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การศึกษาการจัดการทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวในเขตอีสานใต มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศักยภาพและปจจัยที่สงเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในเขตอีสานใต
ที่สามารถดําเนิ นการในรูปแบบธุรกิจการทองเที่ยว 2) แนวทางการจัดการทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวในเขตอีสานใต 3) แนวทางและยุทธศาสตรพึ่งพาเสริมสรางความเขมแข็ง
การพัฒนาและจัดการทองเที่ยวเชิงพื้นที่กลุมอีสานใตสูความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ
เพื่อนบาน กลุมประชากรที่ศึกษาแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) กลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตอีสานใต
จํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ดวยวิธีการสุมโดยไมใชหลักการความนาจะเปน แบบวิธีเจาะจงและแบบโควตา ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑที่กําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสําเร็จในการดําเนินงานในระดับที่ยอมรับได
จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน จํานวน 23 กลุม โดยแบงตามประเภทที่
ใหบริการทางการทองเที่ยว 5 ประเภท ไดแก วิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิเวศ
หัต ถกรรม เกษตรกรรมและสุข ภาพ 2) นัก ทอ งเที่ย วที่รับ บริก ารทางการท อ งเที่ ย วของกลุ ม
วิสาหกิจชุมชน ดวยวิธีการสุมโดยใชหลักการความนาจะเปน แบบวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และใช
การกําหนดกลุมตัวอยางจากตาราง Taro Yamane, 1973 ซึ่งสามารถไดกลุมตัวอยางตามจํานวนกลุม
วิสาหกิจชุมชนละประมาณ 15 – 20 ราย โดยรวมทั้งสิ้น 400 ราย 3) ตัวแทนหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของในเขตอีสานใต ประมาณ 20-25 คน โดยใชเครื่องมือ ไดแก 1) แบบสัมภาษณ

ง

เชิงลึกแบบมีโครงสรางในลักษณะการสัมภาษณรายบุคคล และการสนทนากลุม 2) จัดเวทีประชุมยอย
3) แบบสอบถาม ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพแบบพรรณนา สรุปคําสัมภาษณ
และสนทนากลุม และสรุปรายงานการประชุมกลุมยอย และวิเคราะหเชิงปริมาณแบบสถิติเชิงพรรณนา
เพื่ อ หาการแจกแจงความถี่ แ ละร อ ยละ ค า กลางของข อ มู ล (ค า เฉลี่ ย ) การกระจายตั ว
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
จากผลการศึกษาพบวา การศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวในเขตอีสานใต
ดานสิ่งดึงดูดใจและจุดขายดานการทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน ไดแก 1) การขายแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ 2) เที่ยวชม ศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต 3) ภูมิปญญา
และผลิตภัณฑดานหัตถกรรมพื้นบานและเลือกซื้อหา จับจายผลิตภัณฑของฝากและของที่ระลึก
พื้นบาน เปนตน สวนศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน ไดแก
1) การใหบริการอาหาร 2) สถานที่พักผอนพักแรม หองน้ําหองสุขา 3) การตอนรับและนําเที่ยว และ
ศักยภาพดานการเขาถึงทางการทองเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน ไดแก 1) การประชาสัมพันธ จากสื่อและ
เครือขายภาคีตางๆ 2) ปายบอกทาง 3) ชองทางการซื้อบริการ 4) เสนทางการคมนาคม ขนสงโดยสาร
5) ระบบโทรคมนาคมและขอมูลสารสนเทศทางการทองเที่ยว เปนตน
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมศักยภาพทางการทองเที่ยววิสาหกิจชุมชน ไดแก
1) ความสมบูรณและความสามารถของทรัพยากรและกิจกรรมทางการทองเที่ยว 2) ศักยภาพของ
พื้นที่และทําเลที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน 3) ความเขมแข็ง ความสามารถพึ่งตนเอง
และความรวมมือของชุมชน 4) การสรางรายได และผลประโยชนตอบแทน 5) งบประมาณการลงทุน
และการสนับสนุนของภาครัฐ เปนตน
ผลการศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวในเขต
อีสานใต พบวา วิสาหกิจชุมชนตองมีการวิเคราะหสถานการณทางการตลาด โดยวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด จากจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเพื่อหาศักยภาพทางการทองเที่ยว ซึ่งควรตองทํา
การวิจัยและการเลือกตลาดที่มีความเปนเอกลักษณทางการทองเที่ยวของชุมชน สวนการวางแผน
การตลาด โดยการพัฒนากลยุทธทางการตลาด และการวางแผนโปรแกรมการตลาดดวยสวน
ประสมทางการตลาด โดยใชหลักการทางการตลาด 9 P’s ซึ่งแบงออกเปน 8 ดาน ไดแก ดานที่ 1
การจัดการผลิตภัณฑและองคประกอบผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (The Management in Product
and Packaging of Tourism) ดานที่ 2 การจัดการราคาทางการทองเที่ยว (The Management in
Price of Tourism) ดานที่ 3 การจัดการชองทางการจัดจําหนายทางการทองเที่ยว (The Management
in Place of Tourism) ดานที่ 4 การจัดการสงเสริมการตลาดทางการทองเที่ยว (The Management
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in Promotion of Tourism) ดานที่ 5 การจัดการการสงเสริมกระบวนการซื้อทางการทองเที่ยว
(The Management in Purchasing Process of Tourism) ดานที่ 6 การจัดการสภาพกายภาพ
ทางการทองเที่ยว (The Management in Physical evidence of Tourism) ดานที่ 7 การจัดการ
บุคลากรทางการทองเที่ยว (The Management in People of Tourism) และดานที่ 8 การสราง
หุนสวน เครือขายความรวมมือทางการทองเที่ยว (The Management in Partnership of Tourism)
สวนการปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาด โดยมีการจัดองคการทางการตลาด และการปฏิบัติการ
ทางการตลาด ตลอดจนการควบคุมทางการตลาด ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุม
อยางชัดเจน
ผลการศึ กษาแนวทางและยุทธศาสตร พึ่งพาเสริมสรางความเขมแข็งการพั ฒนาและ
จัดการทองเที่ ยวเชิงพื้ นที่ก ลุมอีสานใตสูความยั่ง ยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุมประเทศเพื่อนบา น
พบวา ควรมีก ารกํา หนดแนวทางการพัฒ นาความรว มมือ กับ ประเทศเพื ่อ นบา น และสรา ง
แผนการจัดการทางการทองเที่ยวเชิงพื้นที่
ขอเสนอแนะสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดแก 1) ควรพัฒนาเปนอาชีพหลัก 2) คนหา
ศักยภาพของชุมชน 3) การสรางคูมือทางการขาย 4) การทําแผนการตลาด 5) ประชาสัมพันธและ
สงเสริมภาพลักษณ 6) การเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน และการสรางความรวมมือกับสถาบันวิชาการ
สวนขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ ไดแก 1) การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
2) หนวยงานภาครัฐรวมเปนหุนสวนกับกลุมวิสาหกิจชุมชน 3) บูรณาการหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใหเปนเครือขาย และขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานเอกชน
ไดแก 1) สรางความรวมมือกับบริษัทนําเที่ยว สําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป ไดแก 1) ควรมีการวิจัย
แนวทางการสรางเครือขายความรวมมือและการบูรณาการหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
2) ควรมีการวิจัยผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิงชุมชนตอดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
คําหลัก : การจัดการตลาดทองเที่ยว
การทองเทีย่ ววิสาหกิจชุมชน
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The objectives of this research were to study; 1) the efficiency of factor
supplementing to the community enterprises in the lower northeastern part of Thailand,
which could be practiced in the pattern of tourism, 2) the tendency of marketing
management in the community enterprises of the lower northeastern part of Thailand,
3) the tendency and strategies strengthening stably the strange of local tourism
management with the neighbor country. The studied populations were categorized as
1) the first groups was community enterprises in 6 provinces of the lower northeastern
part of Thailand as Chaiyaphoom, Nakornrajsima, Buriram, Surin, Srisaket and
Ubonrajtani, and made a random only 23 populations from the committee and member
of community enterprises, 2) second groups were colleted from 400 tourists getting the
service from the community enterprises, 3) third groups were collected from 20-30
representatives of government and private relating with the tourist in the lower
northeastern part of Thailand. The used equipments were as 1) structural in-depth

interview, 2) Focus groups, 3) the meeting of small group and 4) questionnaire. These
collected data were analyzed and synthesized as a qualitative research as well as
discussing as content.
The results were found that in the selling attention capacity of community
enterprise it was as 1) Tourism attraction 2) An ancient place, culture and custom of
community 3) the wisdom of villagers and products of community. In the capacity of
facility in the community it was as 1) servicing of food 2) recreation and rest room 3)
welcoming and guiding. In the capacity of entrancing easy to the tourism attraction of
community was as 1) advertising by the public relation and various networks 2) the label
showing the details of way 3) chance of servicing 4) transportation and 5) the system of
tourism information.
The factors influencing to the tourism supplement of community enterprise were
as 1) the completion and capacity of resource and the activity of tourism 2) the capacity
of area and tourism attraction 3) the strange, cooperation of community 4) the earning of
income and rewards and 5) the investment budget and supplement of government.
The results of tourism management tendency in the community enterprise were
found that it should be analyzed the situation of market from the weakness, strange,
opportunity and treats for meting the capacity of tourism, which it should make the
research and determine the image market of tourism in the community. For the market
planning, it should develop the market strategies and the marketing composition used
the 9 P’s principles classified into 8 parts as 1) the management in products and
packaging of tourism 2) the management in price of tourism 3) the management in place
of tourism 4) the management in Promotion of tourism 5) the management in purchasing
process of tourism 6) the management in physical evidence of tourism 7) the management in
people of tourism 8) the management in partnership of tourism cooperation network and
finally it should manage and control the stage of various plans.
The results of tendency and strategies strengthening stably the local tourism
management with the neighbor country were found that it should determine the

tendency of cooperation with the neighbor country for determining the local tourism
management strategies.
The recommendations for community enterprise were as 1) the development of
main career 2) the researching of their capacity 3) the making of selling handbook 4) the
making of market plan 5) the public relations and image supplement 6) the support of
education curriculum and the making of cooperation with the academic institute. For the
government office, it should have as 1) the planning of tourism strategies 2) the partner
combination between the government and private 3) the making of network between the
government offices, private both Thailand and neighbor country. For the private office,
It should have as 1) it should make the research of cooperation and procreative network
making in the government office relating with the tourism 2) it should make the research
of off action from community tourism toward economic, society and environment.
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