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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงการก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไขของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ผู้น าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง นักวิชาการ และจ านวน 40 คน ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา คือ จัดท าสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน 
ก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า มุ่งเน้น
การสร้างจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ 
ดังรายละเอียดในผลการวิจัย  
ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน, จังหวัดสงขลา 
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Abstract 
 The objective of this research is to make the guidelines for potential 
development of community tour operators in Songkhla Province.  Using data from 
internal and external environment analysis including defining proactive, preventive and 
corrective strategies for community tour operators. The samples in this research were 40 
people which include community tour operators, community leaders, government 
agencies and private agencies, and academics. The result revealed that the guidelines for 
potential development of community tour operators in Songkhla Province were 1) online 
media for promoting community tourism programs, 2)  define community tourism 
programs in accordance with the needs and behaviors of customers, 3) focus on creating 
consciousness of being a tour operator in providing accurate information to tourists, and 
others as detailed in the research results. 
Keyword: Potential Development, Community Tour Operator, Songkhla Province 
 
บทน า  
 จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย เป็นเมืองสองทะเล และยังเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญมาแต่สมัยโบราณ อีกทั้งยังมี โบราณ 
สถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และการละเล่นพ้ืนเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลัง นอกจากนี้จังหวัดสงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้งเกาะแก่ง 
ชายทะเล น้ าตกและทะเลสาบ อีกท้ังยังคงมีสภาพของเมืองเก่าแก่ ที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีอ าเภอ
หาดใหญ่ซึ่งเป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนที่ส าคัญของภาคใต้ (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สงขลา, 2561) อีกท้ังยังมีชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ ทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่ เรียบ
ง่ายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดสงขลา (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, 2560) 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนได้มีการประยุกต์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างแท้จริง โดยก าหนดเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เน้นผลประโยชน์เพ่ือชุมชน และเป็นการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และน ารายได้มาสู่ชุมชน ซึ่งแนวโน้ม่ของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ส่วนหนึ่งจะเน้นการท่องเที่ยว
ชุมชนที่มีการสื่อความหมาย เป็นการท่องเที่ยวควบคู่กับการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, 2561) และจังหวัดสงขลานับว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมของสมบัติ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ รวมถึงทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่
แล้วในชุมชน โดยไม่ต้องสร้างเสริมหรือลงทุนเพ่ิมแต่อย่างใด จึงถือว่าหากน ามาประยุกต์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ย่อมท าให้เกิดรายได้ และยังเปิดโอกาสใหม่ในการจ้างงาน 
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รวมถึงสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งท าให้เกิดกระแสที่เน้นความรับผิดชอบและเกิดจิตส านึก
ของนักท่องเที่ยวในการทอ่งเที่ยวแบบยั่งยืน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, 2560) 
 ความส าเร็จของการท่องเที่ยวชุมชนจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท างาน
อย่างเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ และมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นร่วมกันสนับสนุนฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอและสร้างการ
เรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ ซึ่งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่น ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข้อมูล อีกทั้งยังสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มา
เยือน และท าให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง อันจะน าไปสู่การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ดีงามสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน, 2560)  
 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจ าเป็นต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบ 
การท่องเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกคนต้องพร้อมต่อการให้บริการ
ทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชน (พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์, 2560) โดยในขั้นแรกควรท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนตามบริบทของกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในแต่ละ
กลุ่ม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข และก าหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชม จังหวัดสงขลาในแต่ละด้าน เพื่อใช้การวางแผน
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2560) 

 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด
สงขลา 
  2. ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไขของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสงขลา 
 3. เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา สามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก และกลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ใน
การตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
  2. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สามารถผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ไปใช้ในการวางแผน และก าหนดโครงการในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ได้อย่างถูกต้องที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ ในจังหวัดสงขลากับพ้ืนที่เชื่อมโยง ส าหรับการให้บริการ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาในประเด็น สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ประกอบด้วย 
จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เชิงรุก  
เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ หรือเรียกว่า การวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix รวมถึงก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ มุ่งศึกษาเฉพาะในชุมชนการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา  
  3. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย 
 แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT และ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 

จากสภาพแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย แบบ 
จ าลองทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix  (6) มีราย 
ละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ SWOT ค าว่า SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายมาจาก (Strengths : S) หมายถึง 
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  (Weaknesses : W) หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Opportunities: O) 
หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ และ (Threats : T) หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคาม
การด าเนินงานขององค์การ ในการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 ด้าน คือ สภาพ 
แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อประเมินค่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมขององค์กร 
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จุดแข็ง  (Strengths : S) เป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ตามศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่            
จุดแข็งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลมาจากการบริหารงานภายในระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
หรืออาจมาจากความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ เช่น มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง 
ที่ตั้งอยู่ใกล้ทั้งแหล่งวัตถุดิบและแหล่งจัดจ าหน่าย บุคลากรมีประสบการณ์และความสามารถสูง ฯลฯ  

จุดอ่อน (Weaknesses :W) เป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากปัญหาภายในธุรกิจ อันเนื่องมาจากการ
บริหารงานที่ผิดพลาด ข้อจ ากัดบางประการของศักยภาพทางธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลร้ายถ้าไม่รีบ
ด าเนินการแก้ไข เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินค้าที่ผลิตออกมามี คุณภาพ ไม่คงที่ ขาดการประ สาน
งานที่ดีภายในองค์กร ฯลฯ 

โอกาส (Opportunities : O) เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่
เกิดข้ึนได้ แต่เป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันส่งผลดีให้กับธุรกิจโดยบังเอิญ เช่น กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายมีรายได้
เพ่ิมข้ึน นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ สินค้าของคู่แข่ง มีคุณภาพต่ า ฯลฯ  

อุปสรรค (Threats : T) เป็นปัจจัยภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้ 
และเป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันเลวร้ายที่ส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย เช่น รัฐบาลขึ้นภาษี ปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจตกต่ า วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เกิดภัยสงครามหรือภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ในทุกหัวข้อรายการที่ประเมิน
อาจเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายกับธุรกิจก็ได้ เช่น ในเรื่องของคุณภาพสินค้า ถ้าสินค้ามีคุณภาพดีถือได้ว่าเป็น
จุดแข็งที่ธุรกิจนั้นต้องรักษาไว้ หรือหาหนทางพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าสินค้ามีคุณภาพไม่สม่ าเสมอถือ
เป็นจุดอ่อนอันส่งผลเสียต่อธุรกิจ กรณีเมื่อวิเคราะห์พบแล้วว่ารายการใดเป็นจุดอ่อน ธุรกิจต้องมีมาตรการ
ที่จะแก้ไขปัญหาหรือหาทางบรรเทาปัญหานั้น ๆ ให้ได้  

2. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดย
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วก็จะน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ 
ความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางที่ เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
ข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (ละเอียด  
ศิลาน้อย, 2559) ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นการใช้จุดแข็งบนโอกาสที่มีได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ในเชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นการขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส ได้มาจากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เป็น การขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค ได้มาจากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น จุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการจัดการธุรกิจ นับเป็นงานอันดับแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการบริหารจัดการธุรกิจหรือการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยปกติก่อนเริ่มด าเนินการวางแผน 
ก าหนดกลยุทธ์ใด ๆ ก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดภายนอกเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ ปัจจัยส าคัญที่
ต้องน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ตลาดเป้าหมาย คู่แข่งขัน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และนโยบาย
ภาครัฐการเมือง ฯลฯ หลังจากนั้นจึงด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจเป็นล าดับต่อมา 
ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถในการจัดการด้านการตลาด ด้านการผลิต การ
บริการ การเงิน และบุคคล ฯลฯ เครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วน าไปหาความสัมพันธ์แบบตารางที่เรียกว่า TOWS 
Matrix ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไขและกลยุทธ์
เชิงรับ เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสม อันจะน าไปสู่การด าเนินงานของธุรกิจที่
ถูกต้อง และน าไปสู่แสวงหาความยั่งยืน (สุนีย์ วรรธนโกมล และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน 
และเชิงแก้ไข และก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ผู้น าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
นักวิชาการ และนักท่องเที่ยว โดยจัดประชุมกลุ่มใหญ่ จ านวน 3 ครั้ง และก าหนดผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลครั้ง
ละ 40 คน อีกท้ังใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยการก าหนดประเด็นและหัวข้อที่ต้องการสัมภาษณ์
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นแนวทาง โดยเป็นค าถามแบบเปิด
กว้างโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และท าการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมเติมใน
ข้อมูลต่าง ๆ ในทุกประเด็นให้ครบถ้วน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และมีการก าหนดประเด็น
ที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า นักวิจัยจะก าหนดค าถามปลายเปิดที่ต้องการทราบอย่างหลวม ๆ โดยค าถาม
สามารถยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละคน และสอดคล้อง
ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละสถานที่ และสอดคล้องกับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นการตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้าด้านข้อมูล โดยจะใช้การเก็บข้อมูลต่างสถานที่กัน ประกอบด้วย ชุมชนการท่องเที่ยว
ในแต่ละชุมชนในจังหวัดสงขลา อีกทั้งใช้การเก็บข้อมูลต่างบุคคล ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือตัวแทนของ
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ผู้น าชุมชน และนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้อมูลในช่วงวันเวลาที่แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างข้อสรุป โดยการรวบรวมข้อมูล
จากการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์ มาจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพ่ือการวิเคราะห์ โดยการแยกแยะ
ประเด็นต่าง ๆ จากนั้นพิจารณาหาประเด็นที่คล้ายคลึงกัน น ามารวมกัน และจัดเป็นหมวดหมู่ แล้ว
วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูล จนได้แบบแผนเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป เพ่ือใช้อธิบาย
ผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
2. มีความจริงใจ โดยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 
3. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยที่ดี 
4. มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
จุดอ่อน 
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดยุค 4.0 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในสื่อ online เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ 
3. ขาดความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และก าหนดอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
4. ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ 
โอกาส 
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
2. วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดสงขลา มีความน่าสนใจ 
3. มีรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลามีความหลากหลาย ในการดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยว 
4. ตลาดการท่องเที่ยวชุมชนจัดหวัดสงขลาสามารถเติบโตได้อีก อีกท้ังมีทรัพยากรทางธรรมชาติ            

ที่อุดมสมบูรณ์ ในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี 
อุปสรรค 
1. ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันของแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ขาดรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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3. ขาดความบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนด้านการท่องเที่ยว ใน 
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาอย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่อง 
 4. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 
 กลยุทธ์ TOWS Matrix ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กลยุทธ์
เชิงรุก (บุกตลาด) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ก าจัดจุดอ่อน) และกลยุทธ์
เชิงรับ (สร้างภูมิคุ้มกัน) สามารถน ามาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 
 กลยุทธ์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 1. จัดท าสื่อสังคมออนไลน์ของชุมชนจังหวัดสงขลา 
 2. จัดท าเว็บไวต์ของชุมชนส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 3. การสร้างแบรนด์ชุมชนจังหวัดสงขลา 
 กลยุทธ์ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 1. ก าหนด content marketing และโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน ที่น่าสนใจ 
 2. การก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ 
 3. การจัดแคมเปญ โปรโมชั่น การท่องเที่ยวชุมชน 
 กลยุทธ์ด้านความร่วมมือ 
 1. การผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 2. การบูรณาการการท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 กลยุทธ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
 1. เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง มุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่ดี 
 2. จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
 3. จุดบริการชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาตนเอง 
 1. อบรมความรู้การให้บริการที่เป็นเลิศ การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้างอัตลักษณ์ 
 2. อบรมการจัดท าสื่อสังคมออนไลน์ 
 3. อบรมความรู้ด้านการท าการตลาดท่องเที่ยวยุค 4.0 
 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix น ามาสู่การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
 1. จัดท าสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด
สงขลา ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
 2. การสร้างแบรนด์ชุมชนจังหวัดสงขลา ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และก าหนด content  
marketing ที่น่าสนใจในสื่อสารการตลาด เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น 
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 3. การจัดแคมเปญ โปรโมชั่น การท่องเที่ยวชุมชน และโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนที่
หลากหลายรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และฤดูกาลท่องเที่ยว 
 4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนที่เกี่ยวข้อง  กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ชุมชน จังหวัดสงขลาการท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละ
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดตั้งชมรม หรือวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา เพ่ือร่วมกันในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างยั่งยืน 
 6. จุดขายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการให้บริการของชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารด้านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 7. การพัฒนาคุณภาพและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่ดี และเพ่ือเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง 

8. ยื่นเรื่องเสนอหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน 

9. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
10. การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การจัดท าสื่อ

การตลาดออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และการ
บริการที่เป็นเลิศ  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาจุดแข็งของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา พบว่า จุดแข็งของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน คือ รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดี ท าให้สามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ 
รวมถึงการให้บริการด้วยความจริงใจ และมีอัยยาศัยที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ เขมชนิดาภา                       
ฤทธิกาญจน์ (2561) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการน าเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีจุดแข็ง คือ เป็นคนในพ้ืนที่ท าให้รู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และมุ่งเน้นการบริการด้วยใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รวมถึงมีความจริงใจกับ
นักท่องเที่ยว  
 ในขณะที่จุดอ่อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน คือ ขาดความสามารถในการแข่งขัน และขาด
การประชาสัมพันธ์ในโลก online เพ่ือเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศ สอดคล้องกับ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา 
และ ปทุมพร  แก้วค า (2558) ที่กล่าวว่า ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวส่วน
หนึ่งไม่มีความรู้ด้านการน าเที่ยวอย่างแท้จริง ท าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันน้อย นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาในการหาตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการตลาด
ออนไลน์   
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ในขณะที่โอกาสของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน คือ ตลาดการท่องเที่ยวชุมชนยังสามารถ
เติบโตได้อีกมาก สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2559) ที่กล่าวถึงการวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า กลุ่มลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการขยายการบริการเพ่ือรองรับตลาดใหม่ อีกทั้งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ในการรองรับการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับพิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์. (2560) ที่
กล่าวว่า ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนของไทยมีความหลากหลายและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างด ี
  ในส่วนของอุปสรรคของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน คือ ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมกันของแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนในแต่ละชุมชนยังขาดอัตลักษณ์ท่ีโดด
เด่น สอดคล้องกับ พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์. (2560) ที่กล่าวว่า ชุมชนส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการกันเอง
ในแต่ละชุมชน ขาดความร่วมมือกันระหว่างชุมชน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละชุมชนมีความคล้ายคลึง
กันมาก จึงท าให้ไม่มีอัตลักษณ์ที่เป็นของชุมชนเอง 

  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจัดท าวิจัยในรูปแบบโครงการจัดการความรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดสงขลา 
 2. ควรท าวิจัยเพื่อหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท่องเที่ยวชุมชนตามรอยค าขวัญ
ประจ าจังหวัดสงขลา 
 3. ควรท าวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการระหว่างจังหวัด เป็นแบบกลุ่มจังหวัดแถบ
ลุ่มแม่น้ าทะเลสาบสงขลา กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ   
 ขอขอบพระคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้โอกาส และสนับสนุนทุนในการ
ท าวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูลอย่างดียิ่ง 
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