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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลัก
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยเชิง
คุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ และเชิงปริมาณจะใช้
วิธีการส ารวจจากแบบสอบถามที่เก็บ จากกลุ่มตัว อย่าง 3 กลุ่ มได้แก่ กลุ่ ม ข้าราชการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม และ
กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ทาการวิเคราะห์เชิงประเมินผลการ
ดาเนินงาน คือ รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่ าจากตัวแปรด้านการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุด โดยควรมีการสร้างกระบวนคัดเลือกชุมชนที่มีความ
พร้อมโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการ, การท่องเที่ยวชุมชน , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
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ABSTRACT
Objective of this research were to The Study of Model of Community
Tourism Management of PRACHARATH RAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE
(THAILAND) Co., Ltd., The Researcher Used A Survey Method From Three Sample
Groups: People Who Joined The Company, Related To Government Officials And
The Company Officers. In Addition, The Researcher Also Conducted An
Evaluation of The Performance Using The Indicators of The Key Performance
Indicator: Kips Consisting. The Results of The Research Showed That The Factors
of Sustainable Tourism Management Which Contain of The Readiness And
Participation Of People In The Community Is The Most Important Thing.
Keywords: Model of management, Community tourism , Pracharath
Raksamakee Social Enterprise (Thailand) Co., Ltd
1. บทนา
การท่องเที่ยวชุมชนมีความสาคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสามัคคีและสร้างความ
มั่นคงในชุมชนรวมถึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาการอพยพคนจากชุมชน
ไปทางานในเมืองใหญ่ แต่การบริหารการท่องเที่ยวชุมชนยังไม่มียังปัญหามาก รัฐบาลได้ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทยที่รายได้ของการท่องเที่ยวยังไม่เกิดการ
กระจายอย่างทั่วถึง ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเดิม ทาให้เกิด
ปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วย
ปัญหาความไม่ป ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นระหว่างการเดิน ทางท่องเที่ยว และปัญหาการ
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังพบ ปัญหาการบริหาร
จัดการที่ขาดบู รณาการในการทางานและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้ ไม่มีกลไกความ
เชื่อมโยง ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพขึ้นมาใหม่ ปัญหาการไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นให้กับงานบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านได้มี
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวซึ่งต่อมาจะเป็นคู่แข่งที่สาคัญด้านการท่องเที่ยวกับประเทศ หาก
ประเทศไทยไม่ปรั บปรุงและพัฒ นาด้านการจัดการท่องเที่ยวจะทาให้มีผลต่อรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ดาเนินแนวทางการปัญหาและการขับเคลื่อน
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โครงการ “พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ดาเนิน
แนวทางการปั ญหาและการขั บ เคลื่ อ นโครงการ “พลั ง ท้อ งถิ่ น ขับ เคลื่ อ นประชารัฐ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวชุมชน” (Tourism Marketing Research Center, 2015)
“พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน”นับเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิด
การจ้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมหาศาล เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป (Nuchailek Sirinad, 2011) ทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป้าหมายการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งเป็ น การบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทบาท
การมีส่ วนร่ว มของประชาชนและเอกชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรที่จะเป็นผู้ ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด (Tourism Marketing Research Center, 2015)
ดังนั้น การที่จ ะบริ ห ารจัดการแหล่ งท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความสาเร็จนั้น
กระบวนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม จึงมีความสาคัญในการพัฒนาชุมชน
ให้ เ กิ ดผลกระทบเชิ งบวกอย่ า งสู ง สามารถสร้ างรายได้ ใ ห้ ป ระชาชน ประชาชนมี ความสุ ข
การด าเนิ น งานของประชารั ฐ สามั ค คี จ ะเป็ น ไปตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
กระบวนการจะใช้แรงผลักดันทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยวทั้งด้าน
ทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน 2) การสร้างองค์ความรู้จากในชุมชนและส่งเสริม
ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอด 3) การตลาดพัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด
ไปจนถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนช่วยสร้าง
แบรนด์ (Brand) และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศและ
5) การบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง โดยฟันเฟืองทั้ง 5 จะ
ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของ Social Enterprise (SE) หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Pracharath
raksamakee (Thailand) co., Ltd. , 2017)
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จากการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมา พบว่ า จ านวนชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว มีจานวนทั้งสิ้น 341 ชุมชน และจากการประเมินผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ปรากฎ
ว่า มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสาเร็จ จานวน 122 ชุมชน โดยเกณฑ์การประเมินที่
บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี (ประเทศไทย) จ ากั ด ได้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดต่าง ๆ มีตัวชี้วัดในด้านการเพิ่ม
รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในลักษณะของรายได้ต่อหัวประชากร ซึ่งมีหน่วยงานข้อมูล
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทาหน้าที่จั ดเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีรอบการประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2560 และรอบต่อไปในเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังพบชุมชนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสาเร็จเนื่องจากยังขาดปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยว
ชุมชน การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน การสื่อสารทางตลาดท่องเที่ยวชุมชน การ
สื่อสารการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาล
เริ่มสนับสนุนได้ไม่นาน
ดั ง นั้ น บทความนี้ ห วั ง ว่ า จะสามารถมี ส่ ว นในการน าเสนอรู ป แบบที่ ท าให้ เ กิ ด
ความสาเร็จของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลัก
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด

3. วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการดาเนิ น งานวิจั ยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed method research) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการหรือ
ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจานวน 15 ท่าน นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังใช้
เทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group Dicussion) ในการยืนยันรูปแบบปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
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ประชารั ฐ รั ก สามั คคีวิ ส าหกิจ เพื่อสั งคม ส่ ว นส าหรับ การวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง
ข้าราชการจากหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่สองเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มสุดท้ายประชาชนหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ทาการวิเคราะห์เชิงประเมินผลการดาเนินงาน
โดยใช้ตัวชี้วัดของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Key performance indicator:
KIPs) คือ รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดที่จดทะเบียนในระยะที่ 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ อุดรธานี บุรีรัมย์ เพชรบุรีและภูเก็ต
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ที่ใช้ทา
การทดสอบสมมติฐานการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance :
ANOVA)

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ผลการวิจัย จากาการสั มภาษณ์เชิงลึ กเรื่องรูปแบบที่
เหมาะสมของการจัดการธุร กิจ ท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัดได้ปัจจัยที่สาคัญดังนี้
1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยที่สาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมี
ตัวแปรย่อยได้แก่ การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่
การจัดหาเงินทุนและงบประมาณที่จาเป็นต่อการบริหารงานท่องเที่ยวชุมชน การสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่นถนนที่นาไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และความ
ได้เปรียบทางชัยภูมิท่องเที่ยวชุมชน
2) ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่
การสร้างมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้าน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ อาทิเช่น การพาไปดูงาน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จและการปรับเปลี่ย นการจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนไปตามกระแสการท่องเที่ยวปัจจุบัน และการอบรมความรู้หรือทักษะของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3) ปัจจัยด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ การออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ การสร้างเอกลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างความคุ้มค่าที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวชุมชน
4) ปัจจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างจิตรสานึกรักษ์ชุมชน ความพร้อมของชาวชุมชนการสนับสนุน
จากผู้นาชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
5)ปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมขนตามหลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ซึ่งมีตัว แปรย่อยได้แก่ การสร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ความเหมาะสมของ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานจากบริษัทประชา
รัฐ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านที่พัก
4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การจากสารวจและการทดสอบสมมติฐาน มีลักษณะดังนี้
จากลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามต่างกันมีผลต่อ
ความสาเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่แตกต่างกันหรือไม่ จะพบว่าระยะเวลาในการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด ที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ต่างกัน มีผลต่อความสาเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่แตกต่าง โดยที่
ข้าราชการควรเป็ นข้าราชการรุ่นใหม่ที่รับราชการมาน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติการ
ปรับตัวเข้ากับงานดี นอกจากนี้การเบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด มีผลต่อความสาเร็จของบริษัท
ประชารั ฐ รั ก สามั คคีวิ ส าหกิจ เพื่อ สั งคมที่แ ตกต่างกันหรือไม่ จะพบข้อ มูล ว่ า ปั จจัย ด้านการ
ส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการการท่องเที่ยว
ชุมชน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนด้
และปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม
มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อความสาเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม
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5. อภิปรายผลการวิจัย
สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ทาให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
ในประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนประสบผลสาเร็จนั้น ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากข้อมูลผล
การปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม จ ากั ด และข้ อ มู ล จากศู น ย์
ประสานงานสานพลังประชารัฐรักสามัคคี กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย รวมถึงข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี บุรีรัมย์
เพชรบุรีและภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างและได้ทา
การวิเคราะห์ทางสถิติ ทาให้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุม ชนตามหลักการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดอันดับ 1 โดยมีรายละเอียดเรื่องความ
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่
ต้องเข้ามารับผิดชอบทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และมีหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานราชการ โดยเจ้าหน้าที่ประสานควรเป็นบุคลากรในพื้นที่หรือคนในชุมชน นอกจากนี้ยัง
ต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในส่วนกรรมการผู้จัดการบริษัทของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีตามจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจการดาเนินงาน
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีในจังหวัดนั้น ๆ ควรเป็นคนที่ทุ่มเท กระตือรือร้นการทางานและ
เป็นบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริง สาหรับประเด็นด้านการคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบทั้ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจและตาแหน่งกรรมการผู้จั ดการบริษัทประชารัฐประจา
จังหวัดนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญที่มีผลต่อความประสบความสาเร็จซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนมพร
สารสิทธิยศได้ทาการศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม (โฮมสเตย์)
(Sarasityot Phanomphon, 2009) พบว่าการใช้ชาวชุมชนในพื้นที่ มามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ย วโดยชุมชนนั้น ถือว่าเป็น สิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากมีความรู้ในท้องถิ่นและยังสามารถ
ประสานกับชาวชุมขนอื่น
2). ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของ
กรรมการผู้ จั ดการบริ ษัทประชารั ฐ รั ก สามัคคีวิ ส าหกิจเพื่ อสั งคม (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นประเด็นที่
สาคัญสูงมาก โดยปัจจัยภายในของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนที่ได้รับการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสูงคือ ความพร้อมของชาวชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกปัจจัย
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ที่สาคัญเช่นกันคือการสนับสนุนจากผู้นาชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้อง (Damrongwongcharoen Chaiyasit, 2007) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อ
การทาโครงการเพื่อสังคมคือการการมีส่วนรวมของชุมชน ความพร้อมของชาวชุมชนและการ
สนับสนุนของผู้นาชุมชนอย่างจริงจังและการสนับสนุนรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับผลการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้แสดงความคิดเห็นในการให้ความสาคัญอย่างสูง
มากต่อการประสบความสาเร็จของการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐคือการได้รับการสนับสนุน
จากผู้นาชุมชมหรือผู้นาท้องถิ่น สาหรับในหลายพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ได้ประสบปัญหาผู้นาชุมชน
ปล่อยให้ชาวชุมชนดาเนินการกันเอง ผู้นาชุมชนไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง
แท้จริง จึงนามาซึ่งความไม่ประสบความสาเร็จของโครงการแต่อย่างใด
3). ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นว่าเป็น
ประเด็นที่สาคัญสูงมาก เนื่องจากบริษัทประชารัฐฯ มีความชานาญทางด้านการตลาด อาทิ การ
สร้ างความต้องการซื้อ การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจในสิ นค้าเกษตร รวมถึงการสร้า ง
เครือข่ายทางการตลาด ดังนั้นสิ่งที่ต้องการให้บริษัทฯเข้ามาช่วยให้มากคือเรื่องการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจัยอีกตัวที่อยู่
ภายใต้ปัจจัยด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคมคือ ปัจจัยในเรื่องการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Chuchit Chatree, 2008). ได้ทาการศึกษาโครงการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแก่งเกาะใหญ่ ตาบลบาง มะค่า อาเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยพบว่าบทบาทผู้บริหารงานกิจการเพื่อสังคมว่าควร
ต้องรู้ทันสถานการณ์ด้านการตลาดของนักท่องเที่ยวที่มีเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้นผู้บริหาร
กิจการเพื่อสังคมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง
โดยสามารถใช้หลักการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวชุมชนได้ดีรวมถึงการสร้างสร้างเอกลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชน
4). ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการเก็ บ ข้ อ มู ล และน ามาวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistics) พบว่าการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น ความ
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ได้เปรียบทางชัยภูมิท่องเที่ยวชุมชนและการสร้างถนนที่นาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
ต่าง ๆ เนื่องจากการแหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ยังขาดการสนับสนุนด้านเส้นทางและป้ายบอก
ทางซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กระบวนการทางสถิติการทดสอบการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple linear regression ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) ซึ่งเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มข้อมูลสอง
ชุดขึ้นไป พบว่า การส่งเสริมการเข้าถึงปั จจัยการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น การถนนหรือสร้าง
ทาง ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งภายในหัวข้อนี้มีผล
อย่างเป็นนัยสาคัญต่อความสาเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศ
ไทย) จากัดอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Charatpim Chongsatien, 2010) ซึ่งได้พบว่า
การส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สาคัญคือสร้างสิ่งอานวยความสะดวกซึ่ง
ในหลายพื่นที่ยังขาดแคลนอยู่
5). ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จากการให้
สัมภาษณ์เชิงลึกของกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศ
ไทย) จากัด รวมถึงการเก็บส ารวจความคิดเห็นโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยพบว่า
ปัจจัยนี้ได้รับความสาคัญไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยภายในปัจจัยนี้คือการปรับเปลี่ยนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปตามกระแสการท่องเที่ยวปัจจุบัน และการสร้างมาตรฐานการ
จั ดการท่ องเที่ย วโดยชุ มชน ซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ (Community Enterprise
Promotion Division, 2016) ที่ได้สรุปความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคือการ
ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนไปตามกระแสการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาไปตามกระแสในโลกโซเชียล การแชร์ ห รือการบอกต่ อในเรื่ องการ
ท่องเที่ยวนั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกการท่องเที่ยวชุมชน

6. ข้อเสนอแนะ
ปัจ จุ บั น รัฐ บาลได้ใช้บ ริ ษัทประชารัฐ รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสั งคม (ประเทศไทย)
จากัด ในการร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ชุมชน ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจัยฉบับนี้ไปใช้เพื่อให้ได้ผล ควรนาไปใช้ดังนี้
6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ (Committee) เพื่อสรรหาชุมชนที่มีความพร้อม มีความ
สามัคคีและมีเอกลักษณ์ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ควรเลือกชุมชนที่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่
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ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และชาวชุมมีอัธยาศัยตอนรับนักท่องเที่ยวโดยคณะกรรมการนี้ควรจะมี
ความชานาญในการเลือกชุมชนให้ได้ชุมชนเป้าหมายที่แท้จริง
6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการการ (Committee) เพื่อสรรหาบุคลากรที่จะมาเป็น
เจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐ เพื่อทาหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานราชการกับชาว
ชุมชน โดยการเปิดคัดเลือกโดยให้โอกาสคนที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ก่อน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมี
การแสดงวิสัยทัศน์ถึงความชานาญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างดี
6.3 การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human resource management) การ
พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนควรเป็นคนในพื้นที่ มีความทุ่มเท กระตือรือร้นการ
ทางานและเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริง
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