
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1.  แนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อางแลว) กลาวถึง Ecotourism วาเปนสิ่งที่ไดรับความ
สนใจมาก และมีผูที่พยายามบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยไวหลายคํา เชน นิเวศสัญจร การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษ แตสําหรับการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดใชคําวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แทนคําวา Ecotourism  
 - ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) มีผูใหความหมายไวคอนขาง
หลากหลาย ซ่ึงก็มีความสอดคลองกันอยู Hector Ceballos-Lascurain (1990, อางถึงในชูสิทธิ์ ชูชาติ 
และคณะ, 2538) เปนบุคคลแรกที่กําหนดความหมายไววา Ecotourism เปนการทองเที่ยวรูปแบบ
หนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงคเพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรูและ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณและสัตวปาตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏใน
แหลงธรรมชาตินั้น ในประเด็นเดียวกัน Elizabeth Boo (1991, อางถึงในสุภาวดี มีสิทธิ์ และคณะ, 
2545) ใหความหมายคลายคลึงกันวา เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอการอนุรักษ 
อันเนื่องมาจากการมีรายไดสําหรับการดูแลรักษาพื้นที่ การสรางงานใหชุมชนหรือทองถ่ิน และการ
สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม  Raff Buckley แหง International Centre of Ecotourism Research of 
Griffith University ประเทศออสเตรเลีย (2000, อางถึงในอุไรวรรณ ตองกาย, 2545) นิยามวา เปน
การทองเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอยางยั่งยืน อยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาเรียนรูดาน
วัฒนธรรมและ /หรือส่ิงแวดลอมเอื้อประโยชนตอการอนุรักษและสรางความพึงพอใจตอ
นักทองเที่ยว 

 สําหรับในประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (1995, อางถึงในชูสิทธิ์ ชูชาติ และ
คณะ, อางแลว) ใหความหมายวา คือการทองเที่ยวที่เขาไปสัมผัสธรรมชาติ ซ่ึงตองมีการใหความรู
ทางนิเวศวิทยาจากผูมีความรูในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความรูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ความหมายยังไดรวมไปถึงสภาพทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในทองถ่ิน ความเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นจะตองไดรับการรักษาไว ในความหมายเดียวกัน ภราเดช พยัฒวิเชียร (2539, 
อางถึงในสุภาวดี มีสิทธิ์, อางแลว) กลาววา เปนการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ที่เปนธรรมชาติ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน มีขอบเขตซึ่งจํากัดโดยรูปแบบและสถานที่ ตลอดจนในเรื่องกลุมนักทองเที่ยว 
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บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (จุลสารการทองเที่ยว, 2542) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา เปนการ
ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีการใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ และใหชุมชนทองถ่ินมี
สวนรวมในการจัดการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกชุมชนทองถ่ิน และสรางจิตสํานึกใหทุกฝาย
รวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน  และ ปุสตี อาคมานนท มอนซอน และคณะ (1992, อาง
ถึงในชูสิทธิ์ ชูชาติ และคณะ, อางแลว) ใหคํานิยามไววาหมายถึงการเที่ยวชมธรรมชาติหรือการ
เที่ยวเพื่อการศึกษาความเปนมาของธรรมชาติ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไมไดมีการพัฒนาใด 
ๆ หรือเปนธรรมชาติ   แท ๆ ซ่ึงรวมไปถึงวิวทิวทัศน ภูมิประเทศ น้ํา พืช และสัตวปา 

จากความหมายดังกลาวขางตน กลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อการเรียนรู และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพืชพรรณ
และสัตวปา รวมถึงวัฒนธรรมของคน  ในทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอระบบนิเวศ 

- องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2540, อางถึงในทีมวิจัยชาวบาน
ปาเหมี้ยง, 2547) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลัก (Key Elements) ของการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษเปนมิติ 4 ดาน คือ  

องคประกอบแรก เปนองคประกอบดานพื้นที่   เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเปนหลัก มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity of 
Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรม และประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศ (Eco-System) ในพื้นที่ของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยว
ที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ   

องคประกอบที่สอง คือ  องคประกอบดานการจัดการ   เปนการทองเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบ (Responsible Travel) ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (no or low impact) มีการจัดการที่
ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และ
ควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขตจึงเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืน 

 องคประกอบตอมา คือ องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ  เปนการทองเที่ยวที่
เอื้อตอกระบวนการเรียนรู (Learning process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูนความรู (knowledge) ประสบการณ (Experience) 
ความประทับใจ (Appreciation) เพื่อสรางความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองทั้งตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวส่ิงแวดลอม
ศึกษา (Environmental Education-based Tourism)   
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องคประกอบสุดทาย คือ องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชน เปนการทองเที่ยวที่
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนทองถ่ิน (Involvement of Local Community or 
People Participant) ที่มีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน 
(Local Benefit) โดยประโยชนตอทองถ่ินที่ได หมายความรวมถึงการกระจายรายได   การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทนเพื่อนํากลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเที่ยวดวย
และในที่สุดแลวทองถ่ินมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินในที่นี้
เร่ิมตนจากระดับรากหญา (grass root) จนถึงการปกครองทองถ่ิน และอาจรวมการมีสวนรวมของผู
ที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation-based 
Tourism) 

จากองคประกอบทั้ง 4 ขางตน สามารถแสดงความสัมพันธของหลักการพื้นฐานของ      
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดดังนี้ 
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แผนภูมิ 1 หลักการพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ET, ET, et แสดงความเขมขนของการทองเที่ยวแบบ Ecotourism 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542) 
 

ทองถิ่นรวมในกระบวนการ 

การทองเที่ยวที่ชุมชน
ทองถิ่นมีสวนรวม 

รูปแบบและกิจกรรม
การทองเที่ยวเปน
สิ่งแวดลอมศึกษา 

มีการจัดการสิ่งแวดลอม    
และการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ET 
 ET 

 ET 

 ET 

 ET 

ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศ 

ลักษณะดั้งเดิมเฉพาะพื้นที่ 

ดานพื้นที ่ ดานการจดัการ 

ดานกิจกรรม ดานองคกร 

et 

et 

et et 

     ไมมีผลกระทบ 

เรียนรูรวมกัน 
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 จากแผนภูมิ 1 กลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษนั้น ขึ้นอยูกับความสมบูรณของ
องคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบครบสมบูรณแลว จัดเปนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สมบูรณ 
 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,อางแลว)ไดกําหนด
นโยบายหลักของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไว 8 ประการดังนี้ 
 1. สงเสริม ชักจูง ใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศเดินทางมาสูประเทศไทย เพื่อใหไดมาซึ่ง
รายไดเปนเงินตราตางประเทศ เขาเพิ่มพูนเศรษฐกิจสวนรวมโดยรีบดวน 
 2. ขยายแหลงทองเที่ยวใหกระจายไปในทองถ่ิน เพื่อเปนการกระจายรายไดจากการ
ทองเที่ยวใหถึงประชากรในทุกภูมิภาค 
 3. อนุรักษและฟนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหคงความ
เปนเอกลักษณของไทยไวดวยดีที่สุด 
 4. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ดี เพื่อสราง
ความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนใหมากขึ้น 
 5. เพิ่มความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหสามารถ
เดินทางไปสูจุดหมายปลายทางตาง ๆ ในประเทศไทย ดวยความมั่นใจในความปลอดภัยของรางกาย
และทรัพยสินของตนและหมูคณะ 
 6. สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย
และเยาวชน เพื่อเปนการเพิ่มสวัสดิการดานการทองเที่ยวแกคนไทย 
 7. สงเสริมคนไทยเขาทํางานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมากที่สุด 
 8. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม อันเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษขางตน กลาวโดยสรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
เปนการทองเที่ยวที่ เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เปนแหลงทองเที่ยวที่มี         
ความรับผิดชอบโดยไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการสิ่งแวดลอม ควบคุม
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต  การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวนั้นตองมีการใหการศึกษา 
ความรู ประสบการณ ความประทับใจเพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในกระบวนการคิด การวางแผน ตลอดจน
รวมรักษาทรัพยากรทองเที่ยว และมีการกระจายรายไดไปสูทองถ่ินอยางเทาเทียมกัน 
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2.2.  แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความหมายของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
Pinchot (อางถึงในพวงเพชร ธนสิน, 2532) เปนผูบัญญัติคําวา Conservation ขึ้นมา และได

ใหความหมายไววา “The use of natural resources for the greatest good, for the greatest number, 
and for the longest time” และคําวา Conservation ตามความหมายในพจนานุกรมศัพทภูมิศาสตร 
อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ การสงวนรักษาทรัพยากรที่มีอยูดวยวิธีการตาง ๆ โดยรูจัก
ใชใหถูกตองและไดผลคุมคา ใหมีการคงอยูหรือสูญเสียนอยที่สุด 

นิวัติ เรืองพานิช (2537) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด
เปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ตองใหสูญเสียทรัพยากร
โดยเปลาประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันดวย 
ฉะนั้นการอนุรักษจึงไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ แตตองนําทรัพยากรมาใช
ประโยชนใหถูกตองตามกาลเทศะ (time and space) อีกดวย ในประเด็นเดียวกัน วิชัย เทียนนอย 
(2533) กลาวถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติวา เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และยืดอายุการใชงานใหยาวนานที่สุด ดังนั้น การใชทรัพยากรธรรมชาติจึงตอง
กระทําดวยความฉลาด แตมิไดหมายความวาจะเก็บรักษาสิ่งเหลานั้นไวโดยมิไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และพวงเพชร ธนสิน (อางแลว) กลาววา การอนุรักษ ไมไดหมายความวาเก็บไว
เฉย ๆ โดยไมใช แตจะหมายความถึงการใชอยางฉลาดหรือใชใหถูกตอง ซ่ึงหมายความรวมถึงการ
ใชอยางประหยัดซึ่งรวมความถึงการระมัดระวังในการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ การใชใหไดประโยชน
สูงสุด ใหประโยชนที่จะไดรับจากทรัพยากรนั้น ๆ คุมกับการที่ตองสูญเสียทรัพยากร นั้น ๆ ไป 
 หลักการอนุรักษธรรมชาติมี 3 ประการ (วิชัย เทียนนอย, อางแลว) คือ ประการแรก เปน
การถนอม เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพยายามคงสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพเอาไว 
โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ประการที่สอง เปนการบูรณะฟนฟู คือ 
การบูรณะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับความเสียหายเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ใหกลับคืนสภาพ
เดิมหรือเกือบคงเดิม อาจกระทําไดกับทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด เชน ดิน น้ํา ปาไม และทุงหญา
เทานั้น และประการสุดทาย การนํามาใชใหม คือการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวกลับมาใชอีก
คร้ังหนึ่งเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้น การอนุรักษ ไมไดหมายถึงการเก็บทรัพยากรโดยที่ไมใชประโยชน แตหมายถึง    
การนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด และใชเปนเวลานานที่สุด แตใหเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยากรใหนอยที่สุด ซ่ึงหลักการอนุรักษธรรมชาติ ไดแก การถนอม การบูรณะฟนฟู และการ
นํามาใชใหม 
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- ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
ดุสิต พานิชพัฒน (อางถึงในพวงเพชร ธนสิน, อางแลว) ไดใหความหมายของคําวา

ทรัพยากรธรรมชาติวาหมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่ธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นมาและสามารถอํานวย
ประโยชนใหแกมนุษย หรือบางครั้ง หมายถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเปนโภคทรัพยของ
ประเทศ (Wealth of the country) ในความหมายเดียวกัน นิวัติ เรืองพานิช (อางแลว) ไดกลาววา 
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชนสามารถ
สนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา 
ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน รวมทั้งกําลังงานจากมนุษยดวย 

ทรัพยากรปาไม (Forest Resources) หมายถึง พันธุไมทุกชนิดที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน 
มีปริมาณตนไมหนาแนนเพียงพอ มีพื้นที่กวางขวางพอที่จะมีอิทธิพลตอดินฟาอากาศในทองถ่ิน  
นั้น ๆ  และทางนิเวศวิทยา มีความแตกตางจากพื้นที่ดินภายนอกโดยทั่วไป เนื่องจากปาเปนที่กําเนิด
ของตนน้ําลําธารตาง ๆ เปนที่อยูของสัตวปา หรืออาจจัดเปนสถานพักผอนหยอนใจตามธรรมชาติ 
เชน จัดเปนวนอุทยานหรืออ่ืน ๆ  

กลาวโดยสรุป ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมี
ประโยชนสําหรับมนุษย ซ่ึงมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน ปาไม 

-  หลักการจัดการทรัพยากรปาไม 
นิวัติ เรืองพานิช (2548) กลาววา หลักการจัดการปาไมมีหลักการที่สําคัญ คือ ทําอยางไรจึง

จะทําใหปาไมที่ไดรับการจัดการยังคงดํารงอยูในสภาพที่สมบูรณตลอดไปได โดยสามารถอํานวย
ประโยชนแกสังคมมนุษยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม คือใหมีไมและของปาไว
ใชสอย เปนแหลงตนน้ําลําธารที่ดี สามารถปองกันการพังทลายของดิน บรรเทา   อุทกภัย เปนที่อยู
อาศัยของสัตวปา เปนแหลงรวมพันธุของทั้งพืชและสัตว เปนประโยชนตอการศึกษา การทองเที่ยว 
และเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน 

กลาวโดยสรุป หลักการจัดการปาไม คือ การใชปาไมและผลผลิตจากปาไมใหเปน
ประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดยาวนานที่สุด แตตองใหสูญเสียปาไมและผลผลิตจากปา
ไมโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากปาไมโดยทั่วถึงกันดวย 
 
2.3.   แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของแหลงทองเที่ยว  
 แหลงทองเที่ยวที่เปนแหลงนาสนใจของนักทองเที่ยว จะตองประกอบดวยองคประกอบ
สําคัญหลาย ๆ อยางผสมผสานกัน ซ่ึงมีผูกลาวถึงองคประกอบของแหลงทองเที่ยวไวหลายทาน
ดวยกัน Burkart และ Mabrik (1981, อางถึงในสงกรานต ศรีจันทร, 2546) ไดเสนอแนวคิดไววา 
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แหลงหรือสถานที่ที่สามารถจะสงเสริมหรือพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางสมบูรณควรตองมี
องคประกอบที่สําคัญอยางนอย  3 องคประกอบหรือที่รูจักกันวา 3A’s ประกอบดวย  

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เปนองคประกอบแรกที่มุงบอกศักยภาพเชิงการทองเที่ยวของ
สถานที่ ส่ิงดึงดูดใจมีความหมายครอบคลุมคอนขางกวางขวาง แตอยางนอยที่สุดตองมีประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวกับความมีช่ือเสียง สุนทรียภาพ ความสวยงาม คุณคาเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้อาจหมายรวมไปถึงคุณคาเชิงวิชาการ การถายทอดประสบการณ
และการเรียนรู   

องคประกอบตอมา คือ ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) องคประกอบสวนนี้จัดเปน
ปจจัยสําคัญที่มีสวนในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาใชบริการของสถานที่กอนการตัดสินใจเลือก
เดินทางไปทองเที่ยวนอกเหนือจากปจจัยสวนบุคคลที่จะเดินทางแลว ปจจัยเชิงพื้นที่ในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานพื้นฐาน เชน หองสุขา ที่จอดรถ และอื่น ๆ ลวนมีศักยภาพในการดึงดูด
นักทองเที่ยวไดทั้งสิ้น ส่ิงอํานวยความสะดวกตองมีความเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทและ
ลักษณะของแหลงทองเที่ยว  

สวนประกอบสุดทายคือ การเขาถึง (Accessibility) การเขาถึงเปนองคประกอบที่จะ
เชื่อมโยงใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาไปเยี่ยมชมสถานที่ หากขาดองคประกอบสวนนี้ หรือมี
องคประกอบนี้แตสภาพไมสมบูรณ อาจทําใหศักยภาพเชิงการทองเที่ยวลดลง ทั้งนี้การเขาถึงสวน
ใหญหมายถึงเสนทางคมนาคมตองมีความเหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะของสถานที่/แหลง
ทองเที่ยว   

ในประเด็นเดียวกัน Mill and Morrison (อางถึงในจิราวรรณ กาวิละ, 2544) กลาวโดย
สรุปวา แหลงทองเที่ยวตองประกอบดวย ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ในดานความสวยงาม ความนา
ประทับใจ   ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) ในเรื่องที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก หรือ
บริการอื่น ๆ ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ในเรื่องระบบการสื่อสารและสาธารณูปโภค  การขนสง 
(Transportation) และการตอนรับอยางมิตรไมตรี (Hospitality) 

 ในประเทศไทย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กลาววา แหลงทองเที่ยวควรมีองคประกอบที่
เปนที่นาสนใจอยู 3 ประการ คือ  

ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว (Attraction) เปนปจจัยสําคัญที่สุด
ของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งใหนักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่
นั้น ๆ โดยนักทองเที่ยวแตละกลุมยอมสนใจสิ่งดึงดูดใจของทรัพยากรทองเที่ยวแตละประเภทไม
เหมือนกัน   
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ประการที่สอง คือ ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีเสนทางคมนาคมขนสงเขาถึง (Accessibility) 
เปนปจจัยที่สําคัญของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีเสนทางหรือโครงขายขนสงที่สามารถเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถติดตอเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง เชน ถนนหนทาง 
สถานีขนสงทางรถยนต รถประจําทาง เปนตน  

สําหรับประการสุดทาย ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) ไว
บริการนักทองเที่ยวที่เขามาใหไดรับความสุข ความสบาย และความประทับใจ ทําใหนักทองเที่ยว
อยากจะทองเที่ยวนานวันขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในประเด็นเดียวกันนี้ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2550) ไดใหความเห็นวา 
แหลงทองเที่ยวมีองคประกอบไดถึง 5 ประการ คือ ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เปนความสวยงามและ
ส่ิงที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวนั้น ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) 
ไวคอยบริการใหนักทองเที่ยวได รับความสุข  ความสบาย   การเขาถึง  (Accessibility) มีทั้ง
แนวความคิดในการเขาถึง และการเดินทาง กิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) เปนกิจกรรมที่
นักทองเที่ยวสามารถหาทําไดในแหลงทองเที่ยวนั้น และที่พัก (Accommodation) ซ่ึงรวมถึง long 
stay, home stay, bed and breakfast, guest house และ youth hostel 

 จากขอมูลขางตน แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจของนักทองเที่ยวนั้น ควรมีองคประกอบของ
แหลงทองเที่ยวอยู 5 ประการ คือ ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) การ
เขาถึง (Accessibility) กิจกรรมในการทองเที่ยว (Activity) และท่ีพัก (Accommodation)  เพื่อให
นักทองเที่ยวสนใจอยากจะเขาไปเยือนสถานที่ทองเที่ยวนั้น นอกจากนั้นเกิดความประทับใจใน
แหลงทองเที่ยว เกิดความสุขสบาย และเกิดความรูสึกปลอดภัยในการไปเยือนสถานที่ทองเที่ยว  

 
2.4.   แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

Kotler (1996, อางถึงในชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2544) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมไดทางการทองเที่ยว การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด หรือที่เรียกยอ 
ๆ วา 4Ps เปนกลยุทธหรือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ                     
มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก  

ผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงในที่นี้จะเปนผลิตภัณฑที่ประกอบไปดวย พื้นฐานการออกแบบ 
การนําเสนอ การบริการ ยี่หอ ผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวยังมีสวนประกอบที่สําคัญตอไปนี้รวมอยู
ดวย  ไดแก  ความนาประทับใจและสิ่ งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวซ่ึงเกิดจากธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร โบราณสถานและวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการของแหลง
ทองเที่ยว ในแหลงทองเที่ยวจําเปนตองมีที่พักประเภทตาง ๆ รานอาหาร ระบบการขนสง กิจกรรม
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ดานกีฬาและนันทนาการ รานขายของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ การเขาไปถึงแหลงทองเที่ยว 
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตองมีการจัดสราง
ปจจัยพื้นฐานการผลิต  
  ราคา (Price) ราคาของสินคาและบริการในเรื่องการทองเที่ยวไมแนนอนคงที่ มีความ
ยืดหยุนสูง ขึ้นอยูกับฤดูกาล วันหยุด และกิจกรรมซึ่งจัดในการนันทนาการและการใชเวลาวางของ
ผูบริโภค ราคายังเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองในชวงเวลานั้นดวยราคายังมี
ความสัมพันธกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา คูแขง การแขงขัน  

สถานที่ (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) ในดานวัตถุประสงคของ
การตลาดสถานที่หมายถึงจุดขายทั้งหมดที่จัดทําใหผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวหรือสถานบริการ
ทางดานการทองเที่ยว  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตองอาศัยเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาดอัน
ประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการขายโดยบุคคล 

ในทํานองเดียวกัน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อางถึงในพระสมศักดิ์ สิริจนโท, 
2546) ไดกลาวถึงกลยุทธสวนประสมทางการตลาดไว 4 ตัว คือ  

Product หมายถึง ผลิตภัณฑ ไดแก สินคา บริการ หรือความคิดที่จะเสนอขายตอผูบริโภค 
สําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแลวสินคาที่จะเสนอขายก็คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษซ่ึงเปนของดี
ที่มีอยูในชุมชน ซ่ึงแตละแหงก็จะมีของดีเปนของตนเอง บางแหงก็เหมือนกัน บางแหงก็แตกตาง
กันเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน แตสําคัญคือ แตละชุมชนจะตองมีจุดขายที่เปนจุดเดน เปน
เอกลักษณหรือเปนตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Position) ที่ทําใหแตละชุมชนแตกตางกัน จุดเดน
นี้ตองสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว ดังนั้นแตละชุมชนก็จะมีอัตลักษณเปนจุดขาย 

Price หมายถึง การตั้งราคา คือคาบริการสําหรับนําเที่ยวภายในชุมชน พื้นที่ วิเคราะหจาก
พฤติกรรมนักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Consumers Behavior) แลว ราคาจะมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเลือกที่จะเที่ยวในโปรแกรมของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนอยมาก เพราะนักทองเที่ยวจะ
พิจารณาถึงทรัพยากรในชุมชนหรือพื้นที่วาจะตอบสนองความตองการของตนไดหรือไมมากกวา 

Place หมายถึง ชองทางในการจัดจําหนาย คือวิธีการที่จะทําอยางไรใหการทองเที่ยว
สามารถเสนอขายแกลูกคาได และลูกคาจะซื้อบริการของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางไร        

Promotion หมายถึง การสงเสริมทางการตลาด เปนการติดตอส่ือสารทางการตลาดเพื่อให
ลูกคาไดรูจักชุมชนของเรา เพราะถาหากขาดการติดตอส่ือสารแลว ลูกคาที่อยูทุกมุมโลกก็คงไมรูจัก
ทองถ่ินของเรา เมื่อไมรูจักก็จะไมมาเที่ยว การสงเสริมการตลาด จะมีเครื่องมือในการสงเสริมที่เปน
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พื้นฐานอยู 4 อยาง คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน และ การสงเสริม   
การขาย 

ในขณะเดียวกัน อดุลย  จาตุรงคกุล (2542) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการ  (Marketing Mix) หรือ 7Ps ที่ใชประกอบการตัดสินใจและวางแผนการกําหนด 
กลยุทธทางการตลาดซึ่งมี ดังนี้   

ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่สนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได คือ 
ส่ิงที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ 
โดยทั่วไปแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจเปนสิ่งซึ่งจับตองไดและผลิตภัณฑที่จับตองไมได   

ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการ ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ 
ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจนและงายตอ
การจําแนกระดับบริการที่ตางกัน  

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน
การนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการ
ที่นําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ 
(Channels) 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอส่ือสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 

ดานบุคลากร (People) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผู
ใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยม
ใหกับองคกร 

ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ทั้งทางดาน
กายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาด
เรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ลูกคา
ควรไดรับ 
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ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานที่ปฏิบัติใน
ดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

ในประเด็นเดียวกัน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววา ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวน
ประสมการตลาดบริการ หรือ 7Ps ซ่ึงประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมี
ตัวตน (Intangible product) ไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความ
สะดวก ความรวดเร็ว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน บริการจะตองมี
คุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจากหลายปจจัยที่ประกอบกัน 
ทั้งความรู ความสามารถ ประสบการณของพนักงาน และความตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบ
บริการ ความสวยงามของอาคารสถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคา  

ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของบริการในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะ
ทําการเปรียบเทียบระหวางมูลคาและราคา ถามูลคาของการบริการสูงกวาราคา จะทําใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อบริการนั้น 

การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบไปดวยสถาบันและ
กิจกรรมที่ใชเพื่อใหบริการตอลูกคา เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมในการ
นําเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่
นําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ 
(Channels) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกระบวนการติดตอส่ือสารระหวางผูใหบริการ
และกลุมผูใชบริการ เปาหมายเพื่อชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจ
ขายสินคา กลาวคือ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม และการตลาดทางตรงผานสื่อตาง ๆ  

บุคคล (People) พนักงานของธุรกิจ ตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม หนาตายิ้มแยม แจมใส 
พูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวา บริการที่ซ้ือจะดีดวย 
นอกจากนี้ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปญหา ซ่ึงพนักงานจะมีคุณลักษณะเหลานี้ไดนั้นจะตองอาศัยกระบวนการ
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ในการคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรมพนักงาน และการจูงใจพนักงาน เพื่อใหสามารถสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา 

ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) เปนการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดานกายภาพและ
รูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การ
เจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

กระบวนการใหบริการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานที่
ปฏิบัติในดานบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาได
รวดเร็วและประทับใจลูกคา ธุรกิจบริการนั้นเปนสิ่งที่ไมสามารถจับตองได ดังนั้นกระบวนการ
ใหบริการจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจนี้ และเปนความแตกตางอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอ่ืนภายนอกตลาดบริการ 

สรุปไดวา แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในเชิงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ มีสวนประกอบ คือ Product เปนการบริการ ผลิตภัณฑทางดานการทองเที่ยวที่เปนแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ  สวนประกอบที่สอง
คือ Price เปนราคาของสินคาและการบริการในแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ ซ่ึงราคานี้มีความยืดหยุนได 
สวนประกอบถัดมา คือ Place เปนชองทางที่จะเขาถึงนักทองเที่ยว หรืออาจเรียกไดวาเปนสถานที่
ในการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรูจักมากขึ้น สวนประกอบที่ส่ี คือ Promotion 

ตองมีการสงเสริมการขายซึ่งไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ ขายโดยบุคคล และการสงเสริม 
การขาย นอกจากนั้นยังมีสวนประกอบ People ซ่ึงพนักงานควรไดรับการคัดเลือก ใหเหมาะสมกับ
งาน แตงตัวสะอาดเรียบรอย สวนประกอบที่หก Physical evidence  การสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการใหกับลูกคา และสวนประกอบสุดทาย Process สงมอบ
คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา 
 
2.5.   แนวคิดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี  

- ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี  (Carrying Capacity) 
การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได เปนการศึกษาปจจัยช้ีวัดผลกระทบจาก

กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีตอระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาใชเปน  
สวนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดดานการทองเที่ยว คุณลักษณะ
โดยทั่วไปของขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวจะขึ้นอยูกับภูมิประเทศ ขนาดของพื้นที่
รองรับ ประเภทของกิจกรรม และประสบการณหรือลักษณะนิสัยของนักทองเที่ยว ระดับความ
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หนาแนนที่ยังคงใหความพึงพอใจตอกิจกรรมนันทนาการของนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ในแตละ
แหลงทองเที่ยวจะผันแปรแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ 

ขีดความสามารถในการรองรับไดดานการพัฒนาการทองเที่ยว กรมปาไม ไดสรุปเปนคํา
จํากัดความไดวา ขีดความสามารถในการรองรับไดดานการพัฒนาการทองเที่ยววัดไดดวยปริมาณ
นักทองเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยูไดในทุกเวลาในพื้นที่แหลงทองเที่ยวหนึ่งๆ ในปริมาณที่จะทําให
สภาพแวดลอมถูกทําลายนอยที่สุด และยังคงรักษาสภาพการทองเที่ยวที่ดีไวมากที่สุด โดย
นักทองเที่ยวมีความพอใจและไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม ทั้งนี้การพัฒนาจะตอง
ไมกระทบตอความจําเปนพื้นฐานและความรูสึกของประชาชนในทองถ่ินอีกดวย หรืออาจกลาวได
วา ขีดความสามารถในการรองรับได หมายถึง ปริมาณการใชประโยชนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่พื้นที่
นั้นจะสามารถแบกรับไวไดกอนที่จะเกิดความเสื่อมโทรมขึ้น (2540, โครงการขีดความสามารถใน
การรองรับไดของพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม : 2-15, ระบบออนไลน) 
ประเด็นเดียวกัน มนัส สุวรรณ (2541, อางถึงในลีศึก ฤทธิ์เนติกุล และคณะ, 2547) ไดอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่โดยกลาววา ธรรมชาติของแตละพื้นที่ยอมมี
ขีดจํากัดความสามารถที่จะรับไดอยูหนึ่งระดับ ระดับความสามารถที่จะรับไดนี้แตกตางกันไปตาม
ความแตกตางทางดานกายภาพและชีวภาพของพื้นที่และกิจกรรมของมนุษยที่กระทําในพื้นที่นั้น 
ซ่ึงหากมีการใชประโยชนจากพื้นที่เกินขีดจํากัดนี้แลวจะทําใหสภาพและความสมดุลของพื้นที่
สูญเสียไปจนเกิดปญหาตอเนื่องอื่น ๆ ตามมา สามารถแยกพิจารณาเปน 3 ประเด็น คือ  

ความสามารถที่จะรับไดทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) หมายถึง ลักษณะหรือ
สภาพทางกายภาพของสถานที่ที่ เอื้ออํานวยตอการพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวตามความ
ประสงค เปนขีดจํากัดที่กําหนดไดชัดเจนและจับตองไดมากกวา เชน ขนาดของพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวที่มีอยูแนนอนตายตัว ยอมเปนตัวกําหนดวาจะสามารถสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางได
จํานวนมากนอยเทาใด เปนตน 

ความสามารถที่จะรับไดทางสังคม (Social Carrying Capacity)   หมายถึง ความสามารถ
ของสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของสถานที่ทองเที่ยวที่จะพัฒนาเพื่อใหหรือขาย
บริการแกผูมาเที่ยว กลาวอีกนัยหนึ่ง ความสามารถของสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถใหบริการแก
นักทองเที่ยวในจํานวนสูงสุด โดยไมทําใหเกิดภาวะแออัด 

ความสามารถที่จะรับไดทางนิเวศ (Ecological Carrying Capacity) หมายถึง ความสามารถ
ของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติในและบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ที่จะไดรับการเปลี่ยนแปลง
ทางนิเวศวิทยาที่เกิดจากการพัฒนาสถานที่ดังกลาวใหเปนแหลงทองเที่ยว เพราะการที่นักทองเที่ยว
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ไปรวมตัวอยูในพื้นที่หนึ่งเปนจํานวนมากยอมกอใหเกิดความกดดันตอพื้นที่นั้นโดยตรง ซ่ึงบางครัง้
อาจจะมากเกินกวาพื้นที่นั้นจะรับได 

นอกจากนี้ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา  ธรรมชาติของแตละพื้นที่ยอมมีขีดจํากัด            
ของความสามารถที่จะรับไดอยูในระดับหนึ่ง ระดับความสามารถที่จะรับไดนี้แตกตางกันไปตาม   
ความแตกตางทางดานกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ และกิจกรรมของมนุษยที่กระทําในพื้นที่นั้น 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) กลาววา ขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ในการ
พัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง ปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยูไดดวยความพอใจและ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม  ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวหนึ่ง ๆ โดยไมทําให
สภาพแวดลอมถูกทําลายหรือถูกทําลายนอยที่สุด ยังคงรักษาสภาพการเปนแหลงทองเที่ยวที่ดีไว
มากที่สุด ทั้งนี้การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะตองไมกระทบตอความจําเปนพื้นฐาน และความรูสึกนกึ
คิดของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 สรุปไดวา ในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใด ๆ เพื่อไมทําใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม จําเปนตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ ซ่ึงพิจารณาไดเปน       
3 ประเด็น คือ ความสามารถที่จะรับไดทางกายภาพ ความสามารถที่จะรับไดทางสังคม และ
ความสามารถที่จะรับไดทางนิเวศ เพื่อใหส่ิงแวดลอมนั้นเกิดความสมดุล และนักทองเที่ยวก็
สามารถใชประโยชนไดสูงสุดโดยมีผลกระทบนอยที่สุดตอธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นั้น ๆ ดวย 

- ขีดจํากัดความเปล่ียนแปลงที่ยอมรับได (Limits of Acceptable Changes) 
การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยวเปนเรื่องละเอียดออน 

เนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับไดจะผันแปรตามลักษณะตามธรรมชาติและลักษณะทาง
สังคม ยิ่งไปกวานั้นขีดความสามารถในการรองรับไดยังผันแปรตามชวงเวลาอีกดวย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวไมไดเกิดจากจํานวนของนักทองเที่ยวเทานั้น แตรวมไปถึง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวดวย จึงเปนการยากที่จะกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับไดออกมาเปนสูตรสําเร็จหรือตัวเลขที่แนนอนได แนวความคิดที่ไดรับ
การยอมรับกันอยางแพรหลายกันโดยทั่วไปก็คือ การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับไดของ
แหลงทองเที่ยวโดยการกําหนดมาตรฐานระดับผลกระทบที่ยอมรับได โดยใชวิธีการประเมิน
ขีดจํากัดของผลกระทบที่ยอมรับได หรือสภาพหรือเงื่อนไขขององคประกอบทางชีวกายภาพ และ
องคประกอบทางสังคมที่เหมาะสมหรือยอมรับได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ขีดจํากัดของ                    
การเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limit of Acceptable Change) 
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McCool ไดใหกรอบความคิดของระบบการวางแผนตามแนวความคิดของขีดจํากัดของการ
เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limit of Acceptable Change Planning System) คือวัตถุประสงคของการ
วางแผนและการจัดการจะตองมีความเฉพาะเจาะจงและบงชี้วาอะไรจะตองถูกดูแล จัดการ หรือ
ปกปองรักษาดวยการบริหารจัดการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอยูตลอดเวลาในระบบ
ธรรมชาติ อีกทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบธรรมชาติ นอกจากนั้น
แลวการบริหารจัดการ จะตองหาคําตอบวาการเปลี่ยนแปลงมากแคไหนที่ยอมรับได และการ
ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลที่เกิดขึ้น (การเปลี่ยนแปลง) จากการบริหารจัดการจะตองมีการ
ตัดสินหรือบงชี้วาการบริหารจัดการนั้นเปนผลหรือไม (1996, โครงการศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับไดของพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม : 2-23, อางแลว )  
 
2.6.  แนวคิดเรื่องชุมชนกับการทองเที่ยว 
 เปนที่ทราบกันดีวาในโลกปจจุบันเราไมอาจที่จะปฏิเสธการพัฒนาไปได การทองเที่ยวจึง
ถูกใชเปนกลยุทธหนึ่งในการพัฒนาชุมชนใหไดรับความเจริญกาวหนานอกเหนือจากการสรางงาน
ให เกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันเราก็ไมอาจที่จะปฏิเสธผลพวงทั้งดานดีและดานเสียที่มาจาก               
การทองเที่ยวสูชุมชนนั้น ๆ ไดเชนกัน ในที่นี้จะอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องระหวางชุมชนกับการ
ทองเที่ยวไว 2 ลักษณะ ดังนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) 

- ผลดีท่ีมาจากการทองเที่ยวตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 ผลดีที่มาจากการทองเที่ยวตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีอยู 2 ทาง คือ ผลทาง
เศรษฐกิจ และผลทางสังคม สําหรับผลทางเศรษฐกิจนั้นทําใหชุมชนเกิดการสรางงาน เกิดการ
พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวของกับการบริการทองเที่ยว เกิดระบบตลาดเมื่อมีการจัดหาเครื่องอุปโภค 
บริโภค เครื่องมือเครื่องใชและปจจัยตางๆ ที่จําเปนแกการบริการทองเที่ยว เกิดระบบการผลิต
วัตถุดิบทองถ่ินเพื่อปอนระบบตลาด  มีรายไดจากแหลงรายไดใหมที่ เกิดจากการทองเที่ยว
นอกเหนือจากรายไดเดิม ครอบครัวชุมชนจะมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยออม นอกจากนั้น
แลว ผลทางสังคมก็มีมากมายหลายตัวอยาง เชน เกิดการพัฒนาในทางสรางสรรคขึ้นในสังคม  จะมี
สัญญาทางสังคมเกิดขึ้นอันเนื่องจากการตกลงในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเขาไปเกี่ยวของกับระบบการทองเที่ยวของสมาชิกชุมชน (Social Contact)  มีการติดตอทาง
สังคมที่มีรูปแบบมากขึ้น (Formal Social Contact)  สาธารณูปโภคของชุมชน เชน ถนน ไฟฟา 
ประปา อาจไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง เนื่องจากการมีระบบการทองเที่ยว  สมาชิกในชุมชนจะ
ถูกกระตุนใหสนใจพัฒนาการศึกษาของตัวเอง และบริการทั้งทางการศึกษาในรูปแบบและนอก
รูปแบบ (Formal and Informal Education) ในดานบริการ เทคนิค และอื่น ๆ  จะเกิดการพัฒนาดาน
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สาธารณสุข เชน ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยจากโรคภัย สืบเนื่อง
จากการบริโภค การบริการทางสังคมอื่น ๆ เชน ความปลอดภัยและการมีระเบียบ อิสระของสังคม
จะไดรับการเอาใจใสมากขึ้น 
 - ผลเสียท่ีมาจากการทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 

นอกจากผลดีจากการทองเที่ยวแลว ก็ยังมีผลเสียที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ  ขนาดของชุมชน
เติบโตเกินไปถาปจจัยดึงดูดจากการทองเที่ยวมีกําลังมากและไมไดรับการจัดการที่ดี  โครงสราง 
การบริหารชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ถาอิทธิพลการทองเที่ยวมีมาก และไมไดรับการจัดการใหดี และ
วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนไดรับผลกระทบและถูกกลืนจากอิทธิพล วัฒนธรรมและ
แนวทางชีวิตจากภายนอก 

จากงานศึกษาของ Peace, Moscado and Ross (1996, อางถึงในสุวณี ทรัพยพิบูลยผล, 2544) 
ไดสรุปออกมาเปนตารางแสดงผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบที่มีผลตอสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน ดังตาราง 2 นี้  
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ตาราง 2 แสดงผลดีผลเสียท่ีมาจากการทองเที่ยว 
 

สาเหตุที่มาจากการทองเที่ยว ผลดี ผลเสีย 
- การใชวัฒนธรรมเพื่อเปน
สินคาดึงดูดนกัทองเที่ยว 

- เปนการเผยแพรวัฒนธรรม
และการแสดงออกถึง
เอกลักษณของชาติพันธุ 
- เปนการฟนฟูวัฒนธรรม 
ศิลปะงานแสดง และภาษา 

- วัฒนธรรมถูกปรับเปลี่ยน
ใหเขากับธุรกจิการทองเที่ยว 
- เปนการแบงแยกและปะปน
ผูคนในกิจกรรมวัฒนธรรม 
- เปนการลวงลํ้าความเปน
สวนตัว 

- การติดตอโดยตรงระหวาง
ชุมชนทองถ่ินกับ
นักทองเที่ยว 

- ทําลายดานลบของแบบแผน
ตายตัวลง 
- เพิ่มโอกาสทางสังคม 

- มีการแพรกระจายดานลบ
ของแบบแผนตายตัว 
- เพิ่มพูนความรูสึกของการ
ทําธุรกิจคาขาย 
- แพรเชื้อโรคตาง ๆ 
- ผลกระทบจากการสาธิต     
ใหเห็น 

- มีการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนโครงสรางทางสังคม 

- เกิดการสรางฐานะและเพิ่ม
โอกาสในสังคม ลดความไม
เสมอภาคลง 

- เกิดความตึงเครียดขัดแยง
กันในชุมชน 
- เพิ่มความเปนชนชั้น 
- สูญเสียภาษา 

- การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคจากการ
ทองเที่ยว 

- เพิ่มโอกาสการผอนคลายใน
อารมณ 

- เสียโอกาสการใชสถานที่
และกิจกรรมการผอนคลาย
อารมณ 

- การเพิ่มประชากรจากการ
ทองเที่ยวและนันทนาการ 

- ชวยสงเสริมคุณภาพชวีิตดาน
การแพทย การศึกษา และสิง่
อํานวยความสะดวกตาง ๆ  

- เพิ่มแหลงมั่วสุม 
- เพิ่มอาชญากรรม 
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 ในประเด็นเดียวกันนี้ พลอยศรี  โปราณานนนท (2544) มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดี
และผลเสียของชุมชนในเรื่องสิ่งแวดลอมวา ส่ิงสําคัญในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวดาน
ส่ิงแวดลอมคือความเขาใจที่วาการทองเที่ยวมีโอกาสที่จะสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงหากมี
การวางแผนพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะสามารถสราง
ผลกระทบในเชิงบวกตอส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวได เชน เปนการชวยสนับสนุนการอนุรักษ
สัตวปาและพื้นที่ธรรมชาติที่สําคัญ ชวยสนับสนุนการอนุรักษแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี
สําหรับนักทองเที่ยว ชวยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยวช่ืนชอบที่
จะเดินทางไปยังสถานที่ที่สะอาด และปราศจากมลภาวะ และเปนการสรางความตระหนักดาน
ส่ิงแวดลอมแกผูคนในทองถ่ินเพื่อชวยอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
 หากไมมีการวางแผนการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวอาจทําใหเกิดผลเชิงลบตอส่ิงแวดลอม 
เชน มลภาวะทางน้ํา มลภาวะทางอากาศและเสียงที่เกิดจากยานพาหนะของนักทองเที่ยว ทัศนะ    
อุดจาด ปญหาขยะและการกําจัดของเสียที่เกิดจากนักทองเที่ยว การทําลายระบบนิเวศในพื้นที่
ธรรมชาติโดยการใชประโยชนมากเกินไป การทําลายแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถานจาก
การใชประโยชนมากเกินไป และปญหาดานสิ่งแวดลอมและการใชที่ดินที่ไมถูกตอง 

- การยอมรับและการมสีวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
การไดรับการยอมรับจากชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ และจําเปนตอการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงหรือการตอตานจากชุมชนในภายหลัง ชุมชนทองถ่ิน
และชุมชนที่ตั้งอยูรอบๆ แหลงทองเที่ยว ควรไดรับการพิจารณาเปนองคประกอบที่สําคัญของการ
สงเสริมและการจัดการการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวจะมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงชวยปรับปรุงชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้นในระยะยาว ผล
ตอเนื่องที่ตามมาคือชุมชนจะตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว ซ่ึง
เทากับเปนการสงเสริมเรื่องการอนุรักษ หวงแหน รักษาทรัพยากรทองเที่ยว สําหรับรูปแบบของการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินที่มีความเปนไปได เชน การพัฒนา ส่ิงอํานวยความสะดวกขนาดเล็กที่
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ํา (Low scale-Low impact tourism development) การเปนมัคคุเทศก 
(Nature guide) การนําสินคาพื้นบานหรืองานหัตถกรรมมาขายเปนของที่ระลึก เปนตน (โครงการ
ขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม : 2-13,
อางแลว) 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สงกรานต  ศรีจันทร (2546) ทํางานวิจัยเร่ืองการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงพัฒนา: กรณีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาบริบทของศูนยพัฒนาหวยฮองไครฯ เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในศูนยฯ เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการพัฒนาศูนยฯ 
ดําเนินการดานการทองเที่ยวและพัฒนา และเพื่อวิเคราะหและเสนอแนวทางในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพของศูนยฯ ใหยั่งยืนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ทํา
ใหทราบวา ศูนยฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานที่สําหรับการศึกษาคนควา ทดลองและสาธิตดาน
การเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่เพื่อชุมชนในทองถ่ินสามารถเรียนรูและ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได มิใชเปาหมายเพื่อการทองเที่ยว นอกจากนั้นยังทราบอีกวา
ศูนยมีโครงสรางองคประกอบภายในโดยเฉพาะอยางยิ่งดานกายภาพของพื้นที่ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมที่นาจะสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว
ได แตที่พบวามีขอจํากัดคือ บุคลากร งบประมาณเฉพาะการทองเที่ยว บริการพื้นฐานบางประการ 
เชน โทรศัพทสาธารณะ และรานอาหาร อีกทั้งยังทําใหทราบวาศูนยฯ นาจะสามารถพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา ที่มุงเนนการถายทอดประสบการณและการเรียนรูจากการดําเนินงานสู
สาธารณะชนไดเปนอยางดี ทั้งนี้ตองสนับสนุนใหมีการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การทองเที่ยวตามหลักวิชาการมากขึ้น และทราบวาความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากการ
ดําเนินการของศูนยฯ กลายเปนเสนหที่สําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยว 

 
พรหมมินทร  พวงมาลา (2544) ศึกษารูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบ

ยั่งยืน บานแมกําปอง หมู 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาวการณดานการทองเที่ยวของหมูบานแมกําปอง และคนหาองคความรูและศักยภาพชมุชน 
ในดานการทองเที่ยว ตลอดถึงศึกษารูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนบาน     
แมกําปอง ผลการวิจัยพบวา สภาวการณทองเที่ยวไดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกตองและชัดเจนขึ้น มี
รูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวที่เปนขั้นเปนตอน ชาวบานมีความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแบบยั่งยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชาวบานเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษธรรมชาติ มีแนวทางที่ถูกตองในการจัดสรรรายไดใหกับชุมชนและประชาชน  

 
ยศ  สันตสมบัติ (2547) ศึกษาเรื่อง การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และการจัดการทรัพยากร มีวัตถุประสงคเพื่อตอบคําถามวาชุมชนทองถ่ินหรือกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
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ในจังหวัดแมฮองสอนมีระบบและภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรอยางไร การทองเที่ยวมี
ผลกระทบตอการปรับตัวทางวัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรอยางไร 
รวมทั้งจะเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไร โดยคาดหวังวาผลของงานวิจัยจะนําไปสูการวางแผนการทองเที่ยว     
เชิ งนิ เวศโดยที่ ชุมชนมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการจัดการทอง เที่ ยวและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยช้ินนี้พบวา บริบทของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบน
เชื่อมโยงกับปญหา ความดอยพัฒนาและความเปนคนชายขอบของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ซ่ึงถูก
กระทําใหกลายเปน “ผูถูกเที่ยว” ปญหาพื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงอยูที่การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน การเสริมองคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากร การฟนฟูจิตสํานึกในธรรมชาติ
แวดลอมและศักดิ์ศรีทางชาติพันธุและวัฒนธรรม อีกทั้งการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบานและระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายรายไดและผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรมในลักษณะเชนนี้ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จะมีศักยภาพสําคัญในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหชุมชนหันมาอนุรักษและพัฒนาธรรมชาติแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 
 โยธิน จันทวี (2548) ศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง: 
กรณีศึกษาโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและสถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อ
วิเคราะหและนําเสนอรูปแบบแนวทางการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในพื้นที่
โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผล
การศึกษาพบวาสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยวคือ สภาพพื้นที่ภายในโครงการ เปนปาไมที่มีความอุดม
สมบูรณ มีความหลากหลายทางพันธุพืชและสัตวปา มีกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย 
มีการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกใหผูที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวซ่ึง
ประกอบดวย ความรูดานธรรมชาติ ปาไม แหลงทองเที่ยว ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน รวมในการจัดการวางแผนงาน แตไมมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

 
จิราเจตน อุดมศรี (อางแลว) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยัง่ยนื: 

กรณีศึกษาตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาบริบททางดานกายภาพ 
และสังคม ของพื้นที่เพื่อนการทองเที่ยวเชิงนิเวศในตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในตําบลโปงน้ํารอน 



 31

อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี และเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนในตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาสรุปไดวา บริบททางดานกายภาพของตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี เหมาะสมและเอื้อตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนพื้นที่ทองเที่ยวที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติพืชพรรณในปาไมและสัตวปาประมาณ 56 ชนิด การทองเที่ยวในพื้นที่         
โปงน้ํารอนมีปจจัยดึงดูดที่สําคัญ คือ ความสวยงามของลําน้ํา ความอุดมสมบูรณของสภาพปาไม 
และกิจกรรมการทองเที่ยวผจญภัยกึ่งอนุรักษ ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศจากอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชาชนที่ทํารายไดมากกวาอาชีพการทองเที่ยว
และเปนอาชีพดั้งเดิม จึงทําใหประชาชนไมสนใจในการทําอาชีพทองเที่ยว และไมมีสวนรวมใน
การคิด การวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการ และแบงผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยว สําหรับ
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมในตําบลโปงน้ํารอน ควรเปนการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวตามแนวทางการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่คํานึงถึงการสรางจิตสํานึกใหชาวบานในพื้นที่ เปน
การกระจายรายไดสูประชาชน 

 
อุไรวรรณ  ตองกาย (อางแลว) ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรวรรณคดี

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาศักยภาพการเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของสวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนการ
วิเคราะหเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของสวนพฤกษศาสตรฯ ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวา สวนพฤกษศาสตรฯ มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวระดับปาน
กลางในดานความดึงดูดใจ ส่ิงอํานวยความสะดวก การเขาถึง และความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ อยางไรก็ตามในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังจําเปนตอง
ปรับปรุงดานพื้นที่ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการจัดการในสวนของการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ดานกิจกรรมและการใหการศึกษา ตลอดจนดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน       
ผูศึกษาไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ         
5 ดาน คือ การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการ การใหการศึกษา
และสรางจิตสํานึก การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน และการโฆษณาประชาสัมพันธ 
 

อนุชา ปญจขันธ (2545) ทําการศึกษาเรื่องการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบน
พื้นที่สูง : กรณีศึกษา ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสอดคลองของแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลผาชางนอย กับ
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แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศึกษาถึงการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคของการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบล
ผาชางนอย ผลการศึกษาสรุปไดวา การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของตําบลผาชางนอย เปนการ
ดําเนินงานโดยมีทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจของนักทองเที่ยว ภายในเหลง
ทองเที่ยวมีปาไมที่อุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพพันธุพืชและพันธุสัตว ลักษณะ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการเดินปา ศึกษาธรรมชาติ การพักแรม สําหรับสภาพปญหาที่
สําคัญคือ การบุกรุกพื้นที่ปา เกิดไฟไหมปา ขาดปายสื่อความหมายธรรมชาติ รวมทั้งชุมชนทองถ่ิน
มีโอกาสนอยในการเขามามีสวนรวมจัดการการทองเที่ยว 

 
สิริวัฒนา  ใจมา (2546) ศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนบานแมกลางหลวง 

ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณปจจุบันของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศในชุมชนบานแมกลางหลวง ในประเด็นสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมและบทบาทการมีสวนรวมของ
ชุมชน  อีกทั้ง ศึกษาศักยภาพและองคความรูภายในชุมชนบานแมกลางหลวงดานตาง ๆ ที่นํามาใช
รองรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนที่
เหมาะสมกับชุมชน ผลการศึกษาพบวา ชาวบานมีประสบการณเกี่ยวของกับการทองเที่ยวกอนการ
พัฒนาทั้งในรูปของผูประกอบการที่ไดรับผลประโยชน  และผูถูกทองเที่ยวที่เปนผูเสียประโยชนซ่ึง
สถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ผานมาไดเกิดปญหาจากการจัดการ เนื่องจากการขาดความรู 
และความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตอง ตลอดจนการขาดทักษะในการจัดการและการมี
ทัศนคติในเชิงลบตอการทองเที่ยวที่ทําใหขาดการมีสวนรวมในการจัดการ สําหรับผลกระทบที่
เกิดขึ้น พบทั้งในเชิงลบ ไดแก การสะสมของขยะมูลฝอยท่ีขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน  และผลกระทบเชิงบวกที่มัก
เกี่ยวของกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ถึงแมวาจะมีความชัดเจนเฉพาะในกลุมชาวบานที่มีสวน
รวมจัดการทองเที่ยวก็ตาม 

 
สาธิต  เพชรนอย (2549)  ศึกษาการจัดการจราจรภายในเขตคูเมืองเชียงใหมที่เอื้อตอการ

ทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของแนวทางการจัดการจราจรใน
เขตคูเมืองเชียงใหมที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และปญหาและอุปสรรคของแนวทางการ
จัดการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมที่เอื้อตอการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาสภาพการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมมีปญหาติดขัดเฉพาะชวงเวลา
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เรงดวนมากที่สุด และเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาการจราจรในเขตคูเมืองมีความพรอมใน
การแกไขปญหาเปนบางหนวยงานเทานั้น และ การแหร้ิวขบวนมีผลกระทบตอการจราจรในเขตคู
เมือง แตก็มีการจัดการจราจรในเขตคูเมืองที่เอื้อตอการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษโดยการจัดการแหร้ิว
ขบวนทางน้ําในคูเมือง ซ่ึงจะชวยสรางสัญลักษณใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมได และจะชวยลดผลกระทบดานปญหาการจราจรติดขัดบนทองถนนและทําใหระบบการ
จัดการน้ําในคูเมืองจะมีประสิทธิภาพขึ้นกวาเดิม อีกทั้งชวยสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของทองถ่ินได
หลายรูปแบบ 

 
เสาวลี  ทองเจิม (2544) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาสถานี

พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการ
จัดการสภาพสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขา
พระแทว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการจัดการสภาพแวดลอมใน
สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่เพื่อเปนประโยชนตอการทองเที่ยวมากขึ้น ผลการศึกษาสรุปไดวา 
สภาพปจจุบันของสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต อยูในขั้น
เตือนภัยเนื่องจากองคประกอบของการจัดการสภาพแวดลอมบางตัวมีความทรุดโทรม ควรไดรับ
การปรับปรุง 

 
ปรีชา  ผองเจริญกุล (2542) ทําการศึกษาเรื่องการสงเสริมรถสามลอแรงคนเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเมืองเชียงใหม โดยที่เชียงใหมเปนเมืองที่โดงดังทางการทองเที่ยว และเปน
เมืองเกาแกทางประวัติศาสตร และมีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ซ่ึงมีการพัฒนาสั่งสมกันมาอยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานกวา 700 ป จนเปนเอกลักษณของตนเอง เพื่อใหกิจการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหมมีการขยายตัวและพัฒนาไปอยางยั่งยืนมั่นคง จึงควรเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนสําคัญ ซ่ึงมีจุดนาจะสงเสริมใหมีการใชรถสามลอแรงคนอยางจริงจัง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความเปนไปไดในการสงเสริมและอนุรักษสามลอแรงคนดวยการสํารวจความคิดเห็น
ของผูที่ตองการใชบริการรถสามลอ และสํารวจความคิดเห็นทางดานผูจัดหาบริการสามลอแก
นักทองเที่ยว 

 
พวงพิศ  บุญนะรัตน (2549) ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอ
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การทองเที่ยวเชิงอนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปจจุบัน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามรูจักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในจังหวัด
สมุทรสงครามโดยมีบุคคลแนะนํา  ความคาดหวังดานภาพรวมโดยทั่วไปของการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ดานที่พัก ดานอาหาร ดานกิจกรรม ดานรานจําหนายของที่ระลึกมีนอยกวาการรับรูจริง 
ในขณะที่การรับรูจริงดานสถานที่จอดรถนอยกวาที่คาดหวังไว 

 
อัจนา  อันนานนท (2547) ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในจังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งปญหาในการบริหารจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญมีการ
ประกอบอาชีพอ่ืน และมีความเขาใจความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ถูกตองวา การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือการนํานักทองเที่ยวไปเที่ยวชมแหลงธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
สถานที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งแสดงถึงความเปนอยูของสังคมรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน และ
เที่ยวชมธรรมชาติโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 

สรุปการทบทวนเอกสาร 
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ไดทบทวนแลวขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดการ

การทองเที่ยวโดยท่ัวไปไมวาจะเปนการทองเที่ยวประเภทใดก็ตาม จําเปนตองมีองคประกอบที่
สําคัญอยู 3 ประการ คือ แหลงทองเที่ยว ชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว และการบริหารจัดการ  

ในดานของแหลงทองเที่ยว การพิจารณาในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ
การพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการรองรับของพื้นที่ แหลงทองเที่ยวนั้นอาจมี       
ความดึงดูดใจ มีเอกลักษณเฉพาะ ความสวยงามตามธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ความเปนแหลง
ความรู ความประทับใจแกนักทองเที่ยว และในสวนของความสามารถในการรองรับ อาจพิจารณา
ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หองน้ํา ลานจอดรถ ไฟฟา ประปา และพิจารณาจากการเขาถึง 
ขนาดของพื้นที่ และการรองรับนักทองเที่ยวในแตละชวงเวลาดวย 

ชุมชนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวยอมไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวนั้นดวย การเขา
มายังกิจกรรมการทองเที่ยวควรคํานึงถึงการที่ชุมชนไดรับประโยชนและไมสงผลตอชีวิตประจําวัน 
และมีการกระจายรายไดกันอยางทั่วถึง 

การบริหารจัดการ การที่จะทําใหแหลงทองเที่ยวนั้นประสบความสําเร็จได ตองมีการ
บริหารจัดการที่ดี ไมเพียงแตความมีช่ือเสียง ความสวยงาม หรือเอกลักษณเฉพาะพื้นที่เทานั้น แต
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ตองอาศัยการจัดการดานการตลาด การประชาสัมพันธ การโฆษณา เพื่อใหนักทองเที่ยวที่อยูทั่วมุม
โลกไดรูจักและอยากมาเยือนแหลงทองเที่ยวนั้นมากขึ้น 
 
2.8  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี คร้ังนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาบริบททางดานปาไมในการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี  วิเคราะหองคประกอบในการ
จัดการการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารีกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และศึกษาประโยชนที่
ชุมชนรอบขางจะไดรับจากการจัดการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อใหไดมาซึ่งผล
การศึกษาที่สมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดอาศัยกรอบแนวคิดในการศึกษาความ
เหมาะสมดังนี้  

แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ผูวิจัยไดใชแนวคิดนี้ในการศึกษาบริบทของพื้นที่
ในเชียงใหมไนทซาฟารี ไดแก ปาไม และศึกษาองคประกอบของการทองเที่ยวในเชียงใหม       
ไนทซาฟารีใหตรงตามแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในที่นี้ศึกษาถึงเรื่องปาไมในพื้นที่ของเชียงใหม
ไนทซาฟารีวาถูกทําลายไปมากหรือนอยเพียงใด เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได เพื่อให
สภาพปาไมถูกทําลายนอยที่สุด และไดประโยชนมากที่สุด 

แนวคิดเรื่ององคประกอบของแหลงทองเที่ยว ในแหลงทองเที่ยวแตละแหงตองคํานึงถึง
องคประกอบของแหลงทองเที่ยวซ่ึงประกอบไดดวย ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงอํานวยความ
สะดวก (Amenities) และการเขาถึง (Accessibility) เพื่อทําใหแหลงทองเที่ยวมีศักยภาพในการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

แนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงเปนตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่หรือชองทางในการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย 
ในสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงควรมีการจัดการทางดานสวนประสมทางการตลาดเพื่อใหการบริการ
ของแหลงทองเที่ยวนั้นสมบูรณมากขึ้น 

แนวคิดเรื่องขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในแตละแหงนั้น จําเปนตองมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ไดรับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยนอยที่สุด รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในสถานที่ทองเที่ยว
นั้นตองมีผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ที่เรียกวาเปนขีดจํากัดของการเปลี่ยนแปลงที่
ยอมรับได 
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แนวคิดชุมชนกับการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ศึกษาผลดีและผลเสียที่ชุมชนบาน
ตองกายเหนือ จะไดรับจากการทองเที่ยวของเชียงใหมไนทซาฟารี และการทองเที่ยวนี้ตองเปน           
การทองเที่ยวที่ชุมชนไดรับผลประโยชนดวย ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  

จากแนวคิดทั้งหมดขางตนนี้ สามารถเขียนออกมาในรูปของกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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     แผนภูมิ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

บริบทของพื้นที่ 
- ปาไม 

 

องคประกอบของ     
แหลงทองเที่ยว 
- ที่พัก 
-  กิจกรรม 
-  ส่ิงดึงดูดใจ 
-  ส่ิงอํานวยความสะดวก 
-  การเขาถึง 
 

ชุมชนไดประโยชนในดาน 
  - เศรษฐกจิ การแบงผลประโยชน
ที่เทาเทียมกนั 
  - สังคมและวัฒนธรรม การให
การศึกษา สาธารณูปโภค 

ขีดจํากัดความ
เปลี่ยนแปลงทีย่อมรับได  

(LAC) 

ขีดจํากัดความสามารถใน
การรองรับของพื้นที ่
(C.C.) 

วิเคราะหตามหลักการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 

องคประกอบของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ชุมชนกับการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 


