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บทคัดย่อ
การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้ าใจพฤติกรรม และส่วนประสมทางการตลาดต่ อการท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศและแนวทางการพั ฒนาการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย การรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
ซึ่งการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จานวน 400 ราย ผลการวิจัย
พบว่ า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ เคยมาท่องเที่ยววิถีไทย วัตถุ ประสงค์ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพื่ อพั กผ่ อนหย่ อนใจ โดยร่ วมเดินทางกับ
ครอบครัว การท่องเที่ยวนิยมเที่ยวในภาคเหนือ มีค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งต่ อ 1 คน อยู่ในช่ วงมากกว่า 30,000 บาท การรับรู้ถึงการ
ท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่องเที่ยวในด้ านภาพลักษณ์ ของสถานที่ท่ องเที่ยว ( x = 4.57, S.D. = 0.26) และความมีเอกลักษณ์ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ( x = 4.54, S.D. = 0.18) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความรู้ความเข้ าใจการท่องเที่ยววิถีไทย พบว่ า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ มี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทย โดยปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจการท่องเที่ยววิถีไทย พบว่ า ส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่ อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววิถีไทยโดยในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.13, S.D. = 0.13) แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ควรมุ่งเน้ น ดังนี้ 1) อนุรักษ์วัฒนธรมท้ องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตบริบทพื้นที่ โดย
ส่งเสริมให้ มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายของเอกลักษณ์ 2) ความต่ อเนื่อง (Continuity) สร้ างความต่ อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
และความต่ อเนื่องของวัฒนธรรม 3) คุณภาพ (Quality) เน้ นคุณภาพของสิ่งแวดล้ อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเที่ยว
ได้ รับ 4)ความสมดุล (Balance) สร้ างความสมดุลระหว่ างความต้ องการอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยว ความต้ องการของวิถีไทย 5) การสร้ าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพวิถีไทย 6) การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็ นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยววิถีไทย
Abstract
This research aims to understand the foreign tourists’ behaviors and marketing mix towards “Discover Thainess” for tourism
development guidelines in the Northern Region of Thailand. English questionnaires were conducted as a research tool for collecting
data. The samples were selected by Convenience or Accidental Sampling technique from 400 foreign tourists who came to travel in the
Northern Region of Thailand. The research result found that most of the tourists have never been to visit Thailand for the campaign
“Discover Thainess”. The tourism purpose was mostly for recreation by traveling with the family. The cost of travel for 1 person each
time was more than 30,000 Thai Baht. The perception toward “Discover Thainess” of tourists in terms of the image of tourist
attraction ( x = 4.57, S.D. = 0.26) and the uniqueness of tourist attractions ( x = 4.54, S.D. = 0.18) were in the highest level.
The results also shown that most of the tourists had no idea and information about the campaign of “Discover Thainess”. The factors of
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marketing mix affects tourists’ decision to travel under the campaign of “Discover Thainess” in overall was at good level ( x = 4.13,
S.D. = 0.13). The tourism development guidelines under the campaign of “Discover Thainess” in the Northern Region of Thailand
should focus on the following: 1) Preserve the culture, local tradition and lifestyle in the context area by encouraging variety form of
tourism but have to maintain the unique identity of each area, 2) Establish the continuity of the natural resources and culture, 3)
Concentrate on the quality of recreation for the great experience of tourists and also emphasize on preserving natural environment, 4)
Create the balance between the needs of the tourism industry and the needs of “Discover Thainess”, 5) Create the social of culture,
knowledge, local wisdom, public consciousness and develop the potential of “Thainess”, 6) Develop and sustain tourism industry, and
7) Manage the natural resources, energy, and the environment as the base for sustainable development.
Keywords: Tourism Development Guideline, Tourists Behavior, “Discover Thainess” Campaign.

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรที่มีค่ าต่ อการ
ท่ อ งเที่ ย วสู ง อุ ด มสมบู ร ณ์ ซ่ึ งเกิ ด จากทรั พ ยากรที่ เป็ น
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน
การมีเอกลักษณ์ของตนเองภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
ซึ่งทาให้ เป็ นสิ่งที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย จึงเกิดเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้ าง
รายได้ ให้ กับประเทศเป็ นอย่ างมากและเป็ นการเสริมสร้ าง
ความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ กับประเทศ (การ
ท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2557ก) โดยการท่ องเที่ยว
ของประเทศไทยที่มีรากฐานเป็ นประวัติศาสตร์มายาวนาน
มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายและยังเป็ นปั จจัย
สาคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
ได้ สบื ทอดสะสมกันมาเป็ นคุณค่าที่น่าภูมใิ จ เป็ นสิ่งดึงดูดใจ
ด้ านการท่องเที่ยว มีเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีเสน่ ห์ และมี
เอกลักษณ์เป็ นความงดงามอันวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรม
ไทย วัดวาอาราม อาคารประวัติศาสตร์ อุทยานประวัตศิ าสตร์
หลายแห่ งมีความสาคัญในขั้นเป็ นมรดกโลก ยังมีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นภาษา ท่าที
การแสดงออกซึ่งอัธยาศัยไมตรี รอยยิ้ม จนเป็ นเสน่ ห์ของ
ประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยว อันเป็ นส่วนที่แสดง
ออกมาจากภายในของผู้ คนไปจนถึงการแสดงออกผ่ าน
ความเชื่ อและค่ านิ ยมในรูปแบบต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นขนบ
ธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ คน อาหาร ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่ างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปั ต ยกรรม วรรณกรรม ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ฯลฯ
เรียกว่ า “วิถีไทย” ความโดดเด่นของวิถีไทยที่ช่ ืนชอบของ
นักท่องเที่ยว จะเป็ นอาหารไทย นวดไทย มวยไทย และ

เทศกาลงานประเพณีต่างๆ ที่หมุนเวียนเกิดขึ้นแต่ละช่ วง
ฤดูกาลในรอบปี วิถีไทยเป็ นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
ที่สาคัญที่จะกระตุ้นให้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากมี
ประสบการณ์ ร่วมและมี ความสุขที่จะช่ วยแบ่ งปั น ทาให้
คุ ณ ค่ าและแก่ น แท้ ข องวิ ถี ไทยถู กถ่ ายทอดและส่ งผ่ า น
ประสบการณ์ ท่ีดี แ ละน่ าประทับ ใจให้ กับ แขกผู้ ม าเยื อ น
เอกลักษณ์และความงดงามสืบทอดต่อเนื่องได้ อย่างยั่งยืน
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558ก)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้ นเป็ นอุตสาหกรรมภาค
บริการที่ความสาคัญต่อเศรษฐกิจแทบทุกประเทศ เนื่องจาก
เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทในการสร้ า งรายได้ ให้ กั บ
ประเทศเป็ นจานวนมาก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทย โดยมุ่งเน้ นการให้ ความสาคัญกับการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการฟื้ นฟู และ
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน
และเพื่อเร่ งรัดและสร้ างศักยภาพในการหารายได้ จากการ
ท่องเที่ยว เพื่ อพั ฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ มี
ความพร้ อมทั้งด้ านคุณภาพการแข่งขัน เกิดการสร้ างรายได้
และการกระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ย่งั ยืน (การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2557ก) ตลอดระยะเวลา 5-6
ปี ที่ผ่านมา พบว่ า การท่องเที่ยวของไทยประสบกับปั ญหา
ต่ างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งทาให้ ภาพลั กษณ์ การ
ท่องเที่ยวของไทยลดลงเป็ นอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงยังมีปัญหาความเสี่ยงต่างๆ
เช่น ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ปัญหาทางการเมือง ปั ญหาการ
ลักขโมย ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว ปั ญหาด้ านความปลอดภัย ทาให้ การท่องเที่ยว
ของไทยชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆ ข้ างต้ นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็ นผล
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ให้ รายได้ ห ลั ก ของประเทศ ที่ ม าจากภาคอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวต้ องถดถอยไม่บรรลุตามเป้ าหมาย ดังนั้น เพื่อทาให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจความเป็ นอยู่ของประชาชน และ
นาเอกลักษณ์ของวิถีดาเนินชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียม
ต่างๆ ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปั จจุ บัน เพื่อเป็ นการ
พั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ของประเทศไทย เนื่ องจากรายได้ ของ
ประเทศมาจากรายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2558
รัฐบาลได้ จัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่ งชาติ จึงมี
มติอุนมัตเิ ห็นชอบ ให้ ประกาศ “ปี ท่องเที่ยววิถไี ทย 2558”
หรือ 2015 Discover Thainess เป็ นวาระแห่ งชาติฟ้ ื นกลับคืน
สู่ภาวะปกติ เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูและกระตุ้นการเดินทางของ
นั ก ท่ องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ อัน จะส่ งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อไปในอนาคต ทาให้ ทุก
ภาคส่ ว นทั้ งภาครั ฐ และเอกชนตื่ น ตั ว ในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล
(การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย, 2558ข) โดยเฉพาะ
ภาคเหนือของประเทศไทย มีหลายจังหวัดเป็ นเมืองเก่าแก่
ที่มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ยาวนานตั้ งแต่ ส มั ยเชี ย งแสน สุโขทั ย
ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่นา้ และอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยป่ าไม้
บนดอยสูงที่สลับซับซ้ อน เป็ นแหล่งกาเนิดต้ นนา้ และนา้ ตก
อันงดงามหลายแห่ ง และมีเทือกเขาผีปันนา้ ที่เป็ นพรมแดน
กั้นประเทศสหภาพพม่ า ศาสนสถานที่สาคัญ มีประชากร
หลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีน
ที่ อ พยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ บ นดอยสู ง แต่ ล ะชนชาติ จ ะมี
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ การละเล่น
การแสดงในชุดประจาเผ่าสวยงาม ซึ่งเรียกได้ ว่า “วิธไี ทย”
ของบริบทพื้นที่ โดยเป็ นเสน่ห์ท่ที าให้ ภาคเหนือได้ รับความ
สนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ
(การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2557ก) จากปั จจัยที่เป็ น
จุดดึงดูดสาคัญหลากหลายประการของเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพพื้นที่ท่มี ีความโดดเด่น แต่ยังไม่
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทยและต่ างชาติ ได้ รั บ รู้ถึ งแหล่ ง
ท่องเที่ยวซึ่งมีความพร้ อมทุกด้ าน (อุษณา แจ้ งเรืองทอง,
2553) ดังนั้น เพื่อสร้ างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
วิ ถี ไ ทย จึ ง ได้ มี ก ารรวบรวมความรู้ ความเข้ า ใจในด้ าน
การตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจาหน่ าย และ
การส่ ง เสริ ม การขาย ที่ เป็ นศั ก ยภาพพื้ นที่ ข องในเขต
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ภาคเหนือที่มีอยู่ให้ กลายเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทย
ที่สามารถเป็ นที่สร้ างรายได้ ให้ แก่ผ้ ูขายสินค้ าและให้ บริการ
การท่ องเที่ยวในท้ องถิ่น เพื่ อก่ อให้ เกิดการจ้ างงาน การ
สร้ างงาน เป็ นแหล่งท่องเที่ยววิถไี ทยซึ่งจะทาให้ การท่องเที่ยว
ของประเทศนั้ นต้ องให้ เกิดการกลับมาของนั กท่ องเที่ยว
อีกครั้งหรือการซื้อซา้ ของการท่องเที่ยววิถีไทย และต้ องมี
การพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่อง เพื่ อนาเสนอสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ เห็น
ความสาคัญในเรื่องพฤติกรรมและการรับรู้ความต้ องการ
ส่ วนประสมทางการตลาดต่ อ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย เพื่อการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถไี ทยที่เหมาะสม
กับแหล่ งท่องเที่ยวในประเทศไทย (Thailand Destination
Image) สามารถใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการการดารง
ไว้ ซ่งึ การเป็ นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวววิถีไทย เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนา
ศั ก ยภาพสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไทยของประเทศไทยให้
เป็ นไปอย่างยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
เพื่ อทราบถึ งความรู้ค วามเข้ าใจพฤติ กรรมและส่ วน
ประสมทางการตลาดต่ อ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไทยของนั ก
ท่ อ งเที่ ย วและแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย
วิธีการดาเนินการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ความรู้ค วามเข้ าใจ
พฤติ ก รรมและการรั บ รู้ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยของ
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้ วยองค์ประกอบ
ของแนวคิดและทฤษฎีท่ไี ด้ สรุปเนื้อหาสาระสาคัญ ดังนี้
1) พฤติกรรม หมายถึง การกระทาของบุคคลที่แสดง
ให้ เห็นทั้งจากภายในจิตใจและภายนอก เป็ นการกระทาที่
แสดงออกมาทั้งที่ร้ ูตัวและไม่ ร้ ูตัว โดยบุ คคลอื่นสามารถ
สังเกตเห็นได้ หรืออาจสังเกตจากการใช้ เครื่องมือวัดก็ได้

130

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2016; 9(3)

ซึ่งอาจจะกล่าวได้ ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง
การประพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ แ สดงออก
ในขณะเดิ นทางท่ องเที่ ยว อาจจะเป็ นค าพู ด การกระท า
สีหน้ า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายรูป
รับประทานอาหาร เป็ นต้ น ซึ่งการแสดงออกนั้น อาจมีรากฐาน
มาจากอุปนิสัยหรือความต้ องการขั้นพื้นฐานของแต่ละคน
ที่อาจจะคล้ ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน หรืออาจจะมาจาก
สิ่งแวดล้ อม หรือประสบการณ์ ท่ีได้ รับในขณะนั้ น โดยมี
องค์ประกอบสาคัญ 7 ประการ คือ 1. เป้ าหมาย 2. ความ
พร้ อม 3. สถานการณ์ 4. การแปลความหมาย 5. การ
ตอบสนอง 6. ผลลัพธ์ท่ตี ามมา และ 7. ปฏิกริ ิยาต่อความ
ผิดหวั ง (ศุ ภ ลักษณ์ อัครางกู ร, 2556; อุมาพร ปั ญ ญา,
2551; Mowen & Minor, 2001)
2) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง
บทบาทของนักท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว ซึ่งกระบวนการซื้อของผู้บริโภคมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการกระตุ้น และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภค
ของนักท่องเที่ยว โดยเห็นได้ ว่าสิ่งกระตุ้น (Input) ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการให้ บริการ
ของธุรกิจสินค้ าและบริการเหล่านี้มีการแข่งขันสูง และเป็ น
แรงกระตุ้นสาคัญที่ผลักดันให้ นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ
แสวงหาข้ อมูลจากสื่อต่างๆ ตลอดจนได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติม
จากบุคคลใกล้ ชิด เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้ างอิง ประกอบกับ
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน การ
กลั่นกรองข้ อมูล ซึ่งอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ ทาให้ เกิด
การรั บ รู้ (Perception) และน าไปสู่ ก ารพยายามหาทาง
ตอบสนองความต้ องการและความจาเป็ นของตนโดยการ
ซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและโรงแรมที่เลือกสรรแล้ วการ
ตั ด สิน ใจซื้ อสิน ค้ าและบริ การนั บว่ าเป็ นการตอบสนอง
(Output) จากสิ่งกระตุ้น และกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้น
และถ้ าสินค้ าและบริการสามารถตอบสนองความจาเป็ น
และความต้ องการได้ นักท่องเที่ยวได้ รับความพอใจ จะเพิ่ม
ประสบการณ์ ทางบวกมากขึ้ น และท าให้ เกิด การซื้ อซ้า
(เดิน ทางมาเที่ยวและใช้ บริการอีก) แต่ ถ้ าไม่ พ อใจก็จะ
กลายเป็ นประสบการณ์ ลบ และไม่ ก ลั บ มาท่ องเที่ยวอีก
แม้ ว่าจะมีเส้ นทางการท่องเที่ยวที่ดีกว่า (การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย, 2558ค; Kotler & Keller, 2012; Rokeach,
1968)

3) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ
สินค้ านั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ อ งทางการจั ด หน่ าย และส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ตาม
แนวคิดของ Kotler and Keller (2012, pp. 42-65) ให้
ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ
จะมีความแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ จะต้ องมีการเน้ นถึง
พนักงาน กระบวนการให้ บริการและสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็ นปัจจัยในการส่งมอบการบริการ ดังนั้น
ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปด้ วย
7’Ps ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้ บริการ และ
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ โดยสรุปองค์ประกอบของแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดได้ ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้ บริการ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ
สนองความต้ องการของลู กค้ าให้ พึ งพอใจ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี
เสนออาจจะมี ตั ว ตนหรื อไม่ มี ตั ว ตนก็ได้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง
ประกอบด้ วย สินค้ า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือ
บุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มีคุณค่ าในสายตา
ของลูกค้ า จึงจะมีผลทาให้ ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การ
กาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปั จจัย
ต่างๆ ได้ แก่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือความแตกต่าง
ทางการแข่ งขันพิ จารณาองค์ประกอบ (คุ ณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พ้ ื นฐาน รูปร่าลักษณะ คุณภาพ
บรรจุพันธ์ ตราสินค้ า ฯลฯ การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตาแหน่ ง
ที่ แ ตกต่ า ง และมี คุ ณ ค่ า ในจิ ต ใจของลู ก ค้ าได้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น
(Perreault & McCarthy, 1996) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ 2. ราคา (Price) ราคาเป็ นสิ่ง
ที่กาหนดรายได้ ของกิจการ กล่ าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะ
ทาให้ ธุรกิจมีรายได้ สงู การตั้งราคาต่าก็จะทาให้ รายได้ ของ
ธุรกิจนั้นต่า ซึ่งอาจจะนาไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม
ก็มิ ได้ หมายความว่ าธุรกิจหนึ่ งจะตั้ งราคาได้ ต ามใจชอบ
ธุรกิจจะต้ องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง หากตั้งราคาสูง
กว่ าคู่แข่ งมาก แต่ บริการของธุรกิจนั้นไม่ ได้ มีคุณภาพสูง
กว่ าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่ อมทาให้ ลูกค้ าไม่มาใช้
บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่าก็จะนามาสู่
สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่น สามารถลดราคาตาม
ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น การตั้งราคาในธุรกิจบริการ
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เป็ นเรื่องที่ซับซ้ อนยากกว่ าการตั้งราคาของสินค้ ามาก ซึ่ง
ผู้บริหารต้ องไม่ ลืมว่ า ราคาก็จะเป็ นเงินที่ลู กค้ าต้ องจ่ าย
ออกไปเพื่อรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนั้น การที่ธุรกิจตั้ง
ราคาไว้ สู ง ก็ห มายความว่ า ลู ก ค้ าที่ ม าให้ บริ ก ารก็ต้ อ ง
จ่ ายเงินสูงด้ วย (Mowen & Minor, 2001) 3. การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกั บ
ข้ อมู ลระหว่ างผู้ ขายกับผู้ซ้ ื อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อแจ้ ง
ข่าวสารหรือจูงใจ ให้ เกิดทัศนคติท่ดี แี ละเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ พนักงานขายทาการ
ขาย และการติ ด ต่ อ สื่อ สารโดยไม่ ใช้ ค น เครื่ อ งมื อ การ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้ หนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือ ต้ องใช้ หลักการเลื อกใช้ เครื่ องมือสื่อสารแบบ
ประสมประสานโดยพิ จารณาถึงความเหมาะสมกันลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือ
ส่งเสริมที่สาคัญ มีดังนี้ ก) การโฆษณา ข) การขายโดยใช้
พนักงานขาย หมายถึง เป็ นกิจกรรมการแจ้ งข่ าวสารและ
จู งใจตลาดโดยใช้ บุคคล ค) การส่งเสริมการขาย และ ง)
การให้ ข่าวสารและการประชาสัมพั นธ์ 4. ช่ องทางการจัด
จาหน่าย (Place หรือ Distribution) โดยผู้ผลิตจะผลิตสินค้ า
ประเภทดีเพียงใดก็ตาม สินค้ านั้นคงใช้ ประโยชน์ได้ ในกลุ่ม
ผู้บริโภคจานวนน้ อยเท่ากัน ถ้ าเป็ นผู้ผลิตไม่ทราบว่าสินค้ า
ที่ผลิตขึ้นมาแล้ วจะไปขายที่ไหน การจัดจาหน่ ายหรือการ
อธิบายถึง Place เป็ นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบันและ
สถาบั น การตลาดที่ ส ร้ า งอรรถประโยชน์ ท างด้ านเวลา
สถานที่ และความเป็ นเจ้ าของเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ บริ โภคในตลาดเป้ าหมายได้ 5. บุ คลากร
(People) พนั กงานจะประกอบด้ วยบุ ค ลากรทั้ งหมดใน
องค์กรที่ให้ บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่ เจ้ าของ ผู้บริหาร
พนั กงานในทุ กระดับ ซึ่ งบุ คคลดังกล่ าวทั้งหมดมีผ ลต่ อ
คุ ณ ภาพของการให้ บริ การ เจ้ าของและผู้ บ ริ ห ารมี ส่ ว น
สาคัญ อย่ างมากในการกาหนดนโยบายในการให้ บริการ
การกาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ในทุกระดับ กระบวนการในการให้ บริการ รวมถึงการแก้ ไข
ปรับปรุงการให้ บริการ ส่วนพนักงานผู้ให้ บริการเป็ นบุคคล
ที่ต้องพบปะและให้ บริการกับลูกค้ าโดยตรง และพนักงาน
ในส่ ว นสนั บ สนุ น ก็จ ะต้ องท าหน้ าที่ ใ ห้ การสนั บ สนุ น
ด้ านต่ างๆ ที่จะทาให้ การบริการนั้นครบถ้ วนสมบู รณ์ 6.
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กระบวนการในการทางาน (Process) เป็ นขั้นตอนในการ
ให้ บริการเพื่ อส่งมอบคุ ณ ภาพในการให้ บริการกับลูกค้ า
รวดเร็วและประทับใจในการผลิตต้ องอาศัยกระบวนการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการให้ บริการ
ต้ องการประสานงานระหว่ างงานของตลาดกับงานของการ
ผลิตและนาเสนอบริการ โดยทั่วไปกระบวนการให้ บริการ
มั ก จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ 2 ด้ าน คื อ 6.1 ความซั บ ซ้ อนของ
กระบวนการจะเกี่ยวข้ องกับลักษณะของลาดับหรือขั้นตอน
ในการให้ บริการ และ 6.2 ความหลากหลายในกระบวนการ
และ 7. ลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึง สิ่งแวดล้ อ มที่ซ่ึ งมี การให้ บริ การ
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจับต้ องได้ อย่างใดอย่างหนึ่งที่
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติการและส่งมอบบริการ
เช่ น เครื่ อ งแบบของเจ้ าหน้ าที่ ท่ีให้ บริ ก าร การตกแต่ ง
สถานที่ให้ บริการหรือสิ่งที่ผ้ ูบริโภคสามารถสังเกตเห็นได้
ง่ ายทางกายภาพ เช่ น ความมี ระเบี ยบภายในส านั กงาน
ความสะอาดของตัวอาคารสถานที่ (Sauerwein, Bailom,
Matzler, & Hinterhuber, 1 9 9 6; Marshall & Johnston,
2010)
4) วิถีไทย (Thainess) หมายถึง วัฒนธรรมไทย หรือ
Thai Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นคน
ประเพณีวิถีชีวิต สถาปั ตยกรรมธรรมชาติภาษา การแต่งกาย
เป็ นต้ น ที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่ร่นุ หรือถูกปรับปรุง ให้ สอดคล้ อง
กับการดารงชีวิตในปั จจุ บัน ซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็ น
แบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบร่วมสมัย (Contemporary)
ในภาคเหนื อของประเทศไทยวิถีไทยที่เป็ นที่นิ ยม ได้ แก่
การแข่ งขันเรือยาวประเพณี ประเพณี บวชช้ างหาดเสี้ยว
ประเพณี ปี๋ ใหม่ เมื อ ง ประเพณี ย่ี เป็ ง (วั น เพ็ ญ เดื อ นยี่ )
ประเพณี ลอยกระทงสาย หรื อประทีปพั น ดวง ประเพณี
ลอยโคม ประเพณี กรวยสลาก หรื อตานก๋วยสลาก (การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2557ข) ประเพณีงานแห่ เจ้ า
พ่ อ-เจ้ าแม่ ปากน้าโพ ประเพณีทอดผ้ าป่ าแถว ประเพณี
เวียนเทียนกลางนา้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558ง)
5) ความรู้ความเข้ าใจ หมายถึง ความรู้ เป็ นพฤติกรรม
ขั้นต้ นที่ผ้ เู รียนรู้เพียงแต่เกิดความจาได้ โดยอาจจะเป็ นการ
นึ กได้ หรือโดยการมองเห็น ได้ ยิน จ าได้ ความรู้ในชั้น นี้
ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้ อเท็จจริง
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กฎเกณฑ์ โครงสร้ างและวิธีแก้ ไขปั ญหา ส่วนความเข้ าใจ
อาจแสดงออกมาในรู ป ของทั กษะด้ าน “การแปล” ซึ่ ง
หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสาร
นั้นๆ โดยใช้ คาพูดของตนเอง และ “การให้ ความหมาย” ที่
แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้ อสรุป รวมถึง
ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น (อักษร สวัสดี , 2542, น. 26-28) ซึ่งได้ ให้
ความหมายของ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้
ที่เน้ นถึ งการจ าและการระลึ ก ได้ ถึ งความคิ ด วั ต ถุ และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็ นความจาที่เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ที่เป็ น
อิสระแก่กัน ไปจนถึงความจาในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้ อนและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและความเข้ าใจ (Understanding)
ความคิ ดรวบยอด (Comprehension) เป็ นความสามารถ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา 4. สถานภาพ
5. อาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทางสติปัญญาในการขยายความรู้ ความจา ให้ กว้ างออกไป
จากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญ
กับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย
การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ดวงพร พุทธวงค์
และทรายทอง อุ่นนันกาศ, 2556) จากความหมายดังกล่าว
ความรู้ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ
ความจริง ความหมาย โดยใช้ ข้ อเท็จจริง ข้ อคิดเห็น ตรรกะ
แสดงผ่ านภาษา เครื่ องหมาย และสื่อต่ างๆ ความเข้ าใจ
หมายถึ ง ความสามารถในการน าความรู้ ม าใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (Bloom, 1976; Frederick, Post, & Davis, 1992)
แนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ กล่ าวข้ างต้ นสามารถเขียน
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

ความรู้ความเข้ าใจการท่องเที่ยววิถีไทย

ส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ านราคา
ปัจจัยด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ปัจจัยด้ านการส่งเสริมตลาด
ด้ านการท่องเที่ยว
ปัจจัยด้ านบุคคล
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้ านกระบวนการ
การให้ บริการ

การรับรู้การท่องเที่ยววิถไี ทย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถไี ทยในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คือ นั กท่ องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในเขตภาคเหนื อของ
ประเทศไทยทั้งต่ างชาติ จ านวน 2,528,601 ราย (การ

ท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยภาคเหนื อ , 2557ค) โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาคานวณหากลุ่มตัวอย่างจากการใช้ สตู ร
ของยามาเน่ (Yamane, 1967) กาหนดระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับร้ อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 จะได้
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กลุ่มตัวอย่ างจานวน 400 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่ าง
แบบบั งเอิญ (Accidental Sampling) ในพื้ นที่ ของแต่ ล ะ
จังหวัดของภาคเหนือทั้งหมด 8 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่
เชียงราย ลาปาง ลาพูน แพร่ น่ าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ซึ่ง
ใช้ สดั ส่วนที่เท่าๆ กัน จังหวัดละ 50 ราย ในสัดส่วนที่เท่าๆ
กันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 50 ราย ในแต่ละ
จังหวัด และเพื่อให้ ได้ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจึง
ได้ กาหนดประชากรของข้ อมูลเชิงคุณภาพไม่ใช้ ความน่าจะ
เป็ นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ วิธกี ารเจาะจงการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเป็ นรายบุคคล (Individual-Depth Interviews)
ของกลุ่มผู้นาทางความคิด (Key Opinion Leaders) ได้ แก่
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระสบความส าเร็จ ในพื้ นที่
ภาคเหนือ จานวน 3 ราย ที่เป็ นกิจการนาเที่ยวที่เป็ นที่ร้ จู ัก
ในเขตภาคเหนื อ และยิ น ยอมให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
เครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมื อในการวิ จั ยของข้ อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพและเชิ ง
ปริมาณ ดังนี้ 1) ข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์ท่ไี ม่มี
โครงสร้ างแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing)
เพื่ อไม่เป็ นการปิ ดกั้นข้ อมูลข่าวสารและเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่
กว้ าง ลึก และถูกต้ อง เพื่ อให้ ได้ ตามความมุ่ งหมายและ
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ที่ ก าหนด โดยพิ จ ารณาถึ ง
รายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้ นาประยุกต์
จากแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ซึ่งจะนามาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2)
ข้ อมูลเชิงปริมาณใช้ การรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม
7 เดื อน ตั้ งแต่ เดือนกุ มภาพั นธ์ถึ งเดื อนสิ งหาคม พ.ศ.
2558 แบบสอบถามภาษาอังกฤษ โดยได้ สร้ างตามความ
มุ่ ง หมายและกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ที่ ก าหนด ซึ่ ง
แบบสอบถามได้ แปลและตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญด้ าน
ภาษาซึ่งได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 โดยแบบสอบถาม
ดั งกล่ าวได้ แ บ่ งออกเป็ น 4 ตอน ดั งนี้ ตอนที่ 1 ข้ อมู ล
ทั่วไปของนักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 ด้ านความรู้ความเข้ าใจการท่องเที่ยววิถีไทย การ
รับรู้การท่ องเที่ยววิถีไทย และตอนที่ 4 การตั ดสินใจมา
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ท่องเที่ยววิถีไทยทางด้ านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยกาหนด
การให้ คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม โดยมาตรวัด 5
ระดับ ให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเลือก คือ 1 หมายถึง ระดับ
ความคิ ด เห็น ด้ วยน้ อยที่สุด เป็ นล าดั บ ไปจนถึง ระดั บ 5
หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้ วยมากที่สุด และใช้ เกณฑ์
การแปลความหมายของค่ าเฉลี่ ย 5 ระดั บ โดยค่ าเฉลี่ ย
1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความคิ ดเห็นด้ วยน้ อยที่สุด
และค่ าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดมาก
ที่สดุ
วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมู ลและสถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ เชิ ง
ปริมาณ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่ าความถี่ และ
ร้ อยละ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Individual-Depth Interviews) ใช้ การสัมภาษณ์ท่ไี ม่
มีโครงสร้ างแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing)
โดยได้ นาประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้ องและ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยเทคนิคเดลฟาย
ผลการวิจยั
พฤติ กรรมและส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ต่ อการ
ท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อเป็ น
แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขตภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย พบว่ า ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 225 คน คิดเป็ นร้ อยละ
56.2 และเป็ นเพศชาย จานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ
43.8 มีช่วงอายุ 23–32 ปี มากที่สดุ จานวน 114 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.0 รองลงมาอยู่ ในช่ วงอายุ 33–42 ปี จานวน
96 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 และช่วงอายุ 13–18 ปี และ
มากกว่ า 60 ปี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 และ
17.5 ตามลาดับ ซึ่งสถานภาพสมรสมากที่สดุ จานวน 164
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41 รองลงมาอยู่ ใ นสถานภาพโสด
จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 และสถานภาพหย่าร้ าง
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.5 มีปริญญาตรี จานวน
182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 รองลงมามีต่ากว่ าปริญญา
ตรี จ านวน 147 คน คิด เป็ นร้ อยละ 36.8 และมี สูงกว่ า
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 71 คน คิด เป็ นร้ อยละ 17.8 โดยมี
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อาชีพส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของธุรกิจ จานวน 124 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 31 รองลงมาเป็ นนักเรียน/นักศึกษา จานวน 102
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 และเป็ นพนักงานเอกชน จานวน
77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.2
พฤติกรรมการท่ องเที่ยววิถีไทยของนั กท่ องเที่ยวชาว
ต่ า งประเทศ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไม่ เคยมา
ท่องเที่ยววิถีไทย จานวน 340 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85 และ
เคยมาท่องเที่ยววิถไี ทย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เพื่ อพั ก ผ่ อ น
หย่ อนใจมากที่สุด จานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5
รองลงมามีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.8 และวัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยวเพื่ อการศึกษาหาความรู้ จานวน 67 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.8 ส่วนใหญ่จะร่วมเดินทางกับครอบครัว
มากที่สดุ จานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 รองลงมา
จะร่ วมเดินทางกับเพื่ อนจานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30 และจะร่ วมเดินทางกับเพื่ อนร่ วมงาน จานวน 35 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 การท่องเที่ยวนิยมเที่ยวในภาคเหนือ
มากที่สดุ จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 รองลงมา
ท่ องเที่ยวในภาคกลาง จ านวน 83 คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
ท่องเที่ยวในภาคใต้ จานวน 51 คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 และ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 28 คิดเป็ น
ร้ อยละ 7 มี ค่ าใช้ จ่ ายในการท่ องเที่ยวต่ อ ครั้ งต่ อ 1 คน
มากที่สดุ อยู่ในช่วงมากกว่า 30,000 บาท จานวน 168 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 42 รองลงมามีค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวต่อ
ครั้งต่ อ 1 คน อยู่ ในช่ วง 60,001-90,000 บาท จานวน
104 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 26 และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งต่อ 1 คน อยู่ในช่ วง 90,001-120,000
บาท จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.8
การรับรู้ถึงการท่องเที่ยววิถีไทยของนักท่ องเที่ยวชาว
ต่ า งประเทศ พบว่ า 1) ด้ านภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.57, S.D. = 0.26)
ซึ่งในรายข้ อ พบว่ า ให้ ความสาคัญ อยู่ ในระดับมากที่สุด
ได้ แ ก่ การอนุ รั กษ์ ส ภาพแวดล้ อมของแหล่ งธรรมชาติ
สภาพความสมบู ร ณ์ ท างธรรมชาติ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ งท่องเที่ยว ความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความสะดวกในการเดินทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยวและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ 2) ด้ านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, S.D. = 0.18) ซึ่งในรายข้ อ
พบว่ า ให้ ความส าคัญอยู่ ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ ความ
น่ าสนใจของวัฒนธรรมและสังคมในท้ องถิ่น การอนุ รักษ์
การแต่งกายของชาวบ้ านในท้ องถิ่น ความมีเสน่ห์ในวิถชี ีวิต
ของผู้คนในท้ องถิ่น และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้ าง
ภายในท้ องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80,
4.73, 4.57 และ 4.54
ความรู้ค วามเข้ าใจการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไทย พบว่ า นั ก
ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
วิถีไทย จานวน 354 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.5 และมีความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถไี ทยจานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.5 ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ในประเด็นของความรู้ความเข้ าใจที่
นักท่องเที่ยวไม่มีความรู้ความเข้ าใจในการท่องเที่ยววิถไี ทย
ได้ แก่ กิจกรรมมวยไทย กระโดดกบ มอญซ้ อนผ้ า เป็ นการ
ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไทยใช่ ห รื อไม่ การจั ด การแข่ งขัน ไตรกีฬ า
นานาชาติภูเก็ตเป็ นการท่องเที่ยววิถีไทยใช่ หรือไม่ ถนน
คนเดินถือเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ท่าน
คิ ด ว่ า บ้ านของคนไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการท่ อ งเที่ ย ว
วิถไี ทยหรือไม่ ท่านคิดว่าบ้ านของคนไทยเป็ นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยววิถไี ทยหรือไม่ การท่องเที่ยววิถไี ทยจะเกิดขึ้น
ได้ ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวเสมอ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีความรู้
ความเข้ าใจในรายข้ อที่ถูกต้ อง ได้ แก่ การท่องเที่ยวเป็ นการ
กระจายเงินไปสู่ชุมชน การท่องเที่ยววิถีไทยไม่เน้ นที่รายได้
มากกว่ าการสร้ างคุณค่ าให้ เกิดขึ้นในสายตานักท่องเที่ยว
ห้ างสรรพสินค้ าไม่เป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยววิถไี ทย
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
การท่องเที่ยววิถีไทย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววิถไี ทย โดย
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.13, S.D. = 0.13) ซึ่ง
ในแต่ละด้ านของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในแต่ละ
ด้ านมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนี้ 1) ด้ านผลิตภัณฑ์ท่มี ผี ลต่อ
การตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x
= 4.29, S.D. = 0.34) ในรายข้ อ ที่ ให้ ความส าคั ญ สาม
ลาดับแรก ได้ แก่ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
(เช่ น แหล่ ง ธรรมชาติ วั ฒ นธรรม สถานบั น เทิ ง ฯลฯ)
อาหารและเครื่องดื่มและสถานที่พัก โรงแรม โดยมีค่าเฉลี่ย
4.81, 4.67 และ 4.32 ตามลาดับ 2) ด้ านราคาที่มีผลต่อ
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การตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ ในระดับมาก ( x =
4.20, S.D. = 0.31) ในรายข้ อที่ให้ ความสาคัญสามลาดับ
แรก ได้ แ ก่ ความเหมาะสมของราคาที่พั ก และบริ การที่
ได้ รับความเหมาะสมของราคาอาหาร เครื่องดื่ม และความ
เหมาะสมของราคาค่ าบริการในการเข้ าชมสถานที่ (กรณี
สถานที่ท่ อ งเที่ย วที่มี ก ารเก็บ ค่ าบริ การ) โดยมี ค่ าเฉลี่ ย
4.65, 4.57 และ 4.39 ตามลาดับ 3) ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่ ายที่มีผลต่ อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ ใน
ระดั บ มาก ( x = 3.68, S.D. = 0.51) ในรายข้ อ ที่ ใ ห้
ความสาคัญสามลาดับแรก ได้ แก่ การใช้ บริการบริษัทนา
เที่ยวโดยการซื้อตัว๋ และการเดินทางโดยเครื่องบิน และการ
ซื้ อตั๋วและการเดิ น ทางโดยรถโดยสาร มี ค่ าเฉลี่ ย 4.34,
4.13 และ 3.22 ตามลาดับ 4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมาท่ อ งเที่ ย ว
วิถีไทยอยู่ ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, S.D. = 0.38)
ในรายข้ อที่ให้ ความส าคัญ สามล าดับแรก ได้ แก่ การจั ด
อันดับเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน โดย
เว็บ ไซต์ แ ละนิ ต ยสารต่ างๆ ความหลากหลายของช่ อ ง
ทางการให้ บริ ก ารข้ อมู ล ข่ า วการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน การจัดนิทรรศการและประชาสัมพั นธ์
การท่ องเที่ยววิถีไทยในจังหวัดภาคเหนื อตอนบน โดยมี
ค่ าเฉลี่ย 4.65, 4.40 และ 4.37 5) ด้ านบุ คลากรที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถไี ทยอยู่ในระดับมาก ( x =
3.69 , S.D. = 0.36) ในรายข้ อที่ ใ ห้ ความส าคั ญ สาม
ลาดับแรก ได้ แก่ ความรอบรู้ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/เอกชน
ที่มตี ่อสถานที่ท่องเที่ยว ความเป็ นมิตรและความสุภาพของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ/เอกชน และความเพียงพอของเจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ/เอกชนในการบริ ก ารในสถานที่ท่ องเที่ยวอยู่ ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80, 3.76 และ 3.51 ตามลาดับ
6) ด้ านลั ก ษณะกายภาพที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมา
ท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.31 , S.D.
= 0.34) ในรายข้ อที่ให้ ความสาคัญสามลาดับแรก ได้ แก่
ความสวยงามและความเหมาะสมในการตกแต่ งสถานที่
ท่องเที่ยว (เช่น ทัศนียภาพ/ภูมทิ ศั น์) ป้ ายบอกชื่อสถานที่
และข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และความสะอาดของสถานที่
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55, 4.49
และ 4.26 ตามลาดับ และ 7) ด้ านกระบวนการให้ บริการ
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( x = 4.45, S.D. = 0.23) ในรายข้ อ ที่ ให้ ความ
สาคัญสามลาดับแรก ได้ แก่ ความสะอาดของที่พักและศูนย์
ข้ อมูลนักท่องเที่ยว ความเพียงพอและความปลอดภัยของ
ที่พัก ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและความสะอาด
ของห้ องน้าอยู่ ในระดั บ มากที่ สุด โดยมี ค่ าเฉลี่ ย 4.74,
4.73 และ 4.72 ตามลาดับ
สรุปผลและการอภิปรายผลวิจยั
พฤติกรรมการท่ องเที่ยววิถีไทยของนั กท่ องเที่ยวชาว
ต่ า งประเทศ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไม่ เคยมา
ท่องเที่ยววิถีไทย วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เพื่อพักผ่อนหย่ อนใจ โดยร่ วมเดินทางกับครอบครัว การ
ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มเที่ ย วในภาคเหนื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งต่อ 1 คน อยู่ในช่วงมากกว่า 30,000 บาท
การรับรู้ถึงการท่ องเที่ยววิถีไทยของนั กท่องเที่ยวในด้ าน
ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
ได้ แ ก่ การอนุ รั กษ์ ส ภาพแวดล้ อมของแหล่ งธรรมชาติ
สภาพความสมบู ร ณ์ ท างธรรมชาติ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ งท่องเที่ยว ความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความสะดวกในการเดินทาง
มายังแหล่งท่องเที่ยว และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และด้ านภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ความน่าสนใจของวัฒนธรรมและ
สังคมในท้ องถิ่น การอนุ รักษ์การแต่ งกายของชาวบ้ านใน
ท้ องถิ่น ความมีเสน่ ห์ในวิถีชีวิตของผู้คนในท้ องถิ่น และ
การอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรม สิ่งปลูกสร้ างภายในท้ องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาวิจัยของซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ อุษณา แจ้ งเรืองทอง (2553) กล่ าวไว้ ว่า ความรู้สึก
และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ข้ อมู ล การท่ อ งเที่ ย วและ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว สามารถที่ จ ะดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวต้ องมีความสะดวกสบาย
และง่ายในการเดินทาง โดยต้ องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การมาท่องเที่ยว ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงเวลาในการ
เข้ าชม การค้ น หาและการเข้ าร่ วมกิจกรรม บุ คคลที่ร่วม
เดินทาง และแนวโน้ มส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยว
ได้ กลับมาท่องเที่ยว
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ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
การท่องเที่ยววิถีไทย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววิถีไทยโดย
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 1) ด้ านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ 2) ด้ าน
ราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถไี ทยอยู่ในระดับ
มาก 3) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ ในระดับมาก 4) ด้ านการส่งเสริม
การตลาดด้ านการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจมา
ท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมากที่สดุ 5) ด้ านบุคลากรที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ในระดับมาก 6)
ด้ านลักษณะกายภาพที่มีผลต่ อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
วิ ถีไทยอยู่ ในระดั บ มากที่สุด และ 7) ด้ านกระบวนการ
ให้ บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววิถีไทยอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Fishbein
(1967) ที่ได้ ค วามส าคั ญ ของเจตคติว่ าเป็ นสภาวะของ
ความพร้ อมทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความ
พร้ อมนี้ เป็ นแรงที่ ก าหนดทิ ศ ทางของปฏิกิ ริ ย าระหว่ าง
บุ ค คลที่มี ต่ อ บุ ค คล สิ่งของและสถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดความต้ องการและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล
และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Maxwell (1988, p. 8)
ได้ กล่าวถึงด้ านการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยความรู้ท้งั ศาสตร์
ทางวิชาการในการพัฒนาและการจัดการเพื่ อให้ เกิดความ
ยั่ ง ยื น โดยเน้ นศิ ล ป์ ด้ านการสร้ างสรรค์ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวหรือจุ ดขายให้ กับแหล่ งท่องเที่ยวเที่ยว โดยต้ อง
ให้ ความสาคัญในทุกด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านความต้ องการ
นั ก ท่ องเที่ยว สถานที่ท่ อ งเที่ยว ชุ ม ชน โดยต้ อ งวางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ จ ะสามารถดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ โดยมุ่ งเน้ น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องมีหลากหลาย อาทิ ธรรมชาติ
ประเพณี วั ฒ นธรรม ความปลอดภั ย เป็ นต้ น เมื่ อ มา
ท่องเที่ยวแล้ วนักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และได้ พักผ่ อน
ตามอัธยาศัย เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์และความรู้สกึ จึง
น าไปสู่ความประทับใจ รั บรู้ถึงความคุ้ มค่ ากับเวลาและ
ค่ าใช้ จ่ายที่เสียไปและพฤติกรรมการท่ องเที่ยวที่จะกลั บ
เที่ยวใหม่และบอกต่อกับคนใกล้ ชิดให้ ได้ มาท่องเที่ยว ส่วน
ชุ มชนได้ เกิดการรั กษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี มี การ
กระจายรายได้ เพิ่ มคุณค่ าแค่ ชุมชน และยังสอดคล้ องกับ

งานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิริ ทธิ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส
(2556) ที่ได้ กล่าวว่า ความต้ องการส่วนประสมทางการตลาด
เพื่ อการนาไปสู่รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหล่ ง
ท่องเที่ยวถนนคนเดินของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว
ถนนคนเดินเชียงใหม่โดยให้ ความสาคัญปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ควรจะให้
ความส าคั ญ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในการพั ฒ นาและออกแบบ
ส่วนประสมทางการตลาดเพื่ อการท่ องเที่ยวถนนคนเดิน
เพื่อความยั่งยืนควรมุ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามความต้ อ งการของนั กท่ องเที่ย วตามแบบของคาโน
โมเดลควรมุ่ งเน้ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ 1) ต้ องเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวต้ องมีความปลอดภัย 2) โปรแกรมท่องเที่ยวควร
กาหนดไว้ ล่วงหน้ า 3) ราคาต้ องเหมาะกับสินค้ าและบริการ
4) การจัดกิจกรรมเที่ยวในเทศกาลต่างๆ เน้ นที่วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น และ 5) สินค้ าภายในพื้นที่ต้องมีการ
น าเสนอความเป็ นความเป็ นวั ฒ นธรรมและควรจะเป็ น
สินค้ าท้ องถิ่น ซึ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่มอี าชีพ และรายได้ ท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้ านมู ล เหตุ จู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วด้ านความถี่ ในการ
ท่ อ งเที่ ย วด้ านการบอกบุ ค คลอื่ น และด้ านการกลั บ มา
ท่องเที่ยวอีกครั้งแตกต่างกัน
โดยข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ูประกอบการท่องเที่ยวได้
ให้ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วซึ่ งจากการ
วิเคราะห์ สามารถสรุป แนวทางการพั ฒ นาการท่ องเที่ย ว
วิถไี ทยในเขตภาคเหนือของประเทศไทยควรมุ่งเน้ น ดังนี้
1. อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ประเพณี วิถชี ีวิตบริบท
พื้นที่ โดยส่งเสริมให้ มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
หาเอกลักษณ์ หรือจุ ดเด่ นของชุ มชน หรือพั ฒ นารูปแบบ
การท่ อ งเที่ย วเฉพาะบริ บ ทพื้ นที่ให้ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ของ
ชุ มชน ทั้งในด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ทิศทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต้ องควรคานึงถึงลักษณะทางวัฒนธรรม
วิถชี ีวิตและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
2. ความต่ อเนื่ อง (Continuity) สร้ างความต่ อเนื่ อง
ของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื่องของวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
เพื่ อให้ การใช้ ประโยชน์ เหมาะสมกับศั กยภาพของแหล่ ง
ท่ องเที่ยว และไม่ ส่ งผลกระทบต่ อวิถีชี วิตของประชาชน
โดยกาหนดการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ มีการ
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ใช้ ป ระโยชน์ เกิน ขีดความสามารถในการรองรับทางการ
ท่องเที่ยว
3. คุณ ภาพ (Quality) เน้ นคุ ณ ภาพของสิ่งแวดล้ อม
คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้ รับ
และคุณภาพชีวิตของวิถีไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม
ในสินค้ าการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ย่งั ยืน คานึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้ อม
4. ความสมดุ ล (Balance) สร้ างความสมดุลระหว่ าง
ความต้ องการอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว ความต้ องการ
ของวิถีไทยและขีดความสามารถของทรัพยากรท้ องถิ่นใน
บริบทพื้นที่
5. การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยใช้ กลยุทธ์สร้ างและพัฒนาปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ให้ เอื้อต่อการค้ าการลงทุนด้ านการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้ องถิ่น และส่งเสริม
การท่ องเที่ยวที่มี ศั กยภาพตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย
6. การสร้ างสังคมแห่ งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพบริบทวิถีไทยให้ พร้ อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิ ปั ญ ญาที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวด้ าน
วัฒนธรรม
7. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั งงาน
และสิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็ นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้
กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูป้องกัน
และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างยั่งยืนเน้ นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไี ทย

ศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
ฉบับนี้ ขอขอบคุณกาลังใจจากครอบครัวที่มีส่วนช่ วยให้
การทางานสาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
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