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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่อง การจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์กรณีศกึษาหมู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง ต าบล

หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงคเ์พื่อ(1) เพื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการจดัการธุรกจิชุมชน 

และองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ (2) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของกลุ่มอาชพี ไดแ้ก่ รายไดข้องกลุ่มอาชพี

เฉลีย่ต่อเดอืน และการไดร้บัการอบรมการจดัการธุรกจิชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน มผีลต่อการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อ

การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ (3) เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื จ านวน 240 ตวัอย่าง ท าการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และท าการ

วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ดว้ยการหารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่า t-test , F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) นอกจากนี้ยงัใช้สถิติอ้างอิง 

(Interface statistics) ในการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การหาค่าสถติกิารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบการจดัการธุรกจิชุมชน 

ผลการศกึษาพบว่า การจดัการดา้นการผลติ การจดัการดา้นทรพัยากรมนุษย ์การจดัการดา้นการตลาด และ

การจดัการการเงนิและบญัช ีเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการจดัการธุรกจิชุมชน ส่วนการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เป็น

องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ โดยมคี่า KMO ค่า Bartlett’s Test of Sphericity ผ่านเกณฑก์าร

ทดสอบทางสถติ ินอกจากนี้ยงัมคี่า Total Initial Eigenvalues มากกว่า 1 นอกจากนี้รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในระดบัสงู

มากเพยีงใด และการไดร้บัการอบรมของสมาชกิชุมชนจะท าใหเ้กดิความส าเรจ็ในการจดัการธุรกจิชุมชนมากยิง่ขึน้ 

 

ค ำส ำคญั: การจดัการธุรกจิชุมชน การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
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ABSTRACT 
Research Community business management for eco-tourism: A case study of Moo 6, Ban Hin Kliang 

Sub-district, Hat Yai District, Hat Yai District, Songkhla Province aims to (1) to analyze the elements of 

community business management And elements of ecotourism (2) to study the characteristics of the 

occupation group, ie the average occupation income per month And receiving training in community business 

management of community business groups Affecting community business management for ecotourism (3) to 

study ways to develop community business management for ecotourism Using questionnaires as a tool, 240 

samples, quantitative analysis (Quantitative Research) and analyze data using descriptive statistic by 

percentage, mean, mean, standard deviation, t-test, F-test, analysis of variance (One-Way ANOVA). Also use 

statistics to test hypotheses, namely, statistical analysis, factor analysis, to analyze the components of 

community business management 

The study indicated that Production management Human resource management Marketing 

management And financial and accounting management Is an important component of community business 

management Ecotourism Is an important component of ecotourism, with the KMO Bartlett’s Test of Sphericity 

value passing the statistical test criteria In addition, there is more than 1 Total Initial Eigenvalues. In addition, 

the average monthly income is very high. And the training of community members will result in greater 

success in managing the community business. 

 

Key words: Community business management, Ecotourism. 
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บทน ำ 

ปัจจุบนัสงัคมการใช้ชวีติความเป็นอยู่ของประเทศไทยนับไดว้่ามกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเหน็ไดช้ดัจาก

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ต่อการปรับตัวให้เข้ากลับยุค

โลกาภวิฒัน์ ทีห่ลายประเทศใหค้วามสนใจกบัจ านวนเงนิทีเ่ป็นตวัเลข การแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การคา้ การ

ท่องเที่ยว และอกีหลากหลายธุรกจิที่มกีารแข่งขนักนัอย่างเต็มก าลงั  ประเทศไทยได้มีการปรบัเปลี่ยนแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและสงัคม นับแต่อดตีจนถึงปัจจุบนั จนมาถึง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 รฐับาลไดเ้น้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืภายใตว้สิยัทศัน์ “ประเทศไทยมี

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ดว้ยการ พฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึ่งการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากหลายภาคสว่น ทัง้หน่วยงานของรฐั เอกชน ชุมชน และประชาชนทุกคน 

โดยยดึหลกั “ปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง” “การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” เพื่อขบัเคลื่อน

การ เจรญิเตบิโตจากการเพิม่ผลติภาพการผลติบนฐานการใชภู้มปัิญญาและนวตักรรม   

หลายประเทศจงึพยายามสรา้งความร่วมมอืทางดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้เป็นรูปธรรม อาท ิการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม การลดการใชถุ้งพลาสตกิ การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ซึง่สิง่เหล่านี้

มาพรอ้มกบัเอกลกัษณ์ ชวีติความเป็นอยู่ของแต่ละพืน้ที ่ทีไ่ม่สามารถลอกเลยีนใหเ้หมอืนกนัได้ ดว้ยความต่างทัง้ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติจึงได้รงัสรรค์สิง่ที่ก่อให้เกดิวฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่นขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นความ

แตกต่างเฉพาะถิน่ทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วสามารถสมัผสัประสบการณ์ใหม่ อนัน่าทึง่กบัชาวบา้นทีย่งัคงใชช้วีติเรยีบง่าย 

ภายใตว้ถิชีวีติและขนบประเพณีแบบดัง้เดมิความร่วมมอืดงักล่าวจะท าใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมดา้นการท่องเทีย่วใหม่ 

ๆ ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจดัการแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างกระแสการท่องเที่ยวสเีขยีว หรอืการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นกระแสหลกั ผ่านยุทธศาสตร์ระดบัภูมิภาคที่ชัดเจนและถูกทิศถูกทางย่อมท าให้การ

ท่องเทีย่วหลกัดา้นการพฒันาทัง้ดา้นเศรษฐกจิชุมชนและสงัคมตลอดจนการน าภูมภิาคไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็น

ธรรม และไม่แบ่งแยกอย่างแทจ้รงิ (พมิพร์ าไพ พนัธุว์ชิาตกิุล, ศนูยข์า่วอาเซยีน, กรมประชาสมัพนัธ,์ 2558)  

จุดมุ่งหมายในการสรา้งการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ คอื การใหค้วามส าคญักบัการจดัการธุรกจิชุมชน  เนื่องจาก

เป็นฐานรากระบบเศรษฐกจิของประเทศ ทีท่ าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตดา้นการท่องเทีย่งอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่

ภาคใต้ มทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ทะเล แม่น ้า ภูมปัิญญาชาวบา้น วฒันธรรมทีโ่ดด

เด่นและรู้จกักนัอย่างแพร่หลายการจดัการธุรกจิชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์จงึเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ

พฒันาชุมชนใหส้ามารถบรหิารจดัการตวัเองได ้โดยหยบิยกน าเอาภูมปัิญญาท้องถิ่น ซึง่เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่มา

สรา้งจุดขายเพื่อดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วชม ผ่านการจดัการธุรกจิชุมชนโดยจ าเป็นต้องอาศยัแนวคดิของการ

ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ อนัได้แก่ 1) ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 2) นักท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 3) การตลาด 4) การบรกิาร 

เพื่อน าไปสู่การจดัการธุรกจิชุมชน โดยทางผู้วจิยัเน้นการศึกษาด้านการจดัการการตลาด ซึ่งชุมชนยงัไม่ตื่นตวักบั

ประเดน็น้ีมากนกั ท าใหชุ้มชนขาดการประชาสมัพนัธ ์การท าการตลาดเชงิรุก ซึง่การจดัการการตลาดทีด่จีะท าใหธุ้รกจิ

ชุมชนนัน้อยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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การศกึษากรณีศกึษาบา้นหนิเกลีย้ง ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ถอืเป็นต าบลเลก็ ๆ แห่ง
หนึ่งทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัสงขลา ประชากรสว่นใหญ่มอีาชพีท าการเกษตร ไดแ้ก่ อาชพีตดัยางพารา และปลกูหวัมนั โดยใน
ปัจจุบนัเกดิการรวมกลุ่มของชาวบา้นในการจดัท าวสิาหกจิชุมชน การแปรรปูหวัมนัเทศ การรวมกลุ่มกนัจดัตัง้ตลาดท่า
ขา้ม มชีื่อตลาดว่า “ทุ่งนาหลาใต้โด” ซึง่เป็นตลาดทีม่กีารน าผลติภณัฑท์ีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาจดัจ าหน่ายใหน้ัก
เทีย่ว จดัให้มกีจิกรรมในแต่ละฤดูกาลของการจดัการการเกษตร เช่น ฤดูปลูกขา้ว กเ็ปิดใหน้ักท่องเทีย่วมาด านาฟร ี
เดนิตลาด สมัผสัวถิีชุมชน ทีค่นเมอืงไม่เคยไดส้มัผสั ตลาดบา้นหนิเกลีย้งจงึนับไดว้่าเป็นการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ที่
ปัจจุบนัไดร้บัการตอบรบัค่อนขา้งด ีสามารถสรา้งเป็นอตัลกัษณ์ในการกระตุ้นเศรษฐกจิใหแ้ก่ชุมชน  และสืบสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นของชาวบา้นเป็นภูมปัิญญาทีค่นรุ่นหลงัไดเ้ริม่ศกึษา เรยีนรู้และถ่ายทอดให้คนรุ่นปัจจุบนัใหไ้ดด้ าเนิน
ชวีติการประกอบอาชพีทีไ่ม่ทิง้ถิน่ฐานบา้นเกดิตนเอง   

ทางผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการท าวจิยัเรื่อง การจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ : 
กรณีศกึษาต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อการส่งเสรมิและพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การจดัการการธุรกจิ
ชุมชนเชงิอนุรกัษ์ เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิภูมปัิญญาเฉพาะถิน่ สามารถน าผลสรุปที่
ได้จากการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาชุมชน การบริหารจดัการธุรกิจที่มอียู่ในชุมชนให้มีศกัยภาพและความ
แขง็แรงมากขึน้ นอกจากนี้ยงัสามารถน าผลของงานวจิยัไปประยุกต์ใชก้บัธุรกจิขนาดเลก็ หรอื SMEs ทีเ่กดิจากความ
ร่วมมอืของชุมชน ภูมภิาค และหน่วยงานต่าง ๆ อกีดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  
1. เพื่อวเิคราะหก์ารจดัการธุรกจิชุมชน และองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  

2. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของกลุ่มอาชพี ได้แก่ รายไดข้องกลุ่มอาชพีเฉลีย่ต่อเดอืน และการไดร้บัการอบรม
การจดัการธุรกจิชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน มผีลต่อการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
3. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์หมู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง 
ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
4. เพื่อวเิคราะหปั์จจยัทีเ่ป็นองคป์ระกอบของการจดัการธุรกจิชุมชนทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
 

ขอบเขตกำรวิจยั 
1. ใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถามในการส ารวจประชากรในพืน้ทีภู่มลิ าเนาอยู่ในหมู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง ต าบลท่า
ขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 240   
2. ศกึษาเนื้อหา การจดัการธุรกจิชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื การจดัการด้านการผลติ การ
จดัการดา้นทรพัยากรมนุษย ์การจดัการดา้นการตลาด และการจดัการดา้นบญัชแีละการเงนิ 
3. ศึกษาเนื้อหา การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื ทรพัยากรการท่องเที่ยว 
นกัท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การตลาด และการบรกิาร 
4. ระยะเวลาทีท่ าการศกึษา 1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
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กรอบแนวคิดกำรวิจยั  

   

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  

1. ชุมชนสามารถน าข้อมูลและแนวทางการจดัการธุรกิจชุมชนที่ได้จากการศึกษาไปปรบัใช้ในการจดัท า
แผนปฏิบตัิการพฒันาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ 
ภายในชุมชนได ้
2. องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาจะชว่ยขยายฐานความรูเ้ดมิเกีย่วกบัการจดัการธรุกจิชมุชนเพื่อการท่องเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกจิชุมชนใหอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคตได้ 

วิธีกำรวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitive Research) มรีูปแบบของการวจิยัเชงิส ารวจ (Exploratory 
Research) ซึ่งมวีธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมอื เพื่อรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยมขีัน้ตอนของการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 

1) ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง และกำรสุ่มตวัอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ คือ  จ านวนประชากรที่อาศยัใน หมู่ที ่6 บ้านหนิเกลีย้ง ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 240 คน (ส านกับรหิารการทะเบยีน, กรมการปกครอง, 2560.) ซึง่งานวจิยันี้จะ

เป็นแบบการสุม่ตวัอย่างในกรณีทีท่ราบประชากรทีแ่ทจ้รงิ กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ผูศ้กึษาไดค้ านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างกรณีทราบจ านวนประชากรโดยใชส้ตูรของเครจซและมอรแ์กน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  

2) เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดปั้จจุบนัเฉลีย่ต่อเดอืน 
ระยะเวลาการเขา้มามสีว่นร่วมด าเนินธุรกจิในชุมชน และการไดร้บัการอบรมในการจดัการธุรกจิของชุมชน เป็นค าถาม
ลกัษณะปลาย แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านองค์ประกอบของแนวคดิด้านการท่องเที่ยวเชองอนุรกัษ์ ไดแ้ก่ ทรพัยากรการ
ท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การตลาด การบรกิาร 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
(องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ)์ 

-ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
-นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
-การตลาด 
-การบริการ 

แนวทางการจดัการธุรกิจชุมชน 

- การจดัการดา้นการผลิต  
-การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์
- การจดัการดา้นการตลาด  
-การจดัการดา้นบญัชีและการเงิน 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นการจดัการธุรกจิชุมชน โดยมลีกัษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ การจดัการ
ดา้นการผลติ ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการตลาด และการจดัการดา้นการเงนิและบญัช ี 
 

3) กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  

3.1 แหล่งขอ้มูลทุตยิภูมเิป็นขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการธุรกจิชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน กรมการพฒันาชุมชน หน่วยงานหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มูลทีไ่ดจ้ากหนังสอื บทความ

ในวารสารทีเ่กีย่วขอ้ง รายงานการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการธุรกจิชุมชนบทความวชิาการ เป็นตน้ 

3.2 แหล่งขอ้มลูปฐมภูมเิป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากพืน้ที่ ท าการสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น  

 
ผลกำรวิจยัและอภิปรำยผล  

1) องคป์ระกอบกำรจดักำรธรุกิจชุมชน และองคป์ระกอบกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ 

 1.1) องคป์ระกอบกำรจดักำรธรุกิจชุมชน 

ผลการศกึษาการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ กรณีศกึษาหมู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง ต าบลท่า
ขา้ม อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา พบว่า การจดัการดา้นการผลติ การจดัการดา้นทรพัยากรมนุษย ์การจดัการดา้น
การตลาด และการจดัการดา้นการเงนิและบญัช ีซึ่งทัง้ 4 องคป์ระกอบนี้เป็นองค์ทีม่คีวามส าคญัในการด าเนินธุรกจิ
ชุมชน เพราะประสทิธภิาพขึน้อยู่กบักระบวนการวางแผนจดัการทีด่ ี 

นอกจากน้ีผลการศกึษางานวจิยัของจุลศกัดิ ์ชาญณรงค ์(2546) ไดส้รุปถงึการประกอบธุรกจิชุมชนมทีัง้หมด 
10 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลติ ดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ดา้นระบบบญัช ีดา้นแรงงานดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม ดา้นการประสานความร่วมมอือย่างแทจ้รงิ ดา้นการมสี่วนร่วมกบัชุมชน และด าเนินกจิกรรม และดา้น
นโยบายของรฐัยงัไม่เอื้ออ านวย ทัง้ด้านภาษี สนิเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสร้างธนาคาร ซึ่งมีความแตกต่างจาก 4 
องคป์ระกอบทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษา และสอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของปาณวฒัน์ อุทยัเลศิ (2551)  ไดท าการศกึษาเรื่อง การ
จดัการธุรกจิชุมชนของตลาดรมิน ้าดอนหวาย ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า องคป์ระกอบ
ทีส่ าคญัในการจดัการธุรกจิชุมชน ไดแ้ก่  การด าเนินงานของคณะกรรมการ การจดัการอาคารสถานที่ การประกอบ
ธุรกจิชุมชน และการมีส่วนร่วมชุมชน ดงันัน้ องค์ประกอบของการจดัการธุรกิจชุมชนจึงมีความส าคญัและมีความ
หลากหลายในการน ามาศกึษาและวจิยั 

1.2) องคป์ระกอบกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์  

องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ไดแ้ก่ ทรพัยากรการท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การตลาด
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ และการบรกิาร เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ โดยมรีะดบัการปฏบิตัใิน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากชุมชนมีระดบัการปฏบิตัิในการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาคอืด้านทรพัยากรการท่องเที่ยว ด้านการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์อยู่ในระดบัมาก และด้านการบรกิารทีอ่ยู่ในระดบัการปฏบิตัน้ิอย นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าชุมชนมกีาร
จดัการในสว่นของสนิคา้ทีม่วีตัถุดบิมาจากชุมชนชนเอง ยกตวัอย่าง เช่น ถัว่คัว่ทราย เหด็แครงทีน่ ามาประกอบเป็นเมนู
ต่าง ๆ ซึง่เป็นการน าเอาวตัถุดบิในชุมชน มาผ่านกระบวนการจากภูมปัิญญาของคนในชุมชน ก่อใหเ้กดิเป็นสนิคา้ทีม่ี
ความจ าเพาะต่อชุมชนนัน้ ๆ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ ไม่สามารถหาทีอ่ื่นได ้ตลาดทีจ่ าหน่ายเป็นสนิคา้ทีม่าจากชุมชน
ทัง้สิน้ โดยมกีารท าตลาดเชงิอนุรกัษ์ดว้ยการสรา้งสตอรีใ่หห้มูบ่า้นดงันี้ 1) เมนูเดด็จ านวน 5 เมนู ไดแ้ก่ ขา้วย า แกงสม
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รมเหด็แครง แป้งขา้วหมาก ห่อหมกเหด็แครง 2)สถานทีท่่องเทีย่วกจิกรรมเด่น 5 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมปัน่จกัรยาน
ชมววิโพธิห์นิงาม งานประเพณีหลองซงัขา้ว งานประเพณีลากพระเดอืน 11 กจิกรรมสาธติการท าขนมเป๊ียะ กจิกรรม
โรงเรียนห้องนา 3) สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ขนมเป๊ียะ ขนมเค้กกล้วยหอม แซนวิชเห็ดแครงน ้าผึ้งรวง ต้ม
สามเหลีย่ม ถัว่คัว่ทราย 

 นอกจากนี้ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2539) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของ
นักท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ว่า จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการศกึษาหาความรู ้
และประสบการณ์ เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกใน การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิโดยเฉพาะการตลาดทีส่ือ่สารออกไปยงันักเทีย่ว ซึง่
นบัเป็นสว่นส าคญัในการชกัจงูนกัท่องเทีย่วใหไ้ปท่องเทีย่ว โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการ และ
แหล่งท่องเทีย่ว ซึง่ในเชงิการตลาดจะตอ้งท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนว่า การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ มลีกัษณะอย่างไร โดย
การให้ขอ้มูลและสิง่ที่คาดหวงัจากการท่องเที่ยว (expectation) อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการช่วยให้
นกัท่องเทีย่วตดัสนิใจว่ารปูแบบของการท่องเทีย่วในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสม กบัความสนใจ และตรงตามความต้องการ
ของตนเองหรอืไม่ และสามารถยอมรบักฎกติกาของการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ได้หรอืไม่ จงึเหน็ได้ว่าการตลาดเป็น
เครื่องมอืที่ส าคญัในการเลอืกสรรประเภทและคุณภาพของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน การท่องเที่ยวในเชงิ
คุณภาพ (qualitative tourism) มากกว่าการท่องเทีย่วในเชงิปรมิาณ (quantitative tourism) อนัจะเป็นหนทาง น าไปสู่
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื และในขณะที่มกีจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์นัน้ กย็งัคงต้องมกีารบรกิารที่เน้นการให้
ขอ้มลูขา่วสาร และการบรกิารเพื่อใหน้กัท่องเทีย่ว ไดร้บัประสบการณ์ ความรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง่เกีย่วกบัธรรมชาติ
และวฒันธรรมท้องถิน่ทอ้งถิ่น เช่น บรกิารดา้นสื่อความหมายธรรมชาต ิการมสี่วนร่วมของประชาชนท้องถิน่ในภาค
บรกิารซึง่ไดแ้ก่ การจดัทีพ่กัทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่ (ecolodge) เป็นมคัคุเทศกน์ าทาง
ในการเดนิป่า เป็นตน้ 

2) กำรศึกษำคณุลกัษณะของกลุ่มอำชีพ ได้แก่ รำยได้ของกลุ่มอำชีพเฉล่ียต่อเดือน และกำรได้รบักำร
อบรมกำรจดักำรธรุกิจชุมชน มีผลต่อกำรจดักำรธรุกิจชุมชน 

 ผลการศกึษาการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ กรณีศกึษาหมู่ที ่6 บา้นหนิเกลีย้ง ต าบลท่า
ขา้ม อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการไดร้บัการอบรมการจดัการธุรกจิชุมชนมผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการจดัการธุรกจิชุมชน โดยถ้าหากกลุ่มอาชีพมรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัสงูมากเพยีงใด กจ็ะส่งสะทอ้น
ถงึความสามารถในการบรหิารจดัการธุรกจิชุมชนได้มากยิง่ขึน้เช่นกนั ทัง้นี้ยงัพบว่า การไดร้บัการอบรมการจดัการ
ธุรกจิชุมชน มผีลท าใหส้ามารถประสบความส าเรจ็ในการจดัการธุรกจิชุมชนมากยิง่ขึน้ เนื่องจากการอบรมการจดัการ
ธุรกจิชุมชนจะช่วยเพิม่องคค์วามรูท้ ัง้ 4 ดา้น ใหก้บัสมาชกิในชุมชน อนัไดแ้ก่ ดา้นการจดัการการผลติ ดา้นทรพัยากร
มนุษย ์ดา้นการจดัการตลาด และดา้นการจดัการการเงนิและบญัช ีซึง่การจดัการทัง้สีด่า้นทีก่ล่าวมานี้มคีวามส าคญัต่อ
การวางแผนจดัการชุมชน การเลือกปัจจยัการผลิต ตลอดจนกระบวนการระหว่างการผลิต และการน าสนิค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงพบว่า การจดัการการเงินและบญัชีมีส่วนช่วยให้ชุมชนวางแผนการเงิน จดัการเงิน
ออกเป็นสว่น ๆ ได ้เพื่อไวใ้ชใ้นการผลติสนิคา้ และไวใ้ชจ้่ายในครวัเรอืนนัน่เอง ทัง้นี้ตามทีข่วญักมล ดอนขวา (2556) 
ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การจดัการการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์บนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ไดพ้บว่า การจดัการธุรกจิ
ชุมชน ดา้นการจดัการการผลติ ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการตลาด และดา้นการจดัการการเงนิและบญัช ีเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของการจดัการธุรกจิชุมชน และพบว่าในการด าเนินธุรกจิชุมชนสมาชกิควรไดร้บัการอบรมการ
จดัการธุรกจิชุมชนใหม้ากขึน้ก่อนจะมกีารจดัตัง้ธุรกจิชุมชน 
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 3) วิเครำะหอ์งคป์ระกอบของกำรจดักำรธรุกิจชุมชนท่ีมีผลต่อท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ผลการวจิยัโดยภาพรวมสรุปไดว้่า ในการจดัการธุรกจิชุมชน ส่งผลให้เกดิการประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชงิ
อนุรกัษ์ ในดา้นทรพัยากรการท่องเทีย่ว ดา้นการตลาดเชงิอนุรกัษ์ และดา้นการบรกิาร มากกว่ าดา้นนักท่องเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วรเป็น ทัง้นี้
อาจขาดการอบรมในเรื่องการจดัระบบ ระเบยีบของพื้นที่การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ ทัง้นี้การจดัตัง้กลุ่มธุรกจิชุมชน
ในช่วงเริม่ตน้นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการสนบัสนุนเป็นอาชพีเสรมิใหก้บัสมาชกิในชุมชนเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็น
อาชพีหลกัทีมุ่่งหารายไดม้ากเกนิไป บางกลุ่มอาชพีทีท่ าธุรกจิอยู่ในชุมชนจะมนีายทุนเพยีงคนเดยีวเขา้มาบรหิารทุก
ด้าน และจ้างชุมชนผลิตออกสู่ตลาด เลยเป็นผลให้มีการใช้ทรพัยากรการท่องเที่ยว และตลาดเชิงอนุรกัษ์มาเป็น
เครื่องมอืหลกัในการพจิารณาการจดัการธุรกจิชุมชนในทุก ๆ ดา้นมากกว่า เนื่องจากนักท่องเทีย่วในปัจจุบนัต้องการ
กระแสบรโิภคนิยม นกัท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์จงึกลายเป็นทาสของเทคโนโลย ีจนบางครัง้กลุ่มนักท่องเทีย่วเองกแ็ยกไม่
ออกว่าแทจ้รงิแลว้เทคโนโลยสีื่อโซเชยีล หรอืความเป็นปัจเจกของภูมปัิญญา เป็นตวัดงึดูดนักท่องเทีย่วเหล่านี้เขา้มา
กนัแน่  
 
 4) แนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรธรุกิจชมุชนเพือ่กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ ์

 จากการวจิยั พบว่า การจดัการธุรกจิชุมชนมรีะดบัการปฏบิตัใินดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์น
ระดบัมากทีส่ดุ ดา้นการจดัการดา้นการผลติ การจดัการการจดัการดา้นการเงนิและบญัชใีนระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการ
จดัการด้านการตลาดที่อยู่ในระดบัการปฏบิตัิปานกลาง ดงันัน้แล้วองค์กรของรฐัและเอกชนที่มคีวามพร้อมจงึควร
ตระหนักและให้ความส าคญัของการให้องค์ความรูท้ี่จะใชใ้นการจดัการธุรกจิชุมชน เพราะจากงานวจิยัพบว่าผู้ทีเ่คย
ไดร้บัการอบรมการจดัการธุรกจิชุมชน จะมกีารจดัการดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์มกีารท างานเป็นทมีไม่แตกแยก 
มคีวามสามคัคชี่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ส่วนดา้นการจดัการดา้นการเงนิและบญัช ีมกีารจดัท าบญัชคีรวัเรอืนสม ่าเสมอ 
น าไปสูก่ารมกีารควบคุมการใชจ้่ายการด าเนินธุรกจิใหอ้ยู่ในงบประมาณ รวมถงึมกีารน าจ านวนตวัเลขจากบญัชมีาคุย
หารอืเพื่อปรงัปรุงการท างานของธุรกจิชุมชน นอกจากนี้ยงัมคีวามสามารถในการเสาะแสวงหาแหล่งเงนิทุน และมกีาร
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของชุมชนกบัชุมชนขา้งเคยีง หรอืชุมชนอื่น มากกว่าผูท้ีไ่ม่เคยไดร้บัการอบรม ดงันัน้
แลว้จงึควรมกีารสง่เสรมิ การอบรมใหค้วามรูเ้รื่องธุรกจิชุมชนใหแ้ก่สมาชกิในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดที่
ยงัต้องมกีารพฒันาอกีค่อนขา้งมาก เนื่องจากระดบัการปฏบิตัทิีป่านกลาง อาจส่งผลใหส้นิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีผ่ลติได้
นัน้ไม่สามารถจดัจ าหน่ายได้ หรอืไม่มตีลาดรองรบั รวมไปถึงพฒันาด้านของสื่อการตลาดให้สมบูรณ์มากขึน้ มกีาร

.256 

.123 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว 

นกัทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ 

ตลาดทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ 

การบริการ 

การจดัการธุรกิจชมุชน 

การจดัการการผลติ 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

การจดัการการตลาด 

การจดัการการเงินและบญัชี 
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โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านหลากหลายช่องทางอย่างจรงิจงั มกีจิกรรมผ่านช่องทางการตลาดทางช่องทางออนไลน์
เพิม่ขึน้ 
 นอกจากนี้แล้วยงัพบว่าสมาชกิในชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจการอบรมการจดัการธุรกิจชุมชนเท่าที่ควร 
เพราะถอืว่าเป็นเรื่องไกลตวั อาชพีทีต่นประกอบอยู่นัน้ไม่ไดใ้ชค้วามรูเ้หล่านี้ ดงันัน้แลว้จงึควรมกีารปรบัทศันคตผิ่ าน
การอบรมผ่านกจิกรรมอื่น ๆ แทนซึง่จะก่อใหเ้กดิความร่วมมอื และการเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การศกึษาดูงาน
โครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ดา้นการจดัการธุรกจิชุมชน การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน โดยเฉพาะพืน้ฐานของ
ชุมชนนัน้ ๆ เป็นอย่างไร ควรมกีารปรบัพืน้ฐาน และปูพื้นฐานการเริม่ต้นการจดัการธุรกจิชุมชนในธุรกจิอื่นๆ ต่อไป 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทีน่อกจากจะเป็นการรกัษาทรพัยากร ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ไว ้ยงัส่งผล
ใหส้ิง่แวดลอ้มฟ้ืนฟูและดขีึน้อกีดว้ย ดงันัน้จงึควรมกีารปรบัการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ในส่วนของดา้นการบรกิารใหม้าก
ยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็น การมมีคัคุเทศก ์การมแีผนทีท่่องเทีย่วในหมู่บา้น การมหีอ้งน ้าทีเ่พยีงพอต่อนักท่องเทีย่ว จุดพกั 
สถานที่นัดพบ สถานที่จอดรถทีค่วรพัฒนาใหเ้ป็นสดัส่วน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการตลาดท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์
ควรจดัการท่องเทีย่วแบบใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาพกั ท ากจิกรรม หรอืเขา้ค่ายพกัแรมได ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้
วถิชีุมชน 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารวจิยัการจดัการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ในประเดน็ดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ 
2. ควรมกีารศกึษา เปรยีบเทยีบการจดัการการธุรกจิชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์กบัชุมชนอื่น ๆ เพื่อน าวธิกีาร
จดัการธุรกจิชุมชนมาประยุกตใ์ช ้
3. นอกจากองคป์ระกอบการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทีม่ผีลต่อการจดัการธุรกจิชุมชนแลว้ อาจมปัีจจยัอื่นทีส่่งผลต่อการ
จดัการธุรกจิชุมชน เช่นระดบัการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในการจดัการธุรกจิชุมชน ภาวะผูน้ าผูต้ามของการจดัการ 
ธรุกจิชุมชน เป็นตน้ 
4. ควรมกีารวเิคราะหถ์งึผลกระทบของปัจจยัการจดัการธุรกจิชุมชน ว่าส่งผลหรอืมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ
ชุมชนมากน้อยเพยีงใด  
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