได้ว่า เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2539 ผู้ใหญ่บ้านชุมชนแม่กาปอง ณ ขณะนั้น
ได้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการค้นคว้าตารา และการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ
หลายพื้น ที่ ซึ่งเกี่ย วกับ การท่องเที่ย วโดยชุมชนที่ภ าครั ฐ จัดขึ้น โดยประกายความคิดที่ส าคั ญเกิดจาก
การศึกษาดูงานชุมชนหมู่บ้ านคีรีว ง อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธ รรมราช เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี
ทรัพยากรที่คล้ายคลึงกับชุมชนบ้านแม่กาปอง จึงตกผลึกแนวคิดที่จะทาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 จากนั้นได้หารือกับสถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBTI) และได้รับการตอบรับเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงที่สนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณใน
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การวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2542 เป็นต้นมา หมู่บ้าน
แม่กาปองเริ่ มทดลองรั บ นั กท่องเที่ย วเข้ามาพร้อมกับการทาวิจัยถึงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) จนกระทั่งได้
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชมที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนคือ รูปแบบของโฮมสเตย์และนามาสอด
ประสานควบคู่ไปกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์ภายในชุมชน
อย่างทั่วถึง (ฐิติ ฐิติจาเริญพร และคณะ, 2557) ในปี 2560 ได้มีโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พลวัตรของการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยดังกล่าวได้นามา ใช้เป็น
เครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนแม่กาปองเพื่อรับมือกับวิกฤตที่กาลังก่อตัวขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้คนในหมู่บ้าน
และนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคน
ในชุมชน (วรพงศ์ ผูกภู่, 2560) จนกลายเป็นชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จ
(ผู้นาชุมชนบ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561)
3. เปรียบเทียบความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านไร่กองขิงและ
ชุมชนบ้านแม่กาปองต่างก็ถือได้ว่ามีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบผลสาเร็จโดยสามารถอธิบาย
ตามข้อบ่งชี้ความสาเร็จ 5 ด้านดังต่อไปนี้
3.1 ด้านปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ประเมินจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า ทั้ ง สองชุ ม ชนประสบความส าเร็ จ อย่ า งมากในด้ า นปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการสรุปข้อมูลเชิงเอกสารจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ ยวโดย
ชุมชนประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิงพบว่า นับตั้งแต่ปี 2557 ที่ชุมชนบ้านไร่กองขิงเปิด
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ 500 คน
ในปี 2557 เพิ่มเป็น 3,395 คนในปี 2561 ส่วนข้อมูลจากเอกสารจากกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบ
กับสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนบ้านแม่กาปองสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนบ้านแม่กาปองมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยือนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 มีนักท่องเที่ยว 1,073 คน จนถึงปี 2561 มีนักท่องเที่ยว 7,888 คน
จากข้อมูลด้านจานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชุมชนแม่กาปองมีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศมาเยือนมากกว่าชุมชนบ้านไร่กองขิง จากการสังเกตของผู้วิจัยการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
และและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประกอบการการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมกลุ่มย่อย พบว่าทั้งสอง
ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันสรุปได้ว่า เนื่องจากชุมชนบ้านแม่กาปองสามารถเข้ามา
เที่ยวได้ตลอดวันมีทั้งเป็นหมู่คณะและส่วนบุคคล ทั้งที่เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติแบบค้างคืนและแบบไม่ค้าง
คืน (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนบ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561; ผู้นาชุมชนบ้านแม่กาปอง,
สัมภาษณ์ 2561) ขณะที่นักท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิงส่ว นใหญ่จะมาเป็นหมู่คณะแล้ วพักค้างคืน
ประกอบกับ กิจ กรรมการท่องเที่ย วบ้านไร่กองขิงเน้นให้ นักท่องเที่ยวมีส่ว นร่วมกับชุมชนมากกว่า เช่น
กิจกรรมเรียนแปรรูปสมุนไพร กิจกรรมเรียนศิลปวัฒนธรรมล้ านนา กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
และนาชมโบราณสถานเก่าแก่ที่วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) นาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงซึ่งทาให้ต้อง
ใช้เวลาอยู่ในชุมชนนานกว่า (ประธานกลุ่มเกษตรยามว่างอาหารปลอดภัย ชุมชนบ้านไร่กองขิง , สัมภาษณ์
2561; คณะกรรมการกลุ่มรักบ้านเกิด, สัมภาษณ์ 2561; ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561) ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่าอัตราการหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในชุมชนน้อยกว่า
ชุมชนบ้านแม่กาปอง
3.2 ด้านรายได้ของชุมชนที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ประเมินจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการรักษา
ระดับรายได้ให้คงที่กรณีที่รายได้มากแล้ว ที่สาคัญรายได้ต้องกระจายสู่ทุกภาคส่วนในชุมชน ในปี 2557
ชุมชนบ้านไร่กองขิงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท เพิ่มเป็น 90,000 บาทในปีต่อมา และเพิ่มเป็นมากกว่า
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1 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 จนถึ งปัจจุบัน (ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิง , สัมภาษณ์ 2561; ฝุายบัญชีกลุ่มชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561) ส่วนชุมชนบ้านแม่กาปองมีรายได้ที่สูงกว่า
มากแต่ก็ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในระดับ 4-5 ล้านบาท แม้ว่าชุมชนบ้านแม่กาปองจะมีรายได้ที่สูงกว่าชุ มชนบ้านไร่
กองขิง แต่ก็ถือได้ว่าชุมชนบ้านไร่กองขิงประสบความสาเร็จในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ที่สาคัญทั้งสอง
ชุมชนต่างก็มีการจัดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านการประกอบการโดยชุมชนทาให้มีการ
จัดสรรกาไรมาจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ไปยังสมาชิก (ฝุายบั ญชีกลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561; นักสื่อความหมายที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561) สอดคล้องกับที่ได้รับรางวัลรางวัล Thailand Sustainable Tourism
Awards 2015 ชุมชนคนดีที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจาปี 2558 อย่างไรก็ตามชุมชนบ้าน
แม่กาปองจัดการรายได้เป็น 2 ส่วน แตกต่างจากชุมชนบ้านไร่กองขิง กล่างคือ จากการรวบรวมข้อมูลทั้ง
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง พบว่าเป็นการ
ประกอบการโดยชุมชนเป็นผู้ประกอบการมากกว่าชาวบ้านประกอบการเอง ส่วนกาไรเข้าชุมชนก็นามา
จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ (ฝุายบัญชีกลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง , สัมภาษณ์
2561; นักสื่อความหมายที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่ กองขิง, สัมภาษณ์
2561) ขณะที่บ้านแม่กาปองดาเนินการโดยกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนแต่ให้ชาวบ้านประกอบการเอง รับ
รายได้เต็ม มีในส่วนรายได้จากโฮมเสตย์ที่ต้องจ่ายให้ส่วนกลางเพื่อนาไปเป็นกองทุนจัดสวัสดิการต่าง ๆ
กลับไปให้สมาชิก (สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกกลุ่มกาแฟ กลุ่มโฮมสเตย์
บ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกกลุ่มไกด์กลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561; สมาชิก
กลุ่มนวดแผนไทยกลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561)
3.3 ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ประเมินจากการมีสวัสดิการชุมชนดูแลสมาชิก
ตั้งแต่ เกิด จนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งสองชุมชนมีระบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิด คนชรา การเจ็บปุวย การเสียชีวิต ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนกองทุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ทุนสนับสนุนกองทุนการกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด การสนับสนุนประเพณีในชุมชน การสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาความรู้ อาชีพ ตามความเหมาะสม เป็นต้น ทาให้ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่มีหนี้สินนอก
ระบบ ชุมชนมีความสุขกายสุขใจ จึงมีมิตรไมตรีจิตที่ดีเมื่อนักท่องเที่ยว (สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ , สัมภาษณ์
2561; สมาชิกกลุ่มกาแฟ, สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกกลุ่มไกด์, สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกกลุ่มนวดแผนไทย,
สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกฝุายกิจกรรมบ้านไร่กองขิง , สัมภาษณ์ 2561; สมาชิกฝุายสถานที่, สัมภาษณ์
2561; ผู้นาชุมชนบ้านไร่กองขิง, สัมภาษณ์ 2561) อย่างไรก็ตามด้วยความที่ ชุมชนบ้านแม่กาปองมีรายได้
มากกว่าประกอบกับการมีรายได้สองระบบคือรายได้ของชุมชนและรายได้ตรงจากสถานประกอบการที่
ชาวบ้านจัดขึ้นเองดังที่กล่าวไปในข้างต้น ทาให้ชาวบ้านมีฐานะที่ดีกว่าดังที่อธิบายไว้ในข้อมูลรายได้ของ
ชุมชนบ้านแม่กาปองที่มากกว่าชุมชนบ้านไร่กองขิง จึง ทาให้มีงบประมาณในการจัดการกับสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนได้มากกว่าชุมชนบ้านไร่กองขิง
3.4 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยประเมินจากการมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม พบว่าทั้งสองชุมชนมีความเข้มแข็งและจัดการทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีกฎระเบียบที่เป็นรูปธรรม สาหรับชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงมีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยึดตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) โดย
มีองค์การบริ ห ารการพั ฒ นาพื้น ที่พิเ ศษเพื่อ การท่อ งเที่ ยวอย่า งยั่ง ยืน เป็ นพี่ เลี้ ย ง โดยดาเนิน การตาม
หลักเกณฑ์คือ มีการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ
และมีการสร้างความตะหนักรู้ถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
โดยปลูกต้นไม้ประดับตามถนนเข้าหมู่บ้านและบริเวณบ้านของสมาชิกให้ร่มรื่นสวยงาม และเน้นเรื่องความ
สะอาดภายในหมู่บ้าน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์บ้านเกิดที่เน้นดูแลเรื่องความสะอาดภายในหมู่บ้านอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล กิ น รี ย อดเยี่ ย มประเภทแหล่ ง ท่อ งเที่ ย วชุ ม ชน ปี 2558 โดย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขณะที่ชุมชนแม่กาปองอนุรักษ์ธรรมชาติตามข้อตกลงกันเองภายในชุมชน
เนื่องชุมชนบ้ านแม่กาปองยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากกว่า สมาชิกทุกคนร่วมกัน มีข้อตกลง
กาหนด กฎระเบียบ บทลงโทษในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เข้มแข็ง จึงทาให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและกายภาพที่อุดมสมบูรณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ดัง
จะเห็ น ได้จ ากการที่ได้รับ ตราสั ญลั กษณ์มาตราฐานหมู่บ้านโฮมสเตย์ไทย ประจาปี 2547 เมื่อวันที่ 23
กันยายน ที่ผ่านมาจากสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเมินจากการที่ชุมชนยังรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี เก่าแก่ของชุมชน มายึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในชุมชน
นั้น ซึ่งชุมชนบ้านไร่กองขิงและชุมชนบ้านแม่กาปองต่างก็มีศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาเหมือนกัน
แต่อัตลักษณ์ตามบริบทของชุมชนและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาต่างกัน เช่น ชุมชนบ้านไร่กองขิงมีภูมิ
ปัญญาเรื่อง การแปรรูปสมุนไพร การฟูอนดาบ การตีกลองสะบัดชัย โดยเฉพาะการย่าขาง (การนวด) ซึ่ง
เป็นจุดเด่นชุมชนบ้านไร่กองขิงที่มีแห่งเดียวในเชียงใหม่ สาหรับชุมชนบ้านแม่กาปองมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ จึงเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น โครงการสืบชะตาปุาไม้ สายน้า บวชปุา เลี้ยงผีปูุย่า พิธีทาบุญ
และถวายทานเมี่ยงและกาแฟ พิธีถวายทานข้าวใหม่ บายศรีสู่ขวัญ ทาบุญตักบาตรการเข้าวงกต เดือนยี่เป็ง
การละเล่นสอยดาว ปิงโก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนแต่งกายในชุดพื้นเมืองทุก
วันเสาร์และอาทิตย์ ที่กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อว่า “เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่าง
ต่อเนื่อง” (ประธานกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน, สัมภาษณ์ 2561)
4. เงื่อนไขที่เอื้ออานวยส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล บริ บ ททั่ ว ไปของชุ ม ชน ความเป็ น มาของการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ความสาเร็จ ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนสามารถอธิบายเงื่อนไขที่เอื้ออานวยให้
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบผลสาเร็จได้เป็น 6 เงื่อนไข สรุปโดยผู้วิจัยได้ดังต่อไปนี้
4.1 การวางแผน ทั้งสองชุมชนมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เปูาหมาย
พันธกิจ ในการจัดการโดยมีการทบทวนแผนทุก 1 ปี ตลอดจนมีการบูรณาการดาเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชนบ้านไร่
กองขิงมีประเด็น ยุทธศาสตร์ ชุมชน 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 4) ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 6) ด้านสังคม และ 7) ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่วนชุมชนบ้านแม่กาปองมี
การกาหนดกลยุทธ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาสังคม 2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ด้าน
การพัฒนาความมั่นคง และ 4) ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ
4.2 ด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ทั้งสองชุมชนมีมาตรการในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ย วอย่ างเป็น รูปธรรม ประกอบด้วยการมีข้อตกลงร่ว มกัน มีข้อควรปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มบริหารการจัดการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
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ฝุายและจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีกฎ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ และบทลงโทษสาหรับนักท่องเที่ยวและ
สมาชิกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ด้านการจัดการให้เกิดคุณภาพการบริการ โดยชุมชนมีการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เป็น ไปอย่ างน่ าพึงพอใจ ลั กษณะเด่น ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้แก่ การได้สัมผัส บรรยากาศธรรมชาติที่ห นาวเย็นสบาย การเรียนรู้ภูมิปัญญาการรักษา
สุขภาพ ที่พักราคาประหยัด กิจกรรมเรียนศิลปวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การปั่นจัก
ยาน นาชมโบราณสถานเก่าแก่ ในชุมชนบ้านแม่กาปองก็มีลักษณะเด่นคล้ายบ้านไร่กองขิง แต่จะมีร้าน
กาแฟซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม ผสมผสานกั บ จุ ด เด่ น ทางธรรมชาติ ที่ ส วยงามท าให้
นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันมาก นอกจากนั้นยังมีโครงการหลวงตีนตก มีโบราณสถานที่เป็นลักษณะ
เอกลักษณ์ โดดเด่น มีน้าตก และกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายแบบทั้งไปเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน จึงทา
ให้นักท่องเที่ยวของชุมชนแม่กาปองแวะเวียนมาเยือนเป็นจานวนมาก
4.4 ด้านภาวะผู้นา ผู้นาชุมชนของทั้งสองชุมชนมีคุณสมบัติการเป็นผู้นาที่ดี กล่าวคือ เป็นผู้นา
ที่มีความรู้มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่ สนใจ
สิ่งรอบตัว นาความรู้มาประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีความมุ่งมั่นและ
ท้าทาย เมื่อทาสิ่งหนึ่งสาเร็จก็ต้องการที่จะทาให้สิ่งอื่นต่อไปให้สาเร็จอีกกลายเป็นแรงจูงใจท้าทายที่ไม่หยุด
นิ่ ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น โดยให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน ปฏิ บั ติ และรั บ ผิ ด ชอบ
นอกจากนั้นยังหมั่นแสวงหาความรู้และวิธีการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดต่อยังผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสามารถ
ชักจูงและกาหนดพฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติ รวมทั้งค่านิยมของบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ได้
กาหนดไว้ให้ได้ประสบผลสาเร็จ ยกตัวอย่างคากล่าวที่อธิบายถึงภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ ของชุมชนบ้านแม่กา
ปอง
“จากเหตุการณ์ในอดีตในช่วงกาลังจะเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มี กรมทางหลวงเข้ามา
ติดต่อขอสร้างถนนให้กว้างใหญ่ขึ้นและเชื่อมต่อไปถึงอาเภอแจ้งซ้อน จังหวัดลาปางได้สะดวกมากขึ้น ได้
ขอให้ท่านพ่อหลวงพรมมินทร์ เซ็นอนุมัติขออนุญาตสร้างถนนเส้นนี้ผ่านหมู่บ้านแม่กาปอง ท่านได้ปฏิเสธ
กลับไปเพราะท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าถ้ามีถนนใหญ่ผ่าน การคมนามคมสะดวกขึ้น แต่ชุมชนต้องสูญเสียป่าที่
อุดมสมบูรณ์ การจราจรก็ไม่สงบ มีเสียงรถผ่านตลอดเวลาและมากขึ้น อากาศมลพิษก็มากขึ้น ความเป็น
เอกลักษณ์ด้านภูมิทัศน์ก็จะสูญเสียไป ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นา จึง ทาให้ชุมชนแม่กาปองจึงเป็น
ชุ ม ชนที่ มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ งธรรมชาติ และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ จึ ง เป็ น เสน่ ห์ ใ ห้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง” (ผู้นาชุมชนแม่กาปอง, สัมภาษณ์ 2561)
4.5 ด้านทุนทางสังคม ทุนทางสังคมที่พบในทั้ง 2 ชุมชนได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน
จนเกิดความไว้วางใจ เมื่อชาวบ้านในชุมชนมีกิจกรรมร่วมมือกันอยู่เป็นประจา ทาให้ชาวบ้านต่างเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันและเข้าใจ รู้จักกันเป็นอย่างดีจึงเกิดการไว้วางใจกัน 2) สานึกท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจที่มีต่อ
บ้านเกิด และได้สร้างระบบคุณค่า ค่านิ ยมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกใน
ชุมชนมีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทรและมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
กัน และ 3) มีผู้นาชุมชนที่มีความเป็นภาวะผู้นาสูง สามารถชี้นาผู้ตามได้ตามเปูาหมายเดียวกัน มีจิตใจดี มี
น้าใจ เอื้ออาทร มีความเสียสละ มีจิตที่เป็นสาธารณะ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนา
ชุมชนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
4.6.ด้ า นการสนั บ สนุ น หลั ก จากภายนอก ทั้ ง สองชุ ม ชนต่ า งก็ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภายนอกชุมชน หน่วยงานที่สาคัญของชุมชนบ้านไร่กองขิง ได้ แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ย วอย่างยั่ งยื น (อพท.) สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและด้านวิชาการสถาบันการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) จะสนับสนุนในด้านความรู้วิชาการ ส่วนเทศตาบลหนองควายจะสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด และอานวยความสะดวกในด้านสถานที่พาหนะและกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ด้วยระบบจัดการที่เป็นธรรม มีอัตลักษณ์เด่นชัด ดังข้อมูลในส่วนของการเปรียบเทียบความสาเร็จที่ได้กล่าว
ไปในข้างต้น ชุมชนบ้านไร่กองขิงจึงเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจนหลายองค์การมอบรางวัลให้
อาทิ รางวัลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย สานักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รางวัลกินรี
ยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปี 2558 โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ส่วนชุมชน
บ้านแม่กาปอง ได้รับการสนับสนุนหลักทั้งงบประมาณ วิชาการ จากองค์กรภายนอก โดยมีหน่วยงานพี่เลี้ย ง
ที่สาคัญ คือ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) ภายใต้การสนับสนุนสานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุน
ทั้งในด้าน การประชาสัมพันธ์ การตลาด สาธารณะภัย ความสะอาด และอานวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ
ทั่วไป ทั้งกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ดังที่มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วกล่าวถึงการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปองว่า “ด้วยระบบจัดการที่ดี มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชุมชนบ้านแม่กาปองจึงเป็น
ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ดึ งดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่องและกลับมาเยือน
ซ้าแล้วซ้าอีก” (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ,
สัมภาษณ์ 2561)
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีแง่คิดที่ก่อให้เกิดการอภิปรายเพื่อนาไปสู่การเสริมสร้างคุณูปการทางวิชาการ
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบผลสาเร็จรวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น คือ 1) การวางแผน 2) การ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 3) การจัดการให้เกิดคุณภาพให้บริการ 4) ภาวะผู้นา 5) ทุนทางสังคม 6) การ
สนับสนุนหลักจากองค์กรภายนอก
1. การวางแผน (Planning) การวางแผนกับความสาเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงเหตุผล
และทฤษฎีที่มีความจาเป็นต้องการวางแผนกลยุทธ์ โดยเกิดจากการใช้ดุลยพินิจคาดการณ์ล่วงหน้า ถึงการ
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทรัพยากรที่ ต้องการ เวลาที่แล้วเสร็จและผลที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางการทางานในอนาคต
(กิจจา บานชื่น, 2561) จากการศึกษาด้านการวางแผนพบว่าชุมชนบ้านไร่กองขิงได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ
กลางถึงระยะยาว (3-10 ปี) ไว้ 7 ด้านดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4)
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 6) ด้านสังคม 7) ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการกาหนดเปูาหมาย พันธกิจ แบ่งบทบาท
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และแผนการดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วย วิสัยทัศน์ของชุมชนที่ว่า
“สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการ สร้างสรรค์พัฒนา รู้คุณค่าการออมทรัพย์ วิถีชีวิต ปรับสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง” แผนยุทธศาสตร์ชุมชน สามารถดาเนินงานตามแผนได้ด้านละประมาณ 1-3 โครงการภายใน
หนึ่งปี บรรลุเปูาหมายในระดับเป็นที่พึงพอใจมาก มีการปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และ
งบประมาณในปีนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องผ่านมติของคณะกรรมการชุมชนทุกครั้ง ส่วนชุมชนบ้านแม่กาปองมีการ
วางแผนกลยุทธ์ 4 ด้าน (ระยะ 2-4 ปี) ได้แก่ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการ
พัฒนาความมั่นคง ด้านการพั ฒนาบริหารจัดการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การอยู่เย็นเป็นสุข ” แผนกลยุทธ์ ได้ทา
สาเร็จทุกด้านภายใน 2 ปี มีการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ทุก 1 ปี ซึ่งทั้งสองชุมชนมีการบูรณาการ
ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันเหมือนกันทั้งสอง
ชุมชน ทาให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
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2. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resource Management) จาเป็นจะต้อง
พิจารณาองค์ประกอบหลักที่สาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามแนวคิด ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล (2550) ที่
ได้จาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามทาง
ธรรมชาติ อย่างเช่น หมู่บ้านแม่กาปองมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ปุาไม้อุดมสมบูรณ์ มีน้าตกลาธาร
ไหลผ่านหมู่บ้านตลอดทั้งปี อากาศสดชื่นเย็นสบาย พบว่า มีระบบการบริหารจัดการที่มีกฎกติกา มีระเบียบ
บทลงโทษในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่เข้มแข็งและเข้มงวด ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึง
ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ดึงดูดนักท่องเที่ ยวเข้ามาสัมผัสทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 2) ทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นผลงานที่บรรพบุรุษได้ส ร้างสรรค์ที่อนุชนรุ่นหลั งบังเกิดหวงแหน
อนุรักษ์ ปฏิบัติสืบสานต่อๆ มาสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อย่างเช่น ศาสนสถานแหล่งโบราณคดี เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่
ผู้คนในสังคมยึ ดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา พบว่าทั้งสองชุมชน มีการบริหารจัดการ ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่คล้ายคลึงกันแตกต่างตรงรายละเอียดตามเอกลักษณ์เฉพาะบริ บทของชุมชน จึง
เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน สร้างคุณค่าและมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
3. การจัดการให้เกิดคุณภาพให้บริการ(Management for service quality) เป็นสิ่งที่ชุมชน
จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงทรัพยากรท่องเที่ยวมีคุณภาพ แต่การสร้างความประทับในการบริการให้
เกิดคุณภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่งที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนซ้าอย่างต่อเนื่อง (พรพิมล เมธาลักษณ์ ,
2549) บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พักโฮมเสตย์ บริการอาหารและบันเทิงด้านการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมประจาท้องถิ่ น บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศน์ รวมถึงบริการจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก
(ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล, 2550) พบว่าทั้งสองชุมชนได้มีการจัดการด้านบริการให้เกิดคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน
ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ทั้งสองชุมชนยังมีการดูแลรั กษา
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545) มีการบริการในกรณีฉุกเฉิน และ
การประเมินผลต่อการท่องเที่ยวด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 อ้างใน วธฤษวรรณ มาตกุล , 2556)
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การจัดการให้เกิดคุณภาพให้บริการ มีความสาคัญยิ่งต่อผลสาเร็จของ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ๆ
4. ภาวะผู้นา (Leadership) เมื่อพิจารณาถึงภาวะผู้นาของชุมชนทั้งสองชุมชนที่ศึกษา พบว่า
ผู้นามีจุดแข็งที่มีคุณสมบัติภาวะผู้นาที่ ดีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ มีธรรมาภิบาล มีความรู้ มีความ
เสี ย สละเพื่อส่ ว นรวม มุ่ง มั่น เข้ม แข็ง อดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ ยนยืดหยุ่นได้ทุ ก
สถานการณ์ เป็นผู้นาที่สมาชิกในชุมชนเลื่อมใสศรัทธา ยอมรับ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่
สาคัญยิ่งต่อการท้าทายในการพัฒนาชุมชน ต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ ผู้นา
ชุมชน จึงต้องมี “ภาวะผู้นา”ที่พึงปรารถนา (พิชาย รัตนดิลก, 2552) คือภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) ซึ่งเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่อนาคตที่พึง
ปรารถนาและมีความเป็นไปได้ มีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังสมาชิกเพื่อทาให้สมาชิกเกิด
แรงบันดาลใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิก พร้อมกับกระตุ้นให้สมาชิกใช้ พลังความคิดในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและคิด
นอกกรอบเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2560)
5. ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นสินทรัพย์ชุมชน (Community Assets) ที่มีค่าและมี
ความสาคัญ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2560) พบว่าในชุมชนมีทุนทางสังคมที่พบใน 3 ประการที่สาคัญ ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในรูป กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมาร่วมงาน
สังสรรค์ประจาปี เป็นต้น 2) การมีจิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สานึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิด
3) ศักยภาพผู้นาชุมชนและสมาชิกในชุมชนทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน เนื่องด้วยชุมชนมีทุน
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ทางสังคมที่เข้มแข็ง ในการเชื่อมโยงสมาชิกในชุมชน ต่อความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่
ความไว้วางใจระหว่างกัน มีความเคารพกฎกติกา มีความเป็นเครือข่ายเชื่อ มโยงกัน (Patnam, 1995) ที่
จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน จนนาไปสู่การทางานเป็นทีมที่ก่อให้เกิด
“พลังเพิ่มแบบทวีคูณ”(Synergy) (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2560) รวมกันเป็นเครือข่ายก่อให้เกิดการร่วมมือ
และการปฏิบัติต่อกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Uphoff, 2000) ทุนทางสังคมเป็นเหมือนสมบัติ
สาธารณะที่สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ที่สาคัญยิ่ง ยิ่งใช้ยิ่งมีมาก
ขึ้น (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) เป็นฐานของการพัฒนาอื่น ๆ (ประเวศ วะสี , 2544) โดยชุมชนทั้งสอง
ชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ พบว่า มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง คล้ายคลึงกัน ในรูป การมีส่วนร่วม การมีจิต
วิญญาน ระบบคุณค่า สานึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิด ผู้นาชุมชนและสมาชิกในชุมชนมี
ศักยภาพ (เอนก นาคะบุตร, 2545)
6. การสนับสนุนหลักจากองค์กรภายนอก (Support from external organizations) การ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก เป็นปัจจัยที่สาคัญหนึ่งที่จะนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่ความสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน ที่มีบทบาท ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์
การตลาด แนวทางการปูองกันและแก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่จะส่งผลลบกับชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตัวเอง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงมีการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการกาหนดมาตรฐานการจัดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนในตลาดโลกได้อย่างใประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สู่ผลลัพธ์
ความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืนครบทุกมิติ กรณีชุมชนบ้านไร่กองขิงพบว่า
องค์ กรภายนอกที่ส นั บ สนุ น หลั ก ได้ แก่ อพท.สนับ สนุ นทั้ ง ด้ านงบประมาณและวิ ช าการ สถาบัน การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) ให้การสนับด้านวิชาการอย่างเดียวส่วนชุมชนบ้านแม่กาปอง องค์กรภายนอกที่
สนับสนุนทั้งงบประมาณและวิชาการได้แก่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI) หน่วยงานภาคีภาครัฐ
หลักที่สาคัญของชุมชนบ้านไร่กองขิงได้แก่ เทศบาลตาบล ส่วนชุมชนบ้านแม่กาปองได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) ให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์โดยการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เนต
เฟสบุ๊ค นิตยสาร เป็นต้น (ไกรลาศ ปสุวัฒนกุล ,2550) ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเช่น กิจกรรม รูปแบบ
หรือกระบวนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน (มนัส สุวรรณและคณะ, 2541) พร้อมทั้งอานวย
ความสะดวกในด้านอื่น ๆ ทั่วไป ทั้งกรณีฉุกเฉิน ที่ทั้งสองชุมชนก็ได้รับการสนับสนุนคล้ายคลึง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ชุมชนแม่กาปองและชุมชนบ้านไร่กองขิง ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา เช่น
สถาบันการศึกษา เครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาคมส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเที่ยว (สรทท.) สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์
เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชุมชนและเครือข่ายการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่นามาพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนั้น
หน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวั ดเชียงใหม่ควรมีการส่งเสริมด้ านการตลาดในรูปแบบ Cluster ท่องเที่ยว
จั งหวัดเชีย งใหม่ที่ครบทั้งการท่ องเที่ย วที่ ทันสมัยในตัว เมืองเชียงใหม่ และท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์สั มผั ส
ธรรมชาติในชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น
ให้รู้สึกคุ้มค่าต่อการมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง “Only one trip at Chiang Mai” นอกจากนั้นการท่องเที่ยว
ยังต้องส่งเสริมให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการแปรเปลี่ยนเป็นเมืองของชุมชนดั้งเดิมที่
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ต้องมีอัตลักษณ์นี้ด้วย จึงควรชูจุดเด่นทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมเ และจากัดเป็นการท่อ งเที่ยวแบบที่
สนใจเฉพาะกลุ่ม ไม่ให้เป็น MASS Tourism ที่เป็นบทเรียนที่ไม่น่าประทับใจของหลายๆ แหล่งท่องเที่ยว
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นแต่เพียงการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ความสาเร็จนามาอภิปรายผล
ทางทฤษฎีที่สนับสนุนการกระทาของชุมชนดังกล่าว แล้วสร้างเป็นตัวแบบที่นาไปสู่ความสาเร็จ 5 ด้านดังที่
กล่าวไปในบทสรุปนั้น เกิดจากหลายองค์ประกอบและหลายเงื่อนไขร่วมกัน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบ ทบาท
หน้าที่ร่วมกันดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการชุมชน มีหน้าที่ในการวางแผน บริหารการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน บริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว และประสานงานกับหน่วยงานภาคีภายนอกชุมชนเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนา 2) หน่วยงานภายนอก ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์
การตลาด และอานวยความสะดวก ความปลอดภัยทั่วไปรวมถึงกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 3) สมาชิกในชุมชน คือ
ส่วนสาคัญที่ส่งเสริมให้ทุกขั้นตอนประสบความสาเร็จ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และเคารพ
ในกฎระเบียบที่ทุกคนยึดถือร่วมกัน 4) ระเบียบข้อบังคับของชุมชนโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงจะยึดเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) ส่วนชุมชนบ้านแม่กาปอง จะยึดกฎระเบียบ
บทลงโทษที่ เ ข้ ม งวดในการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ต ามข้ อ ตกลงกั น เองภายในชุ ม ชน 5) นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
บุคคลภายนอก ชาวบ้านทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ต่างก็มี
ส่วนสาคัญในการช่วยให้ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จ ทั้งในแง่ของจิตสานึกในการร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม และความรับผิดชอบต่อชุมชน จาก
เงื่อนไข องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถ
เสนอตัวแบบความสาเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดังภาพที่ 1 ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา
ต่อในอนาคต โดยการนาตัวแบบที่ได้การวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในการส่งเสริมและทาวิจัยเชิงปฏิบัติ การและเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดในเชิงปริมาณเพื่อยืนยันความสามารถในการทานายของเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พบในตัวแบบการ
วิจัยในครั้งนี้

ความสาเร็จของการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
1) ด้านปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 2) ด้านรายได้ของชุมชนที่ทั่วถึงและเป็นธรรม 3) ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
4) ด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และ 5) ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาพที่ 1 ตัวแบบความสาเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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