
วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

- 177 - 

การศึกษาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียว
ชุมชนส าหรบัผู้สงูอายอุย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเท่ียว 

บา้นเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
Potential and preparing travel arrangements for the elderly 
community involvement, a case study of the tourist place 

management of Ban Moh Luang, Mae Moh District, Lampang. 
 

ปวีณา งามประภาสม 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 52100 

Email: nookkyy@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจดัการท่องเที่ยวชุมชน ส าหรบั
ผูส้งูอายุอย่างมสี่วนร่วม กรณศีกึษา ชุมชนท่องเทีย่วบา้นเมาะหลวง อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั
ล าปาง เพือ่รองรบันักเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุ รวมถงึหาแนวทางในการพฒันาและเตรยีมความพรอ้มของ
การท่องเทีย่วชุมชนในการรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุ ผลการวจิยัพบว่า ชุมชนท่องเทีย่วบ้าน
เมาะหลวงมศีกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิการเรยีนรูใ้นแหล่งท่องเทีย่วทัง้ทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม เนื่องจากมทีรพัยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นถ ้าเทพสถิต ถ ้าผาโง้ม  
ถ ้าดอยน้อย ถ ้าผากลว้ย ถ ้าดอยง ูภูเขาไฟจ าปาแดด เป็นต้น และวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เช่น 
ประเพณีการแห่ชา้งผา้ เป็นต้น นอกจากทรพัยากรท่องเทีย่ว ชุมชนยงัมรีะบบการบรหิารจดัการใน
ประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยัภายใต้มาตรฐาน
ทางการท่องเทีย่ว เช่น มรีะบบรกัษาความปลอดภยั ทัง้ในชุมชนและนอกชุมชน การบรหิารจดัการ
รายไดท้ีก่ระจายอย่างทัว่ถงึแก่ประชาชนในชุมชนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่เป็น
การท างานภายใต้การมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ส่วนแนวทางทีจ่ะท าใหก้ารท่องเที่ยวของ
ชุมชนเมาะหลวงเกดิศกัยภาพและสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุได ้ควรมีการด าเนินงาน 
ดงันี้ 1) พฒันา ปรบัปรุง สถานทีแ่หล่งท่องเที่ยวใหส้ามารถรองรบันักท่องเที่ยวสูงอายุไดอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพ เช่น การสรา้งราวจบัในแหล่งท่องเทีย่ว การสร้างราวจบัในสุขา  เป็นต้น 2) ส่งเสรมิให้มี
การจดัอุปกรณ์เรือ่งอ านวยความสะดวกดา้นการรกัษาพยาบาล และชุดปฐมพยาบาลทีม่คีุณภาพ 3) 
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ส่งเสริมให้คณะกรรมการท่องเที่ยวได้มโีอกาสเขา้ร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัการบรกิาร
นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุในหน่วยงานต่างๆ 4) ส่งเสริมการจดักจิกรรมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
ทรพัยากรทีม่อียู่ในชุมชนเป็นหลกั 5) ส่งเสรมิใหชุ้มชนมบีา้นพกัแบบโฮมสเตยท์ีเ่ป็นของชาวบา้นทีม่ ี
การบรกิารความสะดวกสบายส าหรบันกัท่องเทีย่วทุกกลุ่มอายุ ทัง้ในเรือ่งของทีพ่กั อาหาร เครื่องดื่ม 
รวมถึงแหล่งกิจกรรม 6) จัดรถบริการรบัส่งนักท่องเที่ยวไปยังที่พ ักโฮมสเตย์ หรือไปยังแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิม่เตมิ  
 

ค าส าคญั: ศกัยภาพ การจดัการท่องเทีย่วชุมชน ผูส้งูอาย ุ
 

Abtract 
Potential and preparing travel arrangements for the elderly community involvement, 

a case study of the tourist place management of Ban Moh Luang, Mae Moh District, Lampang 
Research on a study of the potential of the tourism community Moh Luang, Lampang district 
for tourism among the elderly. Including for the development and preparation of the tourism 
community to accommodate the elderly. 

The research found that Community tourism of Ban Moh Luang potential for tourism 
as a source of learning in both the natural and cultural attractions. Because natural resources 
are abundant. Whether Tham Thep Sathit.Tham Pha Ngom, Tham Doi Noi, Tham Pha kaew, 
Phukhaofy Chumphadad, the Champa culture and unique traditions such as the parade of 
elephants, cloth, etc. tourism resources. The community also has management issues. 
Systematic Regulation to accommodate visitors of all ages under the standards of tourism, 
such as a security system. Both in the community and outside the community Management 
revenue is distributed evenly to the people in the community who are involved both directly 
and indirectly. Which is working under the participation of citizens in the community. 

The way to make a tour of the community tourism of Ban Moh Luang potential and 
can accommodate groups of seniors. There should be as follows: 1) improve the attraction to 
tourists aged at full capacity, such as building handrails in tourism, building handrails in toilets, 
etc. 2) encourage the devices that facilitate healthcare. First aid kit and quality 3) encourage 
the tourist an opportunity to participate. Increase knowledge about the tourist group, aged in 
units 4) promotion of tourism activities taking into account the resources available in the 
community, mainly 5) encourage community Home stay belonging to the villagers there. The 
service is convenient for tourists of all age groups. In terms of accommodation, food and 
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beverages, as well as the activities at 6) to shuttle tourists to the Home stay. Or to travel 
more. 
 

Keywords: Potential; Community-base Tourism; Older 
 

บทน า 
การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ โดยการ

ท่องเทีย่วแต่ละรูปแบบมกีลุ่มนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมามกีารส่งเสรมิ
ใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็และมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้เป็นเครอืข่าย
มากขึ้น แต่แม้ว่าประเทศไทยจะมคีวามได้เปรียบในทางภูมศิาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น        
อตัลกัษณ์เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นทีอ่ยู่ใกลไ้ทย แต่หากพจิารณาในประเดน็ของการบรหิารจดัการ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้ว พบว่ายังมีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อรองรับ
นกัท่องเทีย่วทัว่ไปมากกว่าทีจ่ะเน้นดแูลหรอืรองรบันักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ ทีม่คีวามสามารถในการซื้อ
บรกิารในราคาสงู (คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพ านกัระยะยาวแห่งชาต,ิ 2558)  

บา้นเมาะหลวง หมูท่ี ่8 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ไดเ้ริม่การท่องเทีย่ว
โดยชุมชนมาจาก ผศ.สุร ัตน์ วรางครัตน์ มหาวิทยาลยัโยนก ได้เข้ามาท าวิจยัเรื่องพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเพือ่ตอบสนองชวีติชุมนชนในเขตแผ่นดนิหวดิ ต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 
ต่อจากนัน้ไดส้ ารวจผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ปละผลติคู่มอืการอบรม ถ่ายทอดแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละศกึษาดงูาน 
ได้มกีารส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้รวบรวมขอ้มูลทรพัยากรในชุมขน แลกเปลี่ยนกบัผู้รู้
เกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์บอกเล่า ต านาน ประเพณีวฒันธรรมความเชื่อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขา้ใจ
วฒันธรรม วถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่ และในปี พ.ศ. 2555 ไดร้บัใบประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐาน
ใหเ้ป็น “หมูบ่า้นท่องเทีย่วเชงินิเวศ” จากกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน (แดง ทนนัชยั, 2558)  

การท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการมีความรับผิดชอบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี รวมถงึวถิชีวีติ อยู่ภายใต้การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และจิตส านึกต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มโดยให้เหน็คุณค่าของความหลากหลายทางวฒันธรรม อกีทัง้ชุมชนไดร้บั
ผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม   
(แก้ว ค าเครื่อง, 2558) ซึ่งจากการสงัเคราะห์ขอ้มลูจากเวทภีาคประชาชน พบว่า ชุมชนท่องเทีย่ว
เมาะหลวงมศีกัยภาพเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอายุ ทัง้วยัเด็ก วยัผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตชุมชนเมือง ที่มีความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ แต่ล้อมรอบไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติที่ยงัคงอุดมสมบูรณ์และทรพัยากรทาง
วฒันธรรมทีย่งัคงคุณค่าทางภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย อีกทัง้ชุมชนยงัมคีวามต้องการให้เกดิ
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การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม
นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุซึง่ในปจัจุบนัมจี านวนเพิม่มากขึน้ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัร่วมกบักลุ่มแกนน าชุมชนและตวัแทนชุมชน จงึไดท้ าการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
อย่างมสี่วนร่วมในการสงัเคราะหแ์นวทางทีจ่ะท าใหก้ารท่องเทีย่วของชุมชนเมาะหลวงเกดิศกัยภาพ
และสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มผูส้งูอายุได ้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
เพือ่ศกึษาศกัยภาพของการท่องเทีย่วชุมชนบา้นเมาะหลวง อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง 

เพื่อรองรับนักเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและหาแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของการ
ท่องเทีย่วชุมชนในการรองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มผูส้งูอายุ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตในการวจิยัครัง้นี้ มดีงัต่อไปนี้ 

1. พืน้ทีใ่นการวจิยั คอื หมูบ่า้นเมาะหลวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ผู้น าชุมชน 

ประชาชนในหมู่บา้นเหมาะหลวง และหน่วยงานทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบ
เจาะจง 

3. ขอบเขตแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และ แนวคดิเกีย่วกบัผูส้งูวยักบัการท่องเทีย่ว 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึง เดอืน กนัยายน 
2559 

 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

การจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน เป็นการท่องเทีย่วทีม่ชีุมชนเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การบรหิารจดัการและด าเนินงานภายใต้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชน
ตัง้แต่กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนในการ
ด าเนินงานและก่อเกดิจติส านึกในการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทุนทีม่อียู่ในชุมชนทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน
ตนเองเป็นหลกั การท่องเทีย่วโดยชุมชนที่ใช้การท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืในการพฒันาชุมชน ซึ่งมี
หลกัการทัง้หมด 10 ประเดน็ ไดแ้ก่ (สถาบนัการท่องเทีย่วโดยชุมชน, 2558) 

     1. ชุมชนเป็นเจา้ของ  
     2. ชาวบา้นเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดทศิทางและตดัสนิใจ 
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     3. ส่งเสรมิความภาคภมูใิจในตนเอง 
     4. ยกระดบัคุณภาพชวีติ 
     5. มคีวามยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
     6. คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
     7. ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหว่างคนต่างวฒันธรรม 
     8. เคารพในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
     9. เกดิผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกค่นทอ้งถิน่ 
     10. มกีารกระจายรายไดสู้่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
นอกจากนี้การท่องเทีย่วโดยชุมชนยงัมคีุณสมบตัทิีส่ าคญั ไดแ้ก่ (เทดิชาย ช่วย

บ ารุง, 2550) 1) ต้องเป็นการท่องเทีย่วทีม่ผีลก าไรตอบแทนมายงัสมาชกิของชุมชนในฐานะของการ
เป็นเจา้ของบา้นทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วในชุมชน ซึง่การแบ่งปนัผลประโยชน์ไม่
ตอ้งผ่านนายหน้าอนัเป็นการจดัสรรรายไดท้างตรงใหแ้ก่คนในชุมชน 2) ตอ้งเป็นการท่องเทีย่วชุมชน
ไดร้บัผลประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จรงิการสรา้งสาธารณูปโภค และการยกระดบัความเป็นอยู่ทีมุ่่ง
สรา้งสิง่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชกิในชุมชน 3) ตอ้งเป็นการท่องเทีย่วทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลกระทบ
ทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมในชุมชนเนื่องจากความพยายามน าวทิยาการสมยัใหมแ่บบตะวนัตกเขา้
มาสู่ชุมชนเพือ่อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้ต้องมกีารสรา้งส านึกร่วมกบัชุมชุนใหม้ี
ความรูส้กึผูกพนักบัชุมชนของตนเอง 4) ต้องเป็นการท่องเทีย่วเพื่อสรา้งจติส านึกในการเคารพและ
ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตสิงัคม ตลอดจนวฒันธรรมในชุมชนใหเ้กดิกบันกัท่องเทีย่ว 
5) ต้องเป็นการท่องเทีย่วทีส่รา้งส านึกใหก้บันกัท่องเทีย่วมคีวามเคารพในวฒันธรรมทอ้งถิน่ ไม่มอง
ว่าใครเจรญิหรอืดอ้ยกว่าและทีส่ าคญัการท่องเทีย่วโดยชุมชนต้องก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้เกดิสติเกดิ
ปญัญาทัง้ผูเ้ทีย่วและผูต้อ้นรบั 
 

2. แนวคิดผูส้งูวยักบัการท่องเท่ียว 
     นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มคีุณภาพดี 

คุ้มค่า เป็นการซื้อด้วยเหตุผล ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก พักนานใช้จ่ายสูง มี
ความสามารถในการซื้อบรกิารในราคาสูง เนื่องจากมเีงนิเก็บจากการท างานหนักมาทัง้ชวีติ จงึมี
ศกัยภาพสูงในการบรโิภค ขณะเดยีวกนัค านึงถึงความมัน่ใจด้านความปลอดภยั ความมัน่ใจด้าน
บรกิาร ใส่ใจดแูลสุขภาพทีด่ ีเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะกบัวยัและสุขภาพ ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้ม
ในการรองรบัตลาดกลุ่มนี้จงึตอ้งมกีารศกึษาในรายละเอยีดค่อนขา้งมาก และควรมกีารเตรยีมการทีด่ ี
ทีเ่ป็นการท่องเทีย่วในลกัษณะที่ไม่เร่งรบี เรยีบง่าย ใกล้ชดิธรรมชาต ิปลอดมลพษิ ไม่สรา้งมลพษิ 
เน้นอาหารสะอาดเพือ่สุขภาพ การเตรยีมความพรอ้มบรกิารดา้นความปลอดภยั จดัใหม้เีจา้หน้าทีน่ า
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เที่ยวทีม่คีวามรูด้้านการปฐมพยาบาล จดัเตรยีมพาหนะเดนิทางที่เน้นการขึน้ลงสะดวก (พื้นไม่สูง 
ประตูกวา้ง เป็นต้น) ตลอดจนเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น บรกิารรบัส่งจากสนามบนิ การ
ดแูลยกกระเป๋า รวมถงึบรกิารตรวจร่างกายในโรงพยาบาล เป็นต้น เพือ่สรา้งหลกัประกนัดา้นความ
ปลอดภยั เพิม่ความเชื่อมัน่และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ (จริาวด ีรตันไพฑูรย์ชยั, 
2557) อีกทัง้ต้องได้มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ตามที่กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาไดก้ าหนดเอาไว ้(2555) ซึ่งไดแ้ก่ 1) ดา้นการบรหิารจดัการ 2) ดา้น
การใหบ้รกิาร 3) ดา้นสิง่แวดลอ้มและสถานที ่

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจดัการท่องเที่ยวชุมชน ส าหรบั
ผูสู้งอายุอย่างมสี่วนร่วม กรณีศกึษา ชุมชนท่องเทีย่วบา้นเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง 
ผ่านกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัคนในทอ้งถิน่ภายใต้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิการอย่างมสี่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ของผูท้ีม่สี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน เพื่อส ารวจศกัยภาพชุมชน
และหาแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของการท่อง เที่ยวชุมชนในการรองรับ
นักท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านเครื่องมอื ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มคณะกรรมการท่องเทีย่ว
ชุมชนเมาะหลวง การสนทนากลุ่ม การจดัเวทเีสวนา โดยมกีรอบประเดน็ในการสนทนา คอื ศกัยภาพ
ชุมชน ศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่ว การบรหิารจดัการท่องเทีย่วชุมชน สถานการณ์ การด าเนินการ
ดา้นการท่องเทีย่วชุมชนเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุ และถอดบทเรยีนร่วมกนัของชุมชน
เพื่อร่วมกนัในการหาแนวทางพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งน า
ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดม้าวเิคราะหข์อ้มลูในเชงิพรรณนาเนื้อหา (Descriptive Analysis) 
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ภายใตก้รอบแนวคดิและกระบวนการ ดงันี้ 
        Input                    process                    output                 outcome          impact 
      (X)                                 (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการวิจยั  
ชุมชนท่องเทีย่วบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง มศีกัยภาพในการรองรบั

นกัท่องเทีย่วกลุ่มผูส้งูอายุ ดงันี้ 
1) ด้านการจดัการทรพัยากรท่องเท่ียว ชุมชนบ้านเมาะหลวงมกีารจดัการทรพัยากร

การท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพและประสทิธภิาพทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัหลายประการทีส่ามารถท าใหก้จิกรรม
มคีวามสอดคลอ้งและตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ป่าชุมชน ภูเขาไฟจ าป่าแดด ถ ้าเทพสถติย์ 
ถ ้าผาโงม้ ถ ้าดอยง ูถ ้าดอยน้อย ถ ้าผากล้วย (เตอืนจติร ไชยแก้ว, 2558) ซึ่งสถานทีแ่ต่ละแห่งจะมี
ประวัติความเป็นมาที่บอกเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ตนเอง หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมประเพณี  เช่น ภาพเขยีนสี
โบราณทีว่ดัเมาะหลวง มพีระพุทธรปูโบราณ สมยัเชยีงแสน และไทยใหญ่ (ชาวเงีย้ว) มงีานประเพณี
แห่ชา้งผา้ทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ การตกีลองสะบดัชยั การฟ้อนเจงิ การฟ้อนผมีดผเีมง็ การฟ้อน
นกกิง่กะหร่า เป็นต้น (ไพบูรณ์ องัคะภนิันท์, 2558) ถือเป็นเอกลกัษณ์หรอืจุดเด่นของชุมชนที่ได้
น าเสนอใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของชุมชนอย่างชดัเจน และเป็นสถานทีท่ี่
สามารถก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้สรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  ใหแ้ก่นักท่องเทีย่วผูสู้งอายุทีน่ิยมหรอืชืน่ชอบ

ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเมาะหลวงมี
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น  สร้างรายได้
ให้กบัคนในชุมชน
อย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื 

ชมุชน
ทอ่งเทีย่ว
บา้นเมาะ
หลวงมี
นกัทอ่งเทีย่ว
ผูส้งูอายุเพิม่
มากขึน้ 
สรา้งรายได้
ใหก้บัคนใน
ชมุชนอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื 

1.บรบิท
ชุมชน 
(ศกัยภาพ
ชุมชน) 
2.ศกัยภาพ
ของการ
ท่องเทีย่ว
ชุมชน 

แนวทางหรอื
กลไกในการ
พฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว
เพื่อรองรบั
นกัท่องเทีย่ว
กลุ่มผูส้งูอาย ุ
 

1.ชมุชน
ทอ่งเทีย่วบา้น
เมาะหลวงมี
ระบบการ
จดัการเพือ่
รองรบั
นกัทอ่งเทีย่ว
สงูอายุที่
เหมาะสม
สอดคลอ้งกบั
บรบิทชมุชน 
2.นกัทอ่งเทีย่ว
ผูส้งูอายุทีม่า
ทอ่งเทีย่วไดร้บั
การบรกิารดา้น
การทอ่งเทีย่วที่
สะดวกสบาย 

ทบทวนองค์ความรู้
เ ก่ี ย ว กับ ร ะ บบก า ร
จดัการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 
   1. ค ว า ม รู้ ที่ เ ป็ น
ทางการ โดยการทบทวน
เอกสา รและ ง านวิจ ัย
เ กี่ ย ว กับ ก า ร จัด ก า ร
ท่องเทีย่วโดยชุมชน 
  2. ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
คน โดยการจดัเวทรีบัฟงั
และแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ 
  3. ศึกษาบริบทชุมชน
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ท่องเทีย่วโดยชุมชน 
  4. ส ถ านก า ร ณ์ ก า ร
ท่องเทีย่วผูส้งูอาย ุรวมถงึ
ปญัหาและความต้องการ
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การท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วในเชงิธรรมชาตแิละวฒันธรรมประเพณภีายใตก้ารด าเนินงานของคน
ในชุมชนอย่างแทจ้รงิ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตวัอย่างทรพัยากรทอ่งเทีย่วในชุมชน 
 

2) ด้านการให้บริการด้านท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก ชุมชนบ้านเมาะหลวงมี
การท าบ้านพักโฮมสเตย์ จะเป็นการรองรบันักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวโดยจะมกีารกระจายนักท่องเที่ยวไปยงับ้านพกัแต่ละหลงั เพราะบ้านพกัโฮมสเตย์  
4 หลงั สามารถรองรบัได้ 30-40 คน มอีาหารที่ทางชุมชนได้จดัเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวจะเป็น
อาหารประจ าถิน่ของทางภาคเหนือ แต่ก่อนทีน่กัท่องเทีย่วจะใชบ้รกิาร ทางชุมชนจะมกีารสอบถาม
รายการอาหารล่วงหน้าว่าสามารถรบัประทานไดห้รอืไม่อย่างไรตวัอย่างรายการอาหาร  ซึ่งรายการ
อาหารทีท่างชุมชนเตรยีมไวใ้หน้กัท่องเทีย่ว ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
     อาหารเชา้: ขา้วตม้ น ้าพรกิอ่อง แกงฮงัเล 
     อาหารกลางวนั: อาหารทอ้งถิน่ 
     อาหารเยน็ แกงแค น ้าพรกิหนุ่ม ผกัลวก ผกัสด แคบหม ูหมสูามชัน้ แกงอ่อม (ววั/หม)ู 
     เครือ่งดืม่: กาแฟ ไมโล น ้าสมนุไพร 

นอกจากนี้ บรเิวณชุมชน ยงัมรีา้นอาหาร เครื่องดืม่ รา้นคา้ของช า ไวบ้รกิาร มกีารบรกิาร
จากต ารวจบา้นและคนในชุมชนทีค่อยบรกิารและสอดส่องดแูลรกัษาความปลอดภยัภายในชุมชนใน
การท ากจิกรรมต่างๆ ทัง้ยงัมรีถไวค้อยบรกิารความสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกดิความมัน่คงใน
ชวีติและทรพัยส์นิ (ณฐักาญจน์ เกีย๋แกว้, 2558)   

3) ด้านการจดักิจกรรมท่องเท่ียว กจิกรรมท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวงมหีลากหลาย
รูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้เลือกภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกบัปฏิทิน
ประจ าปีของชุมชน ทีมุ่ง่เน้นใหน้ักท่องเทีย่วเกดิการเรยีนรูร้่วมกนั สมัผสักบัสภาพความเป็นจรงิทัง้
ทางธรรมชาตแิละความเป็นเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมที่ดงีามของชุมชนอย่างใกลช้ดิ เช่น กจิกรรม
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เดนิศกึษาเรยีนรูป้า่ชมธรรมชาต/ิการปลูกปา่/ท าแนวกนัไฟ กจิกรรมดปูล่องภเูขาไฟ กจิกรรมท าฝาย
ชะลอน ้า/ฝายไม/้ฝายกึง่ถาวร/ฝายไมข้อนนอนไพร/ฝายหนิเรยีง กจิกรรมเดนิดูถ ้า  5 ถ ้า กจิกรรมดู
ประเพณีแห่ช้างผ้า กจิกรรมตดัตุงพญายอ เป็นต้น ซึ่งชุมชนมกีารก าหนดอตัราค่าบรกิารบา้นพกั
โฮมสเตยแ์ละกจิกรรมท่่องเทีย่ว รวมถงึปฏทินิท่องเทีย่วในแต่ละเดอืนไวอ้ย่างชดัเจน ดงัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 อตัราค่าบรกิารบา้นพกัโฮมสเตยแ์ละกจิกรรมท่องเทีย่ว 
 

การบริการ อตัราค่าบริการ 
พกั 1 คนื 150 บาท / ท่าน 
พกั 1 คนื 2 วนั อาหาร 3 มือ้ 550 บาท/ ท่าน 
พกั 2 คนื 3 วนั อาหาร 6 มือ้ 900 บาท/ ท่าน 
พกัต่อจากนี้ 1 วนั 1 คนื อาหาร 6 มือ้ 350 บาท / ท่าน 
บรกิารน าเทีย่ว (มคัคุเทศก)์ 200 บาท / ท่าน 
กจิกรรมบายศรสีู่ขวญั 
- ชุดเลก็ 
- ชุดใหญ่ 

 
600 บาท 
1,000-1,500 บาท 

กจิกรรมฟ้อนพืน้เมอืง 1,000 บาท 
กจิกรรมดนตรพีืน้เมอืง 1,000 บาท 
นวดแผนไทยและนวดฝา่เทา้ 100-120 บาท/ ชัว่โมง 

 

4) ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก ชุมชนได้จัดเตรียมสิ่ง
อ านวยความสะดวกไวเ้พื่อใหก้ลุ่มนกัท่องเทีย่วไดร้บัความสะดวกสบายทัง้ภายในบา้นพกัโฮมสเตย์ 
หรอืบรเิวณแหล่งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหอ้งน ้า มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ อาหารทอ้งถิน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ป้าย
บอกทาง รถบรกิารรบัส่ง เป็นตน้ และ 

5) ด้านการรกัษาความปลอดภยั โดยมชีุดรกัษาความปลอดภยัประจ าหมู่บา้น ชุด อป
พร. คอยดูแลรกัษาความปลอดภยัตามตามชุมชนและสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ โดยในชุมชนจะมเีวร
ยามจ านวน 2 คน ท าหน้าที่เดินเวรยาม ในช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. และ 00.00น.-08.00น. 
ผลดัเปลีย่นกนัทุก 8 ชัว่โมง และมกีารประสานกบัต ารวจในพื้นทีเ่พื่อคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว ทัง้ยงัได้มกีารมอบหมายให้เจ้าของบ้านพกัโฮมสเสตย์ท าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว 
นอกเหนือจากการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบทีชุ่มชนไดร้่วมกนัจดัตัง้ขึน้ ซึง่ไดแ้ก่ (1) หา้มนกัท่องเทีย่วแต่ง
กายไมเ่หมาะสมและไม่สุภาพ เพือ่ถอืเป็นการเคารพสถานที่ (2) หา้มนกัท่องเทีย่วแสดดงออกในทาง
ชูส้าวจนเกนิงาม (ผดิผ)ี (3) หา้มนกัท่องเทีย่วดืม่สุรา สบูบุหรี ่และเสพสิง่เสพตดิทุกชนิด (ยกเวน้บาง
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กรณ)ี (4) หา้มนกัท่องเทีย่วเล่นการพนันทุกชนิด (5) หา้มนกัท่องเทีย่วท าลายทรพัย์สนิของบา้นพกั 
และ (6) นกัท่องเทีย่วทุกท่านโปรดช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

อย่างไรกต็าม ชุมชนท่องเทีย่วบา้นเมาะหลวงยงัมอุีปสรรคในการจดัการท่องเทีย่วทีส่่งผล
กระทบต่อการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วผูส้งูอายุ คอื (1) ระบบการรกัษา การปฐมพยาบาลทีอ่าจจะ
ยงัไม่ครอบคลุม หากเกดิอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วยรา้ยแรง (2) สถานทีท่่องเทีย่วภายในชุมชนบางแห่ง
ยังไม่เอื้อต่อนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากๆ หรือมีปญัหาด้านสุขภาพ เช่น ไม่มีจุดนัง่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว   ไม่มีราวจบัในแหล่งท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ (3) ห้องสุขาไม่มีราวจับส าหรับ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุ่มผูส้งูอายุและกลุ่มคนพกิาร 

ส าหรับแนวทางในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการรองรบันักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผูสู้งอายุของการท่องเทีย่วชุมชนบา้นเมาะหลวงภายใต้แนวคดิของประชาชนในชุมชน โดยสรุปได้
ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เวทปีระชาคมหาแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มรองรบันกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุ 
 

ด้านการจดัการทรพัยากรท่องเท่ียว ควรมกีารพฒันา ปรบัปรุง สถานทีแ่หล่งท่องเทีย่ว
ใหส้ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วสงูอายุไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ เช่น การสรา้งราวจบัในแหล่งท่องเทีย่ว 
ราวจบัในสุขา การสรา้งบนัไดทีถ่าวรและคงทน รวมถงึปรบัภมูทิศัน์ภายในสถานทีท่่องเทีย่ว  

ด้านการให้บริการด้านท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก ควรมกีารด าเนินการ คอื (1) 
ส่งเสรมิใหม้กีารจดัอุปกรณ์เรื่องอ านวยความสะดวกดา้นการรกัษาพยาบาล และชุดปฐมพยาบาลทีม่ ี
คุณภาพ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างทนัท่วงท ี(2) ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการท่องเทีย่วไดม้โีอกาสเขา้
ร่วมอบรม เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการบรกิารนกัท่องเทีย่วกลุ่มสงูอายุในหน่วยงานต่างๆ และ (3) จดั
รถบรกิารรบัส่งนกัท่องเทีย่วไปยงัทีพ่กัโฮมสเตย ์หรอืไปยงัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ เพิม่เตมิ  

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ควรมีการด าเนินการ คือ (1) ควรมกีารส่งเสริมการจัด
กจิกรรมการท่องเทีย่วทีค่ านึงถงึทรพัยากรทีม่อียู่ในชุมชนเป็นหลกั (ศรนีวล กามล, 2558) และ (2) มี
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การจัดและส่งเสริมให้ชุมชนมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่เป็นของชาวบ้านที่มีการบริการความ
สะดวกสบายส าหรบันักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอายุเพิ่มเติมจากที่มอียู่เดมิซึ่งไม่เพียงพอในการรองรบั
นกัท่องเทีย่วหาก (สวงิ อุตมา, 2558)   
 อย่างไรกต็าม จากแนวทางในการพฒันาและเตรยีมความพรอ้มในการรองรบันกัท่องเทีย่ว
ผูสู้งอายุของการท่องเทีย่วชุมชนบา้นเมาะหลวงทีป่ระชาชนในชุมชนได้เสนอแนะแนวทางดงักล่าว
ขา้งต้น ประชาชนในชุมชนได้ด าเนินการคดัเลอืกและด าเนินการตามแนวทางที่ประชาชนสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตนเอง ภายใต้ขดีความสามารถ ทรพัยากรหรอืทุนในชุมชนและการมสี่วนร่วม
อย่างแท้จริงของชุมชน คือ การพัฒนา ปรับปรุง สถานที่แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
นกัท่องเทีย่วสงูอายุไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ เช่น การสรา้งราวจบัในแหล่งท่องเทีย่ว รวมถงึการปรบัภูมิ
ทศัน์ของสถานที่ท่องเทีย่ว ภายใต้การมสี่วนร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในชุมชน
เมาะหลวงทีถ่อืไดว้่าเป็นบุคลากรทีส่ าคญัในการสานต่อการด าเนินกจิกรรมท่องเทีย่วของชุมชนต่อไป
ในอนาคต เพื่อให้เยาวชนเกดิจิตส านึกและความรู้สกึเป็นเจ้าของในทรพัยากรของชุมชน รู้สกึถึง
คุณค่าและหวงแหนสิง่ทีด่งีามของชุมชน  

ซึ่งภายหลงัการด าเนินกจิกรรม ชุมชนมกีารถอดบทเรยีนเพื่อสรุป และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในชุมชน มคีวามพงึพอใจ
ต่อกจิกรรมดงักล่าวและมคีวามตอ้งการใหเ้กดิกจิกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ของชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถดงึดูดนกัท่องเทีย่วผูสู้งอายุ รวมถงึนักท่องเทีย่วกลุ่มต่างๆ 
ได้สามารถเขา้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความแตกต่างทางทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึงทรพัยากรทาง
วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การด าเนินกจิกรรมพฒันาสถานทีท่่องเทีย่วใหส้ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วสงูอายุ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจยั 
จากการส ารวจศกัยภาพของชุมชนทีเ่อื้อต่อการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน รวมทัง้สภาพ

ปญัหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเที่ยวชุมชนต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งชุมชนชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวงยงัมอุีปสรรคในการจดัการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุ คอื  

(1) ระบบการรกัษา การปฐมพยาบาลที่อาจจะยงัไม่ครอบคลุม หากเกิดอุบตัิเหตุหรือ
เจบ็ปว่ยรา้ยแรง  

(2) สถานทีท่่องเทีย่วภายในชุมชนบางแห่งยงัไม่เอื้อต่อนักท่องเทีย่วทีม่อีายุมากๆ หรอืมี
ปญัหาด้านสุขภาพ เช่น ไม่มจุีดนัง่พกัส าหรบันักท่องเที่ยว ไม่มรีาวจบัในแหล่งท่องเที่ยวส าหรบั
ผูส้งูอายุ และ 

(3) หอ้งสุขาไมม่รีาวจบัส าหรบัผูส้งูอายุและคนพกิาร  
โดยขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา สุกเพชรและคณะ (2554) ที่

ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรู้อย่างมสี่วนร่วมส าหรบันักท่องเทีย่ว
ผู้สูงอายุกรณีศกึษาพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแม่เมาะและชุมชนรอบ จงัหวดัล าปาง พบว่าสถานที่
ท่องเที่ยวของเหมอืงแม่เมาะควรเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
หอ้งน ้า สถานทีพ่กั เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตแิละทุ่งดอกบวัตอง 
 ในประ เด็นของการน า เสนอ แนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่ าน
กระบวนการวจิยั กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรองรบั
กลุ่มนกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุ ดว้ยวธิกีาร คอื  

(1) การพฒันา ปรบัปรุง สถานทีแ่หล่งท่องเทีย่วใหส้ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วสูงอายุได้
อย่างเตม็ศกัยภาพ เช่น การสรา้งราวจบัในแหล่งท่องเทีย่ว ราวจบัในสุขา การสรา้งบนัไดทีถ่าวรและ
คงทน รวมถงึปรบัภมูทิศัน์ภายในสถานทีท่่องเทีย่ว เป็นตน้  

(2) การส่งเสรมิใหม้กีารจดัอุปกรณ์เรื่องอ านวยความสะดวกดา้นการรกัษาพยาบาล และ
ชุดปฐมพยาบาลทีม่คีุณภาพ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างทนัท่วงท ี     

(3) การส่งเสริมให้คณะกรรมการท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้
เกีย่วกบัการบรกิารนักท่องเทีย่วกลุ่มสูงอายุในหน่วยงานต่างๆ และการส่งเสรมิการจดักจิกรรมการ
ท่องเทีย่วทีค่ านึงถงึทรพัยากรทีม่อียู่ในชุมชนเป็นหลกั  
 ซึง่แนวทางทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิมาตรฐานการบรกิารนักท่องเทีย่วกลุ่ม
ผูสู้งอายุของกรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2555) ทีไ่ด้ก าหนดมาตรฐานเพื่อ
การบรกิารนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพกิาร ผู้สูงอายุและครอบครวัที่มเีด็กเล็กและสตรมีคีรรภ์ ทัง้ด้าน
สิง่แวดลอ้ม อาคารสถานที ่ดา้นการใหบ้รกิาร มกีารใหบ้รกิารดา้นการรกัษาพยาบาล เช่น มยีาสามญั
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ประจ าบา้น ชุดปฐมพยาบาลทีม่คีุณภาพ ไม่หมดอายุและเตรยีมไวใ้นจุดทีเ่หมาะสม พรอ้มใชง้าน มี
การเชือ่มโยงกบัเครอืขา่ยสถานพยาบาลสามารถใหบ้รกิารสุขาภาพอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 
และมหีน่วยพยาบาลเบือ้งตน้หรอืหอ้งพยาบาล  
 นอกจากนี้ ในส่วนของขอ้เสนอแนะต่อแนวทางพฒันาท่องเที่ยวดา้นการบรหิารจดัการ  
โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ต้องมีการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริการ
นกัท่องเทีย่วกลุ่มผูส้งูอายุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิมาตรฐานการบรกิารนกัท่องเทีย่วกลุ่มผูสู้งอายุ ของ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (2555) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อการบรกิาร
นกัท่องเทีย่วกลุ่มคนพกิาร ผูส้งูอายุและครอบครวัทีม่เีดก็เลก็และสตรมีคีรรภ์ ดา้นการบรหิารจดัการ  
โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ต้องมีการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริการ
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุทัง้ความรู ้ทกัษะและเจตคติ และการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว ดา้น
การบรหิารจดัการพื้นทีแ่หล่งท่องเทีย่ว ที่ต้องมกีารจดัภูมทิศัน์ของแหล่งท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกบั
ทรพัยากรทีม่อียู่ การส่งเสรมิใหชุ้มชนมบีา้นพกัแบบโฮมสเตยท์ีเ่ป็นของชาวบา้นทีม่กีารบรกิารความ
สะดวกสบายส าหรบันักท่องเทีย่วทุกกลุ่มอายุเพิม่เตมิ รวมถงึการจดัรถบรกิารรบัส่งนักท่องเทีย่วไป
ยงัทีพ่กัโฮมสเตย์ หรอืไปยงัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ เพิม่เตมิ ตลอดจนมป้ีายหรอืสญัลกัษณ์บอกทาง
หรอืบอกต าแหน่งของสถานทีท่่องเทีย่วภายในชุมชนทีม่องเหน็อย่างชดัเจนและสงัเกตงา่ย 
 

ข้อเสนอแนะการวิจยั 
อย่างไรก็ตาม จากการวจิยัพบว่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวงยงัคงสามารถพฒันา

ศกัยภาพของตนเองเพือ่รองรบันกักลุ่มท่องเทีย่วทีห่ลากหลายไมว่่าจะเป็นนกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุ หรอื
นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีช่ ื่นชอบวถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และความอุดม
สมบรูณ์ของธรรมชาต ิแต่ชุมชนยงัตอ้งพฒันาอย่างต่อเนื่องทัง้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศและการ
จดัการทรพัยากรท่องเทีย่วในชุมชนอย่างเป็นระบบ และจะสามารถด าเนินการวจิยัในเรื่องของการ
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรพัยากรท่องเที่ยว และหารูปแบบในการจดัการ
ท่องเทีย่วทีส่อดคลอ้งกบับรบิทชุมชน รวมถงึสามารถพฒันาต่อยอดในการสรา้งเครอืข่ายการจดัการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชนกบัชุมชนท่องเทีย่วอื่นๆ ต่อไป 
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