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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์การจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย
2)   สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ3) นำ�เสนอแนวทางการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประกอบด้วย 1) ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วในประเทศไทย จำ�นวน 265 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสอบถาม และ 2) นักวิชาการด้านการท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
มัคคุเทศก์ ผู้นำ�ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนา
กลุ่ม และการประชุมเสวนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม        
และประเด็นการเสวนา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า
      1.  สภาพการณ์วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีน่ า่ สนใจ และทรัพยากรบุคคลทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา ปัญหาหา
อุปสรรค คือขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านเครือข่ายการตลาด รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา
2. รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นเรียกว่า “DARE TO DREAM Market Network Model” ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการจัดการ 11 ประการ ได้แก่
1) การสร้างความโดดเด่นให้แหล่งท่องเที่ยว (Distinction: D) 2) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising: A)          
3) การกำ�หนดราคาที่เหมาะสม (Reasonable Price: R) 4) การสร้างความสะดวกสบายในการรับบริการ (Easiness or          
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expedience: E) 5) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism Network: T) 6) การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ                
(Organizing: O)7) การกระจายภาวะผู้นำ�  (Distributed Leadership: D) 8) การวิจัยการท่องเที่ยว (Research: R)                   
9) การให้การศึกษาแก่บุคลากร(Education: E) 10) การรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability: A) และ 11) การใช้เครื่อง
มือทางการตลาด (Marketing tool: M) รูปแบบดังกล่าวผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ในระดับดีมากและผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว
    3. แนวทางในการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คือ 1) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรบูรณาการทำ�งาน
ร่วมกัน ในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชน
จังหวัด กลุ่มจังหวัดและขยายสู่ระดับภาค ประเทศและต่างประเทศโดยวางแผนทางการตลาดร่วมกับวิสาหกิจชุมชน            
ท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรมีการให้ความรู้
เกีย่ วกับการตลาดท่องเทีย่ วแก่บคุ ลากรด้านการท่องเทีย่ วอย่างสมํา่ เสมอ และ  3) ควรสร้างช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อหลายช่องทาง
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

							
						

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study the conditions and obstacles of tourism marketing          
network management in the small and micro community enterprise in Thailand, 2) develop the model of tourism
marketing network management in the small and micro community enterprise in Thailand to prepare for ASEAN
Economy Community, and 3) find out the guidelines and   suggestions of this model. Research and                               
Development: R&D was used to collect data from 1) 265 persons of tourism marketing network management
in the small and micro community enterprise in Thailand, collecting data by questionnaires, 2) 40 persons of
the tourism scholars, guides, community leaders and the related, collecting data by in-depth interview and
focus group discussion. The research tools were a questionnaire, interview schedule, and questions for focus
group discussion. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, and content
analysis for the qualitative data.
The findings revealed as follows:
1. The tourism small and micro community enterprise in Thailand was rich          
in beautiful natural resources and environments, interesting culture and community products and the learned
human resources, but lack  of good management especially in marketing network and capital for development.
2. The developed model of tourism marketing network management in the small and micro                            
community enterprise in Thailand to prepare for ASEAN Economy Community was for “DARE TO DREAM   Market Network Model”. This model consisted of 11 important management factors as follows: 1) Distinction of
attractions,  2) Advertising and Public relations, 3) Reasonable Price, 4) Easiness or Expedience in services,
5) Tourism Network, 6) Organizing, 7) Distributed Leadership, 8) Research, 9) Education, 10) Accountability,
and  11) Marketing Tool. The model was assessed by the scholars and guaranteed by public hearing and the
result was found at a very good level.
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3. The guideline and suggestions of this model were as follows: 1) government sector, private sector,
educational institute and local administration should be integrated to support and promote the building and
management of this model from the smallest scales to the largest one such as community, province, region,
country and foreign country; 2) information of tourism marketing should be given to the tourist staff often; and
3) communication and public relations for the useful community tourism information and propagation should
be also conducted through a variety of mass media.
Keywords : Tourism Market Network Management/The Small and Micro Community Enterprise/ASEAN                      
   Economic Community

บทน�ำ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง               
มีความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าค
และมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน     
ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง รวมถึ ง การค้ า และการลงทุ น
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ า งสู ง
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม
ประเพณีทนี่ า่ สนใจ คนไทยมีความเป็นมิตร ดังคำ�กล่าวทีว่ า่
“สยามเมืองยิ้ม” อีกทั้งยังมีที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงการเดิน
ทางไปยังประเทศอื่นได้สะดวก
ด้านสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะที่
ผ่านมามีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก          
14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคนในปี 2557 และ
คาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แนวโน้มจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
ระหว่างประเทศของไทยในอีก 15 ปี ข้างหน้าคาดการณ์ว่า
จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
45 ล้านคนในปี 2563 และเพิ่มเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573
โดยตลาดเกิดใหม่หรือกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาจะเป็นกลุม่
ประเทศที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า
ตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด มีการคาดการณ์
ว่าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian
Economics Community: AEC) ในปี 2558 จะทำ�ให้มี          
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
ภูมภิ าคอาเซียน ดังนัน้ เมือ่ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และการเปิดเสรีทางการท่องเทีย่ วจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม       
มากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  2557 ; กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา.  2558)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว
จำ�นวนมาก ทั้งที่ดำ�เนินการโดยภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการจัดการท่องเที่ยว       
โดยชุมชนมีทั้งที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจหรือเครือข่าย
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว และไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นก็ มี            
โดยในปี 2558 มี ผู้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว จำ � นวน 423 ราย      
อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2557  พบว่าวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการดำ�เนินการอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 51.09) และยังมีวิสาหกิจชุมชนที่มีผล
การประเมินศักยภาพในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 16.75
โดยด้านที่ต้องปรับปรุงมากที่สุดคือ การบริหารการตลาด
(ร้อยละ 20.65) (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557) สอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาของนรินทร์  สังข์รักษา  และคณะ (2557)
ที่ พ บว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนยั ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา             
ในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการตลาด รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายการตลาดในระดับชุมชนท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่ ง ขั น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ             
นักวิชาการอีกหลายคนที่พบว่าปัญหาการดำ�เนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่คือบุคลากรขาดความรู้ด้านการ
บริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะการบริ ห าร              
การตลาด รวมทั้งยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำ�งาน
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จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจ
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์การจัดการเครือข่ายการ
ตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย
2. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การ              
เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การ            
เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบการวิจยั และ
พัฒนา ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบพหุวิธี (Multi
methods) โดยการศึ ก ษาเอกสาร การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การจัดเวทีเสวนา และการสนทนากลุ่ม มีราย
ละเอียดการดำ�เนินการวิจัย มีดังนี้
1. ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ
ประชากร คื อ ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ และ         
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับกรม         
ส่ ง เสริ ม การเกษตร จำ � นวน 423 รายกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ                   
ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ และเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน            
ท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กำ�หนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารเปิดตารางเครซีม่ อร์แกน
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ       
ชั้นภูมิตามสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง 265 คน (Krejcie and
Morgan. 1970:607-610)สำ � หรั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ คื อ              
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่ สมาชิก
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ชุมชน มัคคุเทศก์ ททท.จังหวัด และนักวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา รวม 40 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่        
1) แบบสอบถามใช้สอบถามผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ท่องเทีย่ วเกีย่ วกับสภาพการจัดการเครือข่ายการตลาดและ
ความต้องการในการพัฒนา 2) แบบประเมินรูปแบบ ใช้ใน
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเครือข่าย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะคำ�ถามแบบ
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ        
แบบประเมินรูปแบบโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161)ได้ค่าความ         
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.908 3) ประเด็นการสัมภาษณ์  4) ประเด็น
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) ประเด็นการสนทนา
กลุ่ม
3. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพ
การณ์ ก ารจั ด การเครื อ ข่ า ยการตลาดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน               
ท่องเทีย่ วไทยการวิจยั เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามสอบถาม
จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จากนั้นหาแนวทางหรือกลยุทธ์      
ในการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการวิเคราะห์                     
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
พร้อมทั้งนำ�ผลจากการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาประกอบการพิจารณาด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนำ�แนวทางทีไ่ ด้จาก
ขั้ น ตอนที่ 1 มาพิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ก ารทำ � งาน              
เชิ ง ระบบของวิ สาหกิ จ ชุ มชนท่ องเที่ ยวไทย และทฤษฎี            
ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ เมื่อเสร็จ
แล้วทำ�การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว 5 คนโดยแบบประเมิน            
รูปแบบแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของ Best และ Kahn.
(1998)ผลการประเมินทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับดีมาก
ขั้ น ตอนที่ 3 นำ � เสนอรู ป แบบการจั ด การ             
เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการการจัดอบรมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน      
เรียนรู้
     
ขั้นตอนที่ 4   การประเมินผลปรับปรุงรูปแบบ
และเสนอแนวทางในการจั ด การเครื อ ข่ า ยการตลาด
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยโดยการจัดกิจกรรมสนทนา
กลุม่ (Focus group Discussion) ระหว่างผูว้ จิ ยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพการณ์การจัดการเครือข่าย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย พบว่า วิสาหกิจ
ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วไทยมี ท รั พ ยากรที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรม
ประเพณีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ และทรัพยากร
บุคคลที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา แต่ยังขาดแคลนเงิน

ทุนในการพัฒนา รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดี โดย
เฉพาะด้านการตลาด เช่น ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางการท่องเที่ยว
2. รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น คื อ    “DARE TO DREAM Market             
Network Model” คือการให้ความสำ�คัญกับการจัดการ
ทางการตลาดทีส่ �ำ คัญ 11 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความ
โดดเด่นให้แหล่งท่องเที่ยว (Distinction: D) 2) การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ (Advertising: A) 3) การกำ�หนด
ราคาทีเ่ หมาะสม (Reasonable Price: R) 4) การสร้างความ
สะดวกสบายในการรับบริการ (Easiness or Expedience:
E) 5) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism Network:
T) 6) การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Organizing: O)          
7) การกระจายภาวะผู้นำ�  (Distributed Leadership: D)        
8) การวิจัยการท่องเที่ยว (Research: R)  9) การให้การ
ศึกษาแก่บุคลากร (Education: E) 10) การรับผิดชอบต่อ
สังคม (Accountability: A) และ 11) การใช้เครือ่ งมือทางการ
ตลาด (Marketing Tool: M) ลักษณะของรูปแบบปรากฏ
ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคม
      เศรษฐกิจอาเซียน “DARE TO DREAM Market Network Model”
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3. ข้อเสนอแนวทางในการจัดการเครือข่ายการ
ตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วน       
ท้ อ งถิ่ น ควรบู ร ณาการทำ � งานร่ ว มกั น ในการสนั บ สนุ น             
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งและการจั ด การเครื อ ข่ า ยการตลาด
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และขยายสู่ระดับภาค ประเทศ และต่างประเทศ
โดยวางแผนทางการตลาดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
พร้ อ มขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้            
เครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรมีการให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การตลาดแก่ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
สม่ำ�เสมอ และ 3) สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

อภิปรายผล

รู ป แบบการจั ด การเครื อ ข่ า ยการตลาดวิ ส าหกิ จ
ชุมชนท่องเทีย่ วไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ คือ “DARE TO DREAM Market Network
Model” เป็นรูปแบบทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูล
และผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ ดีมาก และ
ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว นอกจากนี้รูปแบบ  
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ของ Kotler (1997) ที่ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการ                
จั ด จำ � หน่ า ย (Place) 4) ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด               
(Promotion)  5) ด้านพนักงาน (Employee)  6) ด้านการ
สร้ า งและนำ � เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical                  
Evidence and Presentation) และ 7) ด้านกระบวนการ
(Process) สอดคล้องกับรูปแบบการตลาด 3.0 ซึ่งเป็นการ
ตลาดที่ให้ความสำ�คัญกับค่านิยมของผู้บริโภค การสร้าง
ความร่วมมือกันของสังคมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการ
เชื่อมต่อสังคมในเชิงบวก   การสร้างความสัมพันธ์แบบ      
เครือข่ายทางสังคมการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อลูกค้าและ
สังคมเป็นหลักและการสื่อสารที่มีทั้งการรับและตอบกลับ
ระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า (Kotler and Armstrong.  2011 :
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6 ; นริ น ทร์    สั ง ข์ รั ก ษา. 2557)และยั ง สอดคล้ อ งกั บ                 
ผลการศึกษาของลำ�ยอง   ปลั่งกลาง และคณะ (2553)                      
ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
ของ กลุม่ ชุมชนด้านการวางแผนการตลาดควรมีกลยุทธ์จาก
ส่วนประสมทางการตลาด 10 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ
ส่วนแบ่งทางการตลาดและจุดขาย 2) ด้านตำ�แหน่งทาง     
การตลาด 3) ด้านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว          
4) ด้านราคาของบริการท่องเที่ยว 5) ด้านตัวกลางและ         
ช่วงเวลาการขายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว 6) ด้านการส่งเสริม
การตลาดทางการท่ อ งเที่ ย ว 7) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
กายภาพ 8) ด้ า นบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย ว 9) ด้ า น           
เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนและ 10) ด้านปัญหาอุปสรรค
ทางการตลาด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนรินทร์
สังข์รักษา และคณะ (2557) ที่พบว่า การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการตลาดของผูเ้ กีย่ วข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจะต้องมี
การจัดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะในการนำ � ผลการวิ จัย ไปใช้
ประโยชน์
1.1 ควรมีการนำ�รูปแบบการจัดการเครือข่าย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วไทย เพือ่ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไปทดลองใช้ในการพัฒนาเครือข่ายการ
ตลาดในระดับจังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพหรือ         
มีความพร้อม แล้วขยายผลสู่จังหวัดอื่น หรือระดับกลุ่ม
จังหวัด และระดับภูมิภาค
     
1.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรบู ร ณาการ
ทำ�งานร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการ
จัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่
ระดับชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และขยายสู่ระดับภาค
ประเทศ และต่ า งประเทศ โดยวางแผนทางการตลาด           
ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว พร้ อ มขั บ เคลื่ อ นการ       
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
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1.3 ควรมีการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะด้านการบริหารการ
ตลาด ทั ก ษะภาษาต่ างประเทศ ทัก ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้นโดยอาจเป็นการจัดอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน หรือการมีระบบพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา
     
1.4 ควรสร้างช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนที่ เ ป็ น
ประโยชน์ผา่ นสือ่ หลายช่องทางและหลายภาษา โดยเฉพาะ
สื่อออนไลน์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเป็น         
วงกว้าง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย การพั ฒ นาการจั ด การ       
เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในลักษณะพหุ
เทศะกรณี (Multisite multi-case) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์
ตามสภาพที่ เ ป็ น จริ ง ในกรณี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วที่       
แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบปรากฏการณ์
2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี              
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ
ศั ก ยภาพและความสามารถในการจั ด การเครื อ ข่ า ย              
การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว โดยให้ชมุ ชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว              
ในวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ      
ในลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism)
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับวิสาหกิจชุมชน      
ท่องเที่ยว
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