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นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ขนอมควรมีการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยใหแตละ
ภาคธุรกิจเลือกนําเสนอจุดเดนของอําเภอขนอมอยางเปนเอกภาพ คือ ท่ีพักจะตกแตงหองพักดวย
สัญลักษณโลมาสีชมพู รานอาหารจะมีแกงพริกกระดูกหมูใสเม็ดมะมวงหิมพานตเปนอาหาร
แนะนํา บริษัทนําเท่ียวจะมีโปรแกรมทองเท่ียววิถีชาวประมงชมโลมาสีชมพูเปนเสนทางการ
ทองเท่ียวแนะนํา เปนตน  
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The objectives of this study are: 1) to study expected form of tourism of local 
entrepreneur; 2) to study attitude and expectation of tourism marketing management and 3) to 
recommend tourism marketing management guidelines through participation of local 
entrepreneurs. 

This is qualitative research which data collecting was conducted by 2 sections. The first 
section was gathered by in-depth interview technique together with workshop and critical review 
of related literatures. The second section was collected by survey technique, sending 
questionnaires to local entrepreneur throughout Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province 
and small group discussion technique has also been employed. 

Expected form of tourism through participatory of Khanom local entrepreneur is Slow 
Tourism which quality has become more important. Slow becomes a positive mood as more 
awareness, creation of a personal better relation with local environments, understanding the local 
community, its history, culture and values, especially a deeper experience. 

The result about general information of business were most of business are restaurant and 
souvenir, then accommodation consecutively. Most of them are in business for five to seven 
years. The entrepreneur’s expectation about tourism marketing management: pricing was the 
highest level, then product promotion and place consecutively.
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The result indicated that Khanom has homeliness for tourism which adapt among nature, 
way of living and culture. Khanom has fresh and beautiful nature by integrate nature with the 
local life. Highlight tourism resources are pink dolphin, peacefulness, local fishery and fresh 
seafood consecutively. Target market is European with long stay and high spending. 

The significant of this study is Tourism Marketing Management Guidelines which 
integrates marketing management and tourism component together to present Khanom tourism 
for their integrity.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนในยุคสมัยปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปนับจากอดีต
เปนจํานวนมาก เนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันความตองการของมนุษยมีมากข้ึนตามการเปล่ียนแปลง
ของระยะเวลาประกอบกับภาคธุรกิจพยายามรังสรรคผลิตภัณฑและบริการจํานวนมากเพ่ือกระตุน
ตลอดจนตอบสนองความตองการทําใหภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอยางมาก ประเทศท่ีเปน
ประเทศเกษตรกรรมไดมีการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสราง
มูลคาและรายไดใหกับประเทศ ขณะท่ีบางประเทศท่ีมีศักยภาพดานบุคลากรและจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไดทําใหเกิดการสรางโอกาสทางรายไดจากการพัฒนาและ
สงเสริมธุรกิจทองเท่ียว เชน ประเทศแคนาดา ซ่ึงมีรายไดรอยละ 70 มาจากการทองเท่ียว (ทวีวัฒน 
ทวีผล และปรางทิพย ยุวานนท, 2557) ขณะท่ีสถานการณของการทองเท่ียวโลก มีการเจริญเติบโต
และสงเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ จํานวนมากทําใหเกิดการสรางรายได สรางงานและ
การพัฒนาประเทศไปสูอุตสาหกรรมบริการ ท้ังนี้จากปจจุบันท่ีมีการเปดเสรีการคานับเปนการ
สนับสนุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางแดนเพิ่มข้ึน จากการเปดเผยของ การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2556) ไดนําเสนอวา นับจากปพ.ศ. 2549 จนกระท่ังปจจุบันการ
ทองเท่ียวมีการเติบโตเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 6 มูลคาการใชจายเกินกวา 9.8 แสนลานยูโร คิดเปน 
392 ลานลานบาท (อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียป พ.ศ. 2556 ท่ี 40 ยูโรตอ 1 บาท) โดยเปนมูลคาจากการ
ทองเที่ยวของคนจํานวนกวา 9 รอยลานคน ขณะท่ีตลาดเอเชียมีการเจริญเติบโตดานการทองเท่ียว
มากกวายุโรปหรืออเมริกาเหนือ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556) การที่ไทยไดเปดการคาเสรี
กับหลายประเทศ รวมท้ังการมีขอตกลงในการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะทําให
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เกิดการลดขอกีดกันทางการคา ตลอดจนการลดข้ันตอนและขอบังคับการผานแดนและการ
เคล่ือนยายแรงงานฝมือบางกลุมอยางเสรีไดทําใหเกิดการต่ืนตัวของการทองเท่ียวเพราะประเทศใน
อาเซียนจะกลายเปนหนวยเดียวกันท่ีมีประชากรรวมกันกวา 600 ลานคน แสดงใหเห็นถึงอํานาจการ
ซ้ือจํานวนมากของตลาดท่ีขยายใหญข้ึน (ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2557) 

เม่ือพิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ป พ.ศ. 2555-2559 พบวา 
เกิดชองวางระหวางแผนงานระดับสูงกับระดับปฏิบัติการของภาคเอกชนดานการทองเท่ียว ซ่ึง
แผนงานสวนใหญมุงเนนภาพรวมของอุตสาหกรรมทองเท่ียว มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับประเทศ แตยังขาดการใหขอมูลและแนวทางแบบเจาะลึกในบางพื้นท่ี เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุง หรือกําหนดกลยุทธใหกับผูประกอบการเพ่ือนําไปสูการ
สรางขีดความสามารถทางการแขงขันอยางเหมาะสม โดยเฉพาะผูประกอบการทองเท่ียวระดับ
ทองถ่ินท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาและการดํารงอยูของภาคธุรกิจและสังคมในทองถ่ิน 
ความสําคัญของธุรกิจทองถ่ินจะทําใหเกิดรายไดใหกับชุมชนเพื่อท่ีจะรักษาบุคลากรในทองถ่ินให
เกิดการรักบานเกิดและนําความรูท่ีมีมาพัฒนาชุมชน จึงจะทําใหแตละทองถ่ินสามารถเล้ียงตนเอง
ไดอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันธุรกิจทองถ่ินจะมีความคุนเคยและเขาใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมและการอนุรักษความ
ดั้งเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยเหลือสนับสนุนภาครัฐในการรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู
ถึงชนรุนหลัง สําหรับประเทศไทยแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันไปตามทรัพยากรท่ีมีอยู 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทําใหแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันสงผลตอรูปแบบการ
ทองเที่ยวท่ีอาจคลายคลึงหรือแตกตางกันส้ินเชิง ท้ังนี้เม่ือเกิดความแตกตางของทรัพยากร พื้นท่ี 
สถานท่ี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น การวางแผน การจัดการและการดําเนินงานดาน
การทองเท่ียว จึงเกิดความแตกตางกัน นโยบายจากสวนกลางท่ีสนับสนุนดานการทองเท่ียวจึงไม
สัมฤทธ์ิผลหากปราศจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและพัฒนาใหเกิดความสอดคลองระหวาง
นโยบายกับทรัพยากรที่แตละพื้นท่ีมีอยู การขาดความชัดเจนดังกลาวจึงกลายเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว (อนันต เกตุวงศ, 2543: 39) 

จากประเด็นรูปแบบการทองเท่ียวและความแตกตางทางภูมิศาสตรในบางพื้นท่ีของจังหวัด 
ซ่ึงสงผลตอการวางแผนจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ี เม่ือพิจารณาและคนควาเพิ่มเติม
พบวา พื้นท่ีอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กําลังประสบปญหาเชนเดียวกัน กลาวคือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีนโยบายสวนกลางเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงศาสนาและประวัติศาสตร
เปนหลัก แตอําเภอขนอมมีลักษณะทางกายภาพเปนเมืองชายทะเล เปนเหตุใหการทองเท่ียวอําเภอ
ขนอมถูกจัดการอยางไรทิศทาง เกิดความสับสนเนื่องจากฐานทรัพยากรและแนวทางการจัดการท่ี
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ไมสอดคลองกัน สงผลตอการพัฒนาท่ีไมกาวหนาเทาท่ีควร      จากแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ
ขนอม พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2559 ท้ังท่ีอําเภอขนอมเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง (มณฑา
ทิพย แคนยุกต และคณะ, 2552) จากการพิจารณาและสัมภาษณเบ้ืองตนจะพบวาพื้นท่ีอําเภอขนอม
มีความใกลเคียงจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีความโดดเดนของการทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะทะเล ชายหาดและเกาะท่ีมีช่ือเสียง เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน เปนตน และเม่ือ
พิจารณารูปแบบการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูประกอบการมีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนกลยุทธการดําเนินงาน โดยเฉพาะการดําเนินงานดานการตลาดอยางเหมาะสม จึงเกิดการ
สรางประชาสัมพันธและโฆษณาอยางเปนระบบสอดคลองกับนโยบายจังหวัดท่ีมุงเนนการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติโดยอาศัยภูมิศาสตรของทะเล ชายหาด และเกาะเปนจุดเดน สงผลใหปจจุบัน
จังหวัดสุราษฎรธานีเปนท่ีรูจักและนิยมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ เม่ือคนควา
พิจารณาขอมูลทางสถิติพบวาจังหวัดสุราษฎรธานี มีนักทองเท่ียวเฉลี่ย 2.3 ลานตอปท่ีเดินทางไป
เท่ียวโดยเปนคนไทยจํานวน 1.2 ลาน และชาวตางชาติ 1.1 ลานคน ขณะท่ีจํานวนวันท่ีเขาพักจะ
พบวาการพักผอนที่นครศรีธรรมราชของนักทองเท่ียวเฉล่ียไมเกิน 3 คืน ขณะท่ีการพักแรมท่ีสุ
ราษฎรธานี เฉล่ียอยูท่ี 3-5 คืน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556) อัตราการใชจายตอวันของ
นักทองเท่ียวในสุราษฎรธานีนั้นสูงกวาการใชจายของนักทองเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังนี้ 
จากขอมูลแสดงใหเห็นวาการวางแผนและการจัดการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถ
ดําเนินการไดอยางเหมาะสมสงผลใหเกิดการทองเท่ียว การใชจายในพื้นท่ีท่ีกอใหเกิดรายไดตอ
ทองถ่ินท่ีสูงกวา และการทําการตลาดท่ีเหมาะสมของจังหวัดสุราษฎรธานีไดสรางประสิทธิผลให
เห็นและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไปยังพื้นท่ีทองเท่ียวของจังหวัดได เม่ือนําปญหาดังกลาวไป
สัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมภาคีดานการทองเท่ียวในขนอมท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก
ของพ้ืนท่ีมีความประสงคท่ีจะแกไขปญหาความขัดแยงระหวางแผนการจัดการการทองเท่ียวและ
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึน (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2556) เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาใหขนอมเปนพื้นท่ีทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรท่ีมีอยู โดย
เร่ิมตนจากการกําหนดรูปแบบการทองเท่ียวท่ีตองการซ่ึงสอดคลองกับภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีและ
ความตองการดานการจัดการตลาดการทองเท่ียว ท้ังนี้หากพิจารณาแนวคิดของการสรางพื้นท่ีขนอม
ใหเปนพื้นท่ีโดดเดนและเปนพื้นท่ีหลักดานการทองเท่ียวใหกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เชน 
จังหวัดชลบุรี มีพัทยาและเกาะลานเปนพื้นท่ีทองเท่ียวสําคัญท่ีดึงดูดกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เนื่องจากมีพื้นท่ีใกลกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกและมีแหลงทองเท่ียวท้ังทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สถานบันเทิงครบวงจร การสงเสริมใหพัทยากลายเปนพื้นท่ีปกครองพิเศษได
ทําใหเกิดการพัฒนาพื้นท่ีพัทยาใหกลายเปนเมืองท่ีไมเคยหลับ และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจัก



5 

ไปท่ัวโลก หรือในกรณีจังหวัดพังงา มีพื้นท่ีเขาหลักท่ีเปนท่ีโดดเดนไปทั่วโลกในดานสถานท่ีพัก
ตากอากาศท่ีใหความสงบพรอมวิวทิวทัศนธรรมชาติท่ีเปนอุทยานแหงชาติสําคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศ แสดงใหเห็นการวางแผนและการจัดการดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู 
หรือกรณีจังหวัดสงขลา พื้นท่ีหาดใหญ ซ่ึงเปนเมืองการคาสําคัญของจังหวัดมีความโดดเดน
มากกวาอําเภออ่ืนและมีดานชายแดนท่ีใกลและติดกับประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการท่ีมาเลเซียมี
ขอจํากัดสําหรับการเปดสถานบริการดานความบันเทิง อําเภอหาดใหญจึงใชโอกาสดังกลาวในการ
พัฒนาพื้นที่ใหกลายเปนแหลงการคา ศูนยกลางความบันเทิง เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวมาเลเซีย
และชาวสิงคโปรอยางครบครัน และในกรณีของเกาะสมุยหรือเกาะพะงันของจังหวัดสุราษฎรธานี 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ สถานบันเทิง 
รานอาหารเลิศรส และท่ีพักทั้งแบบหรูหราหรือแบบราคาประหยัด นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลทีเ่ปน
ท่ีนิยมตลอดท้ังป ขณะท่ีพื้นท่ีขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอีกหนึ่งแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีท้ังดานความสมบูรณและความ
สวยงาม พรอมสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว ขาดแตเพียงอําเภอขนอม ยังไมเปนท่ีรูจัก
ของนักทองเท่ียว ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีตองการพัฒนาใหอําเภอขนอมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงและไดรับความนิยมจากท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ  

เนื่องดวยนโยบายการทองเท่ียวท่ีไมสอดคลองกับศักยภาพทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี
อําเภอขนอม ผูประกอบการในพื้นที่อําเภอขนอมจึงดําเนินการทางการตลาดดวยตนเอง หากแตเปน
การทํางานแบบแยกสวนจึงยังไมสงผลกระทบเชิงบวกทางการตลาดตอการรับรูของนักทองเท่ียว
เทาท่ีควร ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงศึกษาเพื่อใหไดแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวน
รวมของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใชแนวคิด AIC เปนหลัก โดย 
A: Appreciation คือ การสรางความเขาใจรวมกัน การสรางเปาหมายรวมกัน I: Influence คือ การ
สรางแนวทางปฏิบัติ และ C: Control คือ การควบคุมไปสูการกระทํา ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสให
ผูประกอบการดานการทองเท่ียวในพื้นท่ีมีสวนรวมในการคิดหารูปแบบและแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดการการตลาด
ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการทรัพยากรทางการทองเท่ียวของผูประกอบการแตละดานธุรกิจ
ใหสอดคลองกับรูปแบบการทองเท่ียวท่ีตองการอยางชัดเจน เพื่อส่ือสารใหนักทองเท่ียว และนัก
ทัศนาจร ไดรับรูถึงอัตลักษณทางการทองเท่ียวท่ีของพื้นท่ีในทิศทางเดียวกัน โดยใชแนวทางการ
จัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อผลักดันสูการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตอไป 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

1.2.1 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนอยางไร 

1.2.2 ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเ ท่ียวของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอยางไร 

1.2.3 แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการใน
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.3.3 เพื่อ เสนอแนวทางการจัดการการตลาดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.4.1 รูปแบบการทองเท่ียว หมายถึง ประสบการณท่ีไดรับจากการทองเท่ียวและกิจกรรม
ท่ีนักทองเท่ียวไดกระทําระหวางการทองเท่ียวซ่ึงสอดคลองกับทรัพยากรทางการทองเท่ียวในอําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.4.2 ผูประกอบการในชุมชน  หมายถึง     ผูประกอบกิจการดานการทองเท่ียวในอําเภอ
ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน 5 กลุม ประกอบดวย ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก 

1.4.3 การจัดการการตลาด หมายถึง การจัดการดานผลิตภัณฑ การจัดการดานราคา การ
จัดการดานชองทางการจัดจําหนาย การจัดการดานการสนับสนุนการขายของผูประกอบการดาน
การทองเท่ียวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
การศึกษาคร้ังนี้ งานวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี้ 

1.5.1.1 การศึกษาเฉพาะอุปทานทางการทองเท่ียวครอบคลุมตามแนวคิด 5As 
ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) การเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) ส่ิงอํานวยความ
สะดวก (Amenity) ท่ีพัก (Accommodation) และกิจกรรมการทองเท่ียว (Activity) โดยมีประเด็นมุง
ศึกษาแบงตามรายองคประกอบ ดังน้ี 

ดานท่ีพัก มุงศึกษาธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย  
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มุงศึกษาธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก  
ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจขนสง  
ดานส่ิงดึงดูดใจ มุงศึกษาธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 
ดานกิจกรรมการทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก  

เพื่อใหไดประเด็นธุรกิจท่ีชัดเจนเขาสูกระบวนการวิเคราะหและวิจัยนําไปสู
ผลการวิจัยท่ีเปนประโยชน 

1.5.1.2 ศึกษาเฉพาะดานการจัดการการตลาด (4Ps) คือ การจัดการดานผลิตภัณฑ 
การจัดการดานราคา การจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย การจัดการดานการสนับสนุนการขาย 

 
1.5.2 ขอบเขตดานพื้นท่ี 
งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
1.5.3 ขอบเขตดานผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล คือ ผูประกอบกิจการดานทองเที่ยวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกอบดวย ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

 
1.5.4 ขอบเขตดานเวลา 
การวิจัยคร้ังนี้ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลและประมวลผลเปนระยะเวลา 10 เดือน คือ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.6.1 ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวในอําเภอขนอมจะไดรับรูปแบบการทองเท่ียว
ท่ีเหมาะสมตอทรัพยากรทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและสามารถปรับปรุงแนวทางการกําหนด
แผนการดําเนินงานและแผนการตลาดท่ีสอดคลองกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวในอําเภอขนอมเกิดการเรียนรูรวมกัน สามารถ
มองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังมีกระบวนการแกไขปญหาดวยชุมชนเอง 

1.6.3 เกิดเครือขายของผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวในอําเภอขนอมท่ีมีการใช
ทรัพยากรการทองเท่ียวรวมกัน เกิดมิติการผสานกําลังของผูประกอบการและลดการแขงขันภายใน
พื้นที่อําเภอขนอม 

1.6.4 การมีสวนรวมจากการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ นํามาซ่ึงการมีสวนรวมทางการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวในอําเภอขนอม รวมถึงการมีสวน
รวมดานอ่ืนๆตอไป 

1.6.5 ภาคการศึกษาเกิดองคความรูใหมท่ีเปนผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคความรูและการประยุกตใชในการศึกษาวิจัยความรูเชิงวิชาการตอภาคเอกชนอยาง
เหมาะสม 

 
1.7 แนวทางในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

1.7.1 ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
นําไปใชจัดการการตลาดของธุรกิจทางการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวของอําเภอ   
ขนอมอยางเปนเอกภาพ 

1.7.2 ชุมชนอ่ืนๆ สามารถประยุกตใชวิธีการการศึกษารูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังและ
แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดรูปแบบการทองเท่ียวคาดหวัง 

1.7.3 ผูวิจัยนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลในการศึกษาคร้ังตอไปเกี่ยวกับการจัดการการ
ทองเท่ียวเพื่อใหรูปแบบการทองเท่ียวคาดหวังในบริบทของนักทองเท่ียว  



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การดําเนินงานวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ไดทําการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด 
ทฤษฏี และ งานวิจัย เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีทําการศึกษา โดยสามารถนําเสนอไดตาม
หัวขอตอไปนี้ 

2.1 ขอมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Information) 
2.2 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
2.3 การจัดการตลาดการทองเท่ียว  
2.4 องคประกอบการทองเท่ียว  
2.5 ทัศนคติ (Attitude) 
2.6 ความคาดหวัง (Expectation) 
2.7 ผูประกอบการ (SMEs Business) 
2.8 กระบวนการมีสวนรวม (Appreciation Influence Control) 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Information) 

 
อําเภอขนอมต้ังอยูตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด          

สุราษฎรธานี อําเภอขนอมมีสถานที่ทองเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ศาสนา เชิงธรรมชาติ ท้ังภูเขา ถํ้า น้ําตก โดยเฉพาะชายหาดท่ีสวยงามและมีความยาวท่ีสุดในจังหวัด 
ชายหาดท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว คือ หาดในเพลา ซ่ึงเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติ หาดนี้ตั้งอยูทางตอนใตสุดของอาว เปนแนวโคงทอดยาวไปตามแนวภูเขา หาด
ทรายขาวละเอียดและสะอาด ทะเลสีครามเหมาะแกการเลนน้ําและการเก็บภาพประทับใจ ดาน
กิจกรรมริมทะเลที่เหมาะกับนักทองเท่ียวผูช่ืนชอบการอนุรักษธรรมชาติ คือ การปลูกหญาทะเลท่ี
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เกาะทาไร ซ่ึงจะพัฒนาเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําในทะเลตอไปไดในอนาคต นอกเหนือจากสถานท่ี
ทองเท่ียวริมทะเลแลว อําเภอขนอมยังมีถํ้าหินงอกหินยอยท่ีนาสนใจ คือ ถํ้าเขากรดและถํ้าเขาวัง
ทอง ซ่ึงภายในเต็มไปดวยหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตามากมาย สําหรับการชมวิวทิวทัศนอัน
งดงามของอําเภอขนอม สามารถไปยังจุดชมวิวเขาดาดฟา ซ่ึงมีความสูงกวา 700 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล นักทองเท่ียวจะไดเห็นทิวทัศนของเมืองขนอม หมูเกาะในทะเลขนอมไปจนถึงเกาะ 
สมุย นับเปนจุดชมพระอาทิตยท่ีงดงามอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้อําเภอขนอมยังมีวัดท่ีสําคัญ คือวัด
กระดังงา วัดเขาธาตุ และวัดเจดียหลวง ซ่ึงแตละแหงนั้นลวนแตมีความศักดิ์สิทธ์ิและประวัติความ
เปนมาท่ีนาสนใจ 

 
2.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อําเภอขนอมต้ังอยูเหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 4 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน คือ  
1) เทศบาลตําบลอาวขนอม มีพื้นที่ 140.63 ตารางกิโลเมตร 
2) องคการบริหารสวนตําบลควนทอง มีพื้นท่ี 156.388 ตารางกิโลเมตร 
3) เทศบาลตําบลทองเนียน มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร 
4) เทศบาลตําบลขนอม มีพื้นที่ 5.25 ตารางกิโลเมตร  

อําเภอขนอมมีอาณาเขตติดตอ คือ ทิศเหนือจดอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏรธานี ทิศใตจด
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจดฝงทะเลดานอาวไทย และทิศตะวันตกจด
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขนอม, 2551) อําเภอขนอมนั้น
มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 102 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนระยะทาง 76.6 กิโลเมตร ดังภาพท่ี 2.1 และ 2.2 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงระยะทางจาก อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ถึง อําเภอขนอม 
แหลงท่ีมา: Google Maps, 2558ก. 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงระยะทางจากอําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี ถึง อําเภอขนอม  
แหลงท่ีมา: Google Maps, 2558ข. 

 
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่ประกอบดวย พื้นท่ีทางบกและทางทะเล มีเทือกเขาสลับซับซอนทอดตัวในแนวเหนือ

จรดใต มียอดเขาหลวง ระดับความสูง 814 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศ
ของอําเภอขนอมแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เขตท่ีราบสูงทางทิศตะวันตก ในพ้ืนท่ีตําบลควนทอง 
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เหมาะแกการทําสวนยางพาราไมผลและทํานาเปนบางสวน และเขตท่ีราบริมฝงทะเลดานทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือ ในพื้นท่ีตําบลขนอมและทองเนียน เหมาะแกการทําสวนมะพราว ทํานากุง 
นาขาว และการประมงชายฝง  (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขนอม, 2551) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แหลงท่ีมา: Novabizz, 2558. 

 
2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อําเภอขนอมต้ังอยูท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ในแตละปจะไดรับอิทธิพลของลมมรสุม โดย

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมนี้มีทิศทางพัดผานมหาสมุทรอินเดียและ ทะเลอันดามันเขาสูประเทศ
ไทยบริเวณชายฝงตะวันตกจึงมีฝนตกชุก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทําใหฝนตก
มากในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

ท้ังนี้อําเภอขนอม มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน โดยอยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน มี
อากาศรอนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิ ป 2556 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2556 วัดไดคาเฉล่ีย 
27.25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 20.50 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม 2556 อุณหภูมิ
สูงสุด วัดได 37.50 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน 2556 ขณะท่ีเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
เปนชวงท่ีอําเภอขนอมไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีฝนตกหนาแนน (เทศบาล
ตําบลอาวขนอม, 2555) 
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2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ 
อําเภอขนอมมีพื้นที่การเกษตร 101,988 ไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ไดแก แกวมังกร มะพราว สวนยางพารา และอ่ืนๆ มีการทํานาเปนบางสวน รายไดเฉล่ีย 55,380 
บาท/คน/ป  (เทศบาลตําบลอาวขนอม, 2555) การประมง เปนอาชีพสําคัญรองจากการเกษตร มีการ
ทําประมงชายฝงพ้ืนบาน การทําประมงประเภทอวนลาก อวนลอยกุง นอกจากนั้นเปนเรือประมง
จากจังหวัดใกลเคียง ท่ีมาจับปลาและข้ึนสินคาท่ีอําเภอขนอมเปนจํานวนมาก มีแพปลา โรงนํ้าแข็ง 
โรงปลาปน และมีแรงงานตางดาวในสาขาการประมง การปศุสัตว มีการเล้ียงโค กระบือ สุกร เปด 
และไก สวนใหญเปนการเล้ียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 
2.1.5 สถานท่ีทองเที่ยว  
อํา เภอขนอมเปนอํา เภอท่ี มีชายหาดท่ีสวยงามและชายหาดยาวที่ สุดในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากในปจจุบัน คือ หาดในเพลา ลักษณะหาดเปนแนวยาวโคง 
มีภูเขาลอมรอบ หาดนี้จะมีนักทองเท่ียวตางประเทศมาเท่ียว รวมถึงมาซ้ือหรือเชาบานระยะยาวเปน
จํานวนมากท่ีสุด และมีหาดที่เงียบสงบอีกหลายหาด คือ หาดทองหยี หาดคอเขา หาดบานเปร็ต 
นอกจากนี้ยังมีวัดเกาแก คือ วัดกระดังงา ไมไกลจากวัดกระดังงามีน้ําตกเสม็ดชุน อีกส่ิงหนึ่งท่ีเปน
ส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเท่ียวท่ีอําเภอขนอม คือ โลมาสีชมพู โดยมีจุดลงเรือชมโลมาท่ีบาน
แหลมประทับ และมีกะปจําหนายรสชาติอรอย ชาวบานทําเอง มีโฮมสเตยเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวบาน ท้ังนี้ อําเภอขนอมมีสถานท่ีทองเท่ียว ดังนี้  

2.1.5.1 อาวขนอม อาวท่ีใหญท่ีสุดของชายฝงทะเลขนอม วางตัวตามแนวเหนือ-ใต 
ปากอาวเปดสูทะเลตะวันออก ตอนปลายทางเหนือติดกับเขาคอเขา ทางใตเปนสวนปลายของเขา
เพลา ชายหาดสวนใหญเปนหาดทราย เม็ดทรายละเอียด ขาว มีความลาดเอียงนอยทําใหระดับน้ําไม
ลึกมาก เลนน้ําทะเลไดทุกหาด เหนือชายหาดเปนความเขียวขจีของทิวมะพราวและเทือกเขา เปน
อาวท่ีมีทิวทัศนสวยงามมากอาวหนึ่งของชายฝงทะเลอาวไทย 

2.1.5.2 เขาดาดฟา ยอดเขาสูงกวา 700 เมตรจากระดับน้ําทะเล อยูในเสนทางจาก
แยกคลองเหลงเขาตัวเมืองขนอม เปนท่ีตั้งของสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท จากทางหลวง เขาไป 5 
กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวเขาดาดฟา ซ่ึงสามารถเห็นทิวทัศนของเมืองขนอม หมูเกาะในทะเลขนอม 
จนถึงเกาะสมุย เขาดาดฟาจึงเปนจุดชมพระอาทิตยท่ีงดงาม 

2.1.5.3 ถํ้าเขาวังทอง ถํ้าหินปูนผสมแรเหล็ก ท่ีมีหินงอกหินยอยรูปรางสวยงาม 
บริเวณปากถํ้าเปนจุดชมวิวท่ีเห็นทิวทัศนของตําบลควนทอง ภายในถํ้ามีลักษณะเปนโถงถํ้าท้ัง
ขนาดใหญและเล็ก หองโถงใหญท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ 2 ไร พื้นถํ้า ผนังถํ้า และเพดานถํ้า ประดับ
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ดวยหินงอกและหินยอย รูปรางตางๆ บางก็คลายเจดีย น้ําตก นอยหนา อางน้ํา ตามแตจะจินตนาการ
ของนักทองเที่ยว เม่ือตองแสงไฟจะดูระยิบระยับ เปนประติมากรรมธรรมชาติท่ีงดงามยิ่ง แตละ
หองในถํ้ามีความตางระดับพอสมควร การเขาชมอาจจะตองปนปาย หรือกมตํ่าจนเกือบคลาน 

2.1.5.4 น้ําตกทานอย เปนน้ําตกขนาดกลาง ช้ันบนเปนน้ําตกผานแผนหินขนาด
ใหญท่ีลาดเอียงเลนน้ําไดคลายกระดานล่ืน ธารน้ําเปนธารหินและโขดหินไหลลงแองน้ําเปนชวงๆ 
น้ําใสเย็น บรรยากาศรมร่ืนดวยรมไมใหญตลอดสองขางลําธาร มีน้ําไหลตลอดปแตจะมีน้ํามากชวง
ปลายฤดูฝน เปนท่ีพักผอนอีกแหงหนึ่งซ่ึงรถสามารถเขาถึงไดสะดวก 

2.1.5.5 บอน้ําจืดกลางทะเล “บอน้ําจืดกลางทะเล” ท่ีเกาะนุย เกาะเล็กๆในทะเลขน
อม เปนแองหินรูปรอยเทา มีน้ําเออไหลรินตลอดเวลา เม่ือน้ําข้ึนน้ําทะเลจะทวมมิดบอแตชวงน้ํา
แหงก็ปรากฏเปนบอน้ํามีน้ําเต็ม ซ่ึงน้ําในบอแองหินนี้ก็ยังเปนน้ําจืดอีกดวย ในความเช่ือของ
ชาวบานยานน้ี ท่ีเลาสืบตอกันมาวา นี่คือรอยเทาหลวงปูทวดท่ีสําแดงปาฏิหาริยเอาไวเหยียบน้ํา
ทะเลใหเปนน้ําจืด ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีสอดคลองกับเร่ืองราวตามตํานานท่ีมีมาต้ังแตโบราณ ทาง
ธรณีวิทยาอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา บอน้ํานี้เปนชองเปดท่ีตอเนื่องกับรอยแตกในช้ันหินใตผิว
โลก ซ่ึงรอยแตกนั้นเช่ือมตอกับสายนํ้าใตดินหรือสายน้ําบาดาลท่ีซึมลงใตดินจากพ้ืนแผนดินบนฝง 

2.1.5.6 วัดกระดังงา เปนท่ีอยูคูเมืองขนอมมานาน เช่ือกันวาสรางมาต้ังแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีพระประธานเปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยูภายในอุโบสถ มีภาพเขียนพุทธ
ประวัติฝมือวิจิตรบรรจงตกแตงในอุโบสถอยางสวยงาม และมีโบราณวัตถุท่ีนาสนใจมากมาย 
โดยเฉพาะเคร่ืองถวยชาม 

2.1.5.7 หาดหนาดาน คือหาดท่ีอยูบริเวณตอนกลางของอาวขนอม ชายหาดเปนแนว
ยาว ทรายขาวเม็ดทรายละเอียด เหมาะแกการเลนน้ําทะเล บรรยากาศสงบเงียบ สะอาด วิวสวยมี
มุมมองทิวทัศนของเขาคอเขา เขาเพลา และทองทะเลสีคราม มีรีสอรทอยูหลายแหงใหบริการ
นักทองเท่ียว ในอดีตบริเวณนี้เคยเปนทาเรือสินคา ชุมชนชาวจีนซ่ึงเปนตนตระกูลของชาวจีนอําเภอ
ขนอมในปจจุบัน เคยเปนท่ีตั้งตลาดคาขายมานับรอยปเพิ่งเลิกไปเม่ือ  พ.ศ. 2505  คร้ังท่ีเกิดมหา 
วาตภัยท่ีแหลมตะลุมพุก ปจจุบันตลาดไดยายไปอยูท่ีตลาดส่ีแยก หางจากหาดขนอมไปประมาณ 
1.8 กิโลเมตร นับไดวาตลาดการคามีตนกําเนิด ณ ท่ีบริเวณหาดหนาดานแหงนี้ 

2.1.5.8 เจดียปะการัง โบราณสถานเกาแกของเมืองขนอม เช่ือกันวามีอายุมากกวา 
1,000 ป ประดิษฐานอยูบนยอดเขาธาตุ ในวัดจันทนธาตุทาราม เจดียมีเสนผาศูนยกลางประมาณ  5-
6 เมตร สรางข้ึนโดยนําหินปะการัง มาจัดสรางเปนเจดียท้ังองค รอบๆ เจดีย มีพระพุทธรูปแกะสลัก
ดวยหินทรายแดง แสดงใหเห็นวาท่ีนี่เปนแหลงอารยะธรรมทางดานพุทธศาสนาสมัยหนึ่ง จากบน
ยอดเขาธาตุนี้ สามารถชมทิวทัศนของอาวทองเนียนได 
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2.1.5.9 การปลูกหญาทะเล บริเวณเกาะทาไร เปนแหลงท่ีพบหญาทะเลอยูในเนื้อท่ี
ประมาณ 45 ไร จากความรวมมือของชุมชนในการอนุรักษแนวหญาทะเลของเกาะทาไร ทะเลขน
อม-หมูเกาะทะเลใตประสบความสําเร็จ จึงสงผลใหแนวหญาทะเลขยายพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
การปลูกหญาทะเลสงผลดีตอระบบนิเวศ คือ เปนเสมือนแหลงอนุบาลสัตวน้ําในทะเล ใหได
เจริญเติบโตสรางความอุดมสมบูรณใหกับทรัพยากรสัตวน้ํา 

2.1.5.10 แหลมประทับ อยูทางตอนปลายดานเหนือของอาวทองเนียน เปนชุมชน
ดั้งเดิม ประกอบอาชีพประมงชายฝงเปนสวนใหญ ปจจุบันมีช่ือเสียงจากการเปนทาเรือทองเท่ียว ท่ี
มีโปรแกรมทองเท่ียวยอดนิยม คือ ชมโลมาสีชมพู และมีสินคาทองถ่ินท่ีสําคัญ คือ กะปแหลม
ประทับ ของกลุมแมบานจําหนายเปนสินคาของฝากแกนักทองเท่ียว  
 
2.2 การทองเท่ียวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism) 
 

2.2.1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
กระแสการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลกนับเปนจุดเร่ิมตนในการผลักดันใหเกิดกระแสการ

พัฒนาการทองเท่ียว 3 ประการ  (สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน, 2556) กลาวคือ กระแสความ
ตองการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความตองการในการทองเท่ียวเพ่ือการ
เรียนรู กระแสความตองการพัฒนาคน 

จากกระแสการพัฒนาท้ัง 3 ประการ ไดสงผลตอการปรับตัวของระบบการทองเท่ียว ท้ังมิติ
ความตองการของนักทองเท่ียว และมิติของการจัดการการทองเท่ียว โดยท้ัง 2 ฝาย มีการแสวงหา
การทองเท่ียวทางเลือกใหม (Alternative Tourism) เพื่อตอบสนองตอความตองการและทดแทนการ
ทองเท่ียวตามประเพณีนิยม (Mass Conventional Tourism) แบบเดิมๆ ท่ีเคยปฏิบัติกันมา “แนวคิด
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” จึงปรากฏข้ึน เพื่อเปนการนําเสนอการทองเท่ียวอันเปนทางเลือกใหม โดย 
World Tourism Organization (WTO) ไดช้ีใหเห็นวา รูปแบบการทองเท่ียวของโลกในศตวรรษท่ี 21 
กําลังเร่ิมเปล่ียนแปลงเปนการทองเท่ียวแบบไรพรมแดนท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว กวาง และสงผล
กระทบแรง ตามความเร็วของการการเคล่ือนท่ีของนักทองเท่ียว ซ่ึงไดนําหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
มาประยุกตใชกับการทองเท่ียว โดยใหคํานิยามวา การทองเท่ียวอยางยั่งยืน คือ การทองเที่ยวท่ี
ตอบสนองความตองการของท้ังนักทองเท่ียว และผูเปนเจาของแหลงทองเท่ียว โดยมุงเนนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถรักษาความม่ันคงของระบบนิเวศ 
ตลอดจนการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประโยชนท้ังในปจจุบันและอนาคต  
(UNEP and UNWTO, 2005)  
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การทองเท่ียวอยางยั่งยืน มุงเนนการคํานึงถึง 3 องคประกอบ เปนสําคัญ ประกอบดวย 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (UNEP and UNWTO, 
2005) 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ การทองเท่ียวจะตองมีการบริหารจัดการการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด นักทองเท่ียวควรมีสวนรวมในการอนุรักษหรือฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออยางนอยที่สุดการดําเนินกิจกรรมทางการทองเท่ียวตางๆ ตองไมทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเส่ือมลง 

ดานสังคมและวัฒนธรรม คือ การทองเท่ียวอันเปนท่ียอมรับของสังคม ไมทําใหสังคม
แตกแยก ไมวาจะเปนดานการแยงชิงทรัพยากร การแบงปนผลประโยชน รวมถึงการเคารพ
วัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนท่ีนั้นๆ เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และดํารงไวซ่ึงความเปน
เอกลักษณของแตละสังคม 

ดานเศรษฐกิจ คือ การทองเท่ียวท่ีสงผลดีทางเศรษฐกิจตอชุมชน มีการกระจายรายไดไปสู
ชุมชนผูเปนเจาของพื้นท่ีในรูปแบบตางๆ อาทิ การจางงานประชาชนทองถ่ิน การรับซ้ือผลผลิตจาก
ทองถ่ิน และการเปดโอกาสใหประชาชนและผูประกอบการรายยอยในพื้นท่ีมีสวนแบงการตลาด
ทางการทองเท่ียว เปนตน 

การวางแผนในการจัดการการทองเท่ียวนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงความคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมตามองคประกอบหลักท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังจะตองตระหนักถึงหลักการ  
4 ประการ คือ 

1) การดําเนินกิจการการทองเท่ียวในขอบเขตท่ีความสามารถการรองรับของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน จะมีได
ตอกิจกรรมการทองเท่ียว 

2) ความตระหนักในกิ จกรรมการทอง เ ท่ี ยว ท่ีจะ มีผลกระทบตอ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอันเปนเอกลักษณและอัต
ลักษณของชุมชนทองถ่ิน 

3) การมีสวนรวมของเจาบานและผูมาเยือนตอกิจกรรมการทองเท่ียว ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีตอการ
ทองเท่ียว 

4) การเช่ือมรอยประสานความจําเปนตอการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนด
แผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยูของชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน
อยางยั่งยืน  (UNEP and UNWTO, 2005; สินธุ สโรบล, 2550) 
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“แนวทางการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน” จะเปนผลสําเร็จไดตองเกิดจากการพัฒนาระดับ
ชุมชนท่ียั่งยืนและท่ัวถึงท้ังระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตลอดจนระดับประเทศ จึงจะทําให
เกิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนได ดังท่ีไดระบุไวในบทท่ี 28 ของเอกสารแผนปฏิบัติการ 21 
โดยใชช่ือวา แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน (Local Agenda 21) เพื่อกําหนดและสรางวิธีคิด 
วิธีการ กระบวนการ และปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน โดยแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน 
จะตองเปนแผนปฏิบัติการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึนโดยการปรึกษาหารือกับ
ประชาชน ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีประชากรในทองถ่ินนั้นๆ มีสวนรวมคิดและรวมปฏิบัติ จะตอง
เปนกรอบหรือแนวปฏิบัติท่ีมีสวนทําใหประชาชนคิดในมุมมองท่ีกวางมากข้ึนท้ังมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เขาใจถึงความสัมพันธและสามารถเช่ือมโยงมิติท้ังสามไดในเชิงปฏิบัติ 
จะตองเปนแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในการพัฒนาอยางยั่งยืน   
(กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550) 
 การดําเนินงานหรือพัฒนาโครงการตางๆ จากภาครัฐ ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายได ท้ังท่ีโครงการเหลานั้นเปนโครงการท่ีมีผูเช่ียวชาญรวมระดมสมองและกําหนดวิธีการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ียิ่งทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน เปนเพราะโครงการท่ีเกิดจากการส่ังการจากเบื้องบน (Top-down Approach) ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินไดอยางตรงจุด อีกท้ังประชาชนทองถ่ินยังไมเขาใจเหตุผลของ
ภาครัฐจึงไมปฏิบัติตาม ดังนั้น แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน ซ่ึงมุงเนนถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงเขามามีบทบาทในการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหทองถ่ินสามารถบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมไดดวยตนเอง เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงานจากทุกภาคีท่ีเกี่ยวของ 
เปดโอกาสใหทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการของตนเองดวยความรวมมือรวมใจจากประชาชน และมี
ภาครัฐทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ท้ังดานศักยภาพ ขอจํากัด ปญหา การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอกในดานตางๆ รวมถึงสนับสนุนความเปนไปไดของแผนนั้นๆ ซ่ึงนับวาเปนกระบวนการ
การวางแผนแบบบูรณาการ (Comprehensive Development Approach) ท่ีประสานแนวทางการ
พัฒนาระหวางเบ้ืองบนและเบ้ืองลาง สามารถสะทอนความตองการและปญหาของทองถ่ินอยางตรง
จุดและยังสอดคลองกับแผนของสวนกลาง โดยยึดหลักคิดวา “คน เปนศูนยกลางการพัฒนา”  (ไชย
ยุทธ กล่ินสุคนธ และคณะ, 2537; สุรีพร พงษพานิช, 2544; กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547)  

เม่ือกระแสสังคมโลกยกให “คน เปนศูนยกลางการพัฒนา” เปนวิถีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ท่ีสุด แนวคิดตอการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงถูกเปล่ียนถายเขาสูอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยรวมอยาง
เปนลําดับเพื่อเขาสูยุคใหมของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เกิดการคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและฐาน
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ทรัพยากรของพื้นท่ีทองเท่ียวเปนสําคัญ และหันมาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ดังท่ีผูคนสวนใหญรับรูวา เม่ือสถานท่ีใดท่ีหนึ่งกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวก็จะเกิดการกระจายรายไดในทองถ่ินนั้น ทําใหคนในทองถ่ินมีงานทํา มีรายได และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตความเปนจริงในระบบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนั้นมีคนทองถ่ินจํานวน
นอยมากท่ีไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สวนใหญมักเปนเพียงคนงาน 
ลูกจาง หรือแรงงานในโรงแรม รีสอรท และรานอาหารขนาดใหญ ท่ีครอบครองโดยนักลงทุนราย
ใหญจากนอกพื้นท่ี ประชาชนทองถ่ินท่ีมีฐานะระดับปานกลางอาจลงทุนไดเพียงรานคา หรือ
รานอาหารขนาดเล็ก ซ่ึงมักไมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว สัดสวนการกระจายรายไดของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวลงสูทองถ่ินจริงๆ จึงมีนอย ดังนั้นขอบเขตและบริบทของการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในศตวรรษใหม จึงครอบคลุมทุกองคประกอบ ทุกมิติของการทองเท่ียว เพื่อมุงสูความ
ยั่งยืนของทรัพยากรการทองเท่ียวในทุกดาน ไมวาจะเปน ดานธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม หรือดาน
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และดานประวัติศาสตร ดังนั้นการจะทําใหคนทองถ่ินไดรับ
ผลประโยชนมากข้ึน ควรกระตุนใหเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมและธุรกิจการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินนั่นเอง โดยสมาชิกในชุมชนตองรวมมือกันบริหารจัดการธุรกิจทองเท่ียวในชุมชนเอง 
(Murphy, 1985; Krippendorf, 1987 อางถึงใน Weaver, 2006; สุรีพร พงษพานิช, 2544; สินธุ 
สโรบล, 2550) 
 

2.2.2 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การกําหนดแนวทางการใช

ประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว รวมท้ังปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว
เพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแกสมาชิกของสังคมใน
ปจจุบันและอนาคต โดยใชทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมไวนานท่ีสุด เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด และใชประโยชนไดตลอดไป               

(อุษาวดี พลพิพัฒน (2545) ไดสรุปถึงหลักการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ประกอบดวย การอนุรักษ
และการใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainable) ไมวาจะเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ทางสังคมหรือทางวัฒนธรรมลวนเปนส่ิงสําคัญ เนนการทําธุรกิจในระยะยาว การลดการบริโภคท่ี
เกินความจําเปนและการลดของเสีย (Reducing Over-consumption and Waste) จะชวยลดคาใชจาย
ในการทํานุบํารุงส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายในระยะยาว อีกท้ังเปนการเพิ่มคุณคาทางการทองเท่ียวดวย
การรักษาส่ิงแวดลอมและสงเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
ซ่ึงจะชวยขยายฐานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในอนาคต การประสานการพัฒนาการทองเท่ียวเขา
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กับกรอบแผนการพัฒนาทองถ่ินและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จะชวยเพิ่มศักยภาพการ
ทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงคุณคาของส่ิงแวดลอมเปนหลัก ไมเพียงแตทําใหเกิดการ
ประหยัดแตยังปองกันส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลายอีกดวย เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
(Involving Local Communities) ในดานการจัดการผลตอบแทนเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การจัดการการทองเที่ยว การประสานความรวมมือระหวางผูประกอบการ ประชาชนทองถ่ิน 
องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือลดขอขัดแยงและรวมแกปญหา โดยการฝกอบรมบุคลากร 
(Training Staff) เนนการสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนแกบุคลากร
ทองถ่ินทุกระดับเพื่อยกระดับการบริการและการจัดการการทองเท่ียว นอกจากนี้ ขอมูลขาวสารท่ี
ส่ือใหกับนักทองเท่ียว ควรมุงสรางความเขาใจและความเคารพตอธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
ของแหลงทองเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกท้ังเปนการชวยยกระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบของการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2547) กําหนดหลักการจัดการทองเท่ียวแบบอยางยั่งยืน ดังนี้
อนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainable) หมายถึง ผูรับผิดชอบการ
พัฒนาการทองเท่ียวตองมีวิธีการจัดการใชทรัพยากร ท้ังมรดกทางธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยูดั้งเดิมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองคํานึงถึงตนทุนทางธรรมชาติ ตนทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว ตอง
คํานึงถึงการสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรใหเกิดคุณคาตอชีวิต รูวิธีการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ปรับปรุง บํารุงใหเกิดประโยชนไดนานเพ่ิมพูนและเสริมสรางไวใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสม การปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรนั้นตองคงความเปนเอกลักษณดั้งเดิมไวใหมากท่ีสุด 
เกิดผลกระทบอันเปนผลเสียนอยท่ีสุด โดยการใชภูมิปญญาพื้นบานประยุกตกับเทคโนโลยีแบบ
ใหม การใชทรัพยากรอยางประหยัดอยางเหมาะสมและสามารถดําเนินธุรกิจไดยาวนาน  

ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเปนกับการลดการกอของเสีย (Reducing 
Over-Consumption and Waste) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเท่ียวตองรวมกันวางแผนกับ
ผูเกี่ยวของจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกัน หรือใชทดแทนกันได เพื่อลดการใชทรัพยากรที่หายาก เชน 
ส่ิงกอสรางท่ีใชไมจากธรรมชาติหากคิดใหลดการใชไมลงโดยใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติคลายไมสราง
เสริมประกอบก็เปนการลดการใชไมหรือลดการตัดตนไมลงได เปนตน 

การรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม (Maintain 
Diversity) ผูรับผิดชอบการการพัฒนาการทองเท่ียวตองวางแผนขยายฐานการทองเที่ยว โดยการ
สงเสริมใหมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนในแหลงทองเที่ยวท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และ
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แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิม โดยการเพ่ิมคุณคาและมาตรฐานการบริการเพื่อให
นักทองเท่ียวใชเวลาทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นนานข้ึนหรือเดินทางทองเท่ียวซํ้าอีก เชน แหลง
ทองเท่ียวท่ีเปนน้ําตกอาจเพ่ิมกิจกรรมการดูนก การปนหนาผา หมูบานวัฒนธรรมและแหลง
โบราณคดีอาจเพิ่มกิจกรรมการนั่งเกวียนเทียมวัวหรือควาย การทําเสนทางจักรยานใหนักทองเท่ียว
ปนชมรอบหมูบาน การเปนอาสาสมัครโบราณคดีขุดคนแหลงโบราณคดีโดยมีนักโบราณคดีสอน
หลักการเบื้องตนให เปนตน 

ประสานการพัฒนาการทองเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) ผูรับผิดชอบการ
พัฒนาการทองเท่ียวไมเพียงแตทํางานตามแผนท่ีวางไว แตตองประสานแผนการพัฒนากับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองทองถ่ิน แผนพัฒนาของสํานัก
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวงทบวง กรมท่ีเกีย่วของใน
พื้นที่เพื่อใหการพัฒนาการทํางานในสถานท่ีทองเท่ียวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 

 การทองเท่ียวขยายเศรษฐกิจในทองถ่ิน (Supporting Local Economy) ผูรับผิดชอบการ
พัฒนาการทองเท่ียวจะตองประสานงานกับองคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวในทองถ่ิน โดยสรรหาความโดดเดนของทรัพยากรใน
ทองถ่ิน นําไปประชาสัมพันธและสงเสริมการขายการทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางเขาไป
เท่ียวใหมากข้ึน เปนการสรางรายไดกระจายสูประชากรท่ีประกอบการในทองถ่ิน เชน การหา
ผลิตภัณฑ และกิจกรรมใหมๆ ในแตละตําบล อันเปนนโยบายของรัฐบาลปจจุบันเพื่อการขยายฐาน 
สรางรายไดเสริมในทองถ่ิน 

การมีสวนรวมการสรางเครือขายพัฒนาการทองเท่ียวกับทองถ่ิน (Involving Local 
Communities) ผู รับผิดชอบการพัฒนาการทองเท่ียวควรรวมทํางานกับทองถ่ินแบบองครวม 
(Participation Approach) โดยเขารวมทําในลักษณะหนวยงานรวมจัด เชน เปนหนวยงานรวมทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชนเปนหนวยงานรวมวิเคราะหหรือรวมแกปญหาดวยกันเปนหนวยงาน
รวมสงเสริมการขายการทองเท่ียวดวยกันรวมประเมินผลการทองเท่ียวเปนตน นอกจากนั้นยังตอง
ประสานเครือขายระหวางองคกรและทองถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินดวย 

การหม่ันประชุมและปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของท่ีมีผลประโยชนรวมกัน (Consulting 
Stakeholders and the Public) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเท่ียวตองประสานกับพหุภาคี ไดแก 
ชุมชนหรือประชาคมในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมผูประกอบการทองเที่ยว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนาหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นท่ีเพื่อรวมปรึกษา ท้ังการ
เพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเท่ียว การประเมินผลกระทบการทองเท่ียว การแกไขปญหาท่ีเกิดจาก
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ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและดานการตลาด โดยจัดการประชุมกันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรวมปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน เปนการลดขอขัดแยงในผลประโยชนท่ีตางกัน เชน การกําหนดราคาคาบริการ
รถโดยสาร หรือรถรับจางในทองถ่ิน ควรเปนราคามาตรฐานเดียวกัน หรือการใชท่ีสาธารณะ
ประโยชน การใชน้ําดิบเพื่อบริโภคจากแหลงเดียวกัน การจัดการขยะ การบําบัดน้ําเสีย 

การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) การใหความรู การฝกอบรมพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหพนักงานมีความรู มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน นับเปนการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เปนการชวยยกระดับมาตรฐานการบริการการทองเท่ียว เชน การฝกอบรม
พนักงานเสิรฟในรานอาหารใหรูวิธีการเสิรฟอาหารท่ีเปนมาตรฐานสากล การฝกแมบานใหการ
ตอนรับแบบโฮมสเตย 

การจัดเตรียมขอมูลคูมือบริการขาวสารการทองเท่ียวใหพรอม (Marketing Tourism 
Responsibly) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเท่ียวจะตองรวมกับผูเกี่ยวของจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
การทองเท่ียวขาวสารบริการการขายใหพรอมมีเพียงพอตอการเผยแพร ซ่ึงอาจจัดทําในรูปส่ือ
ทัศนูปกรณแบบตางๆ เชน คูมือการทองเท่ียว คูมือการตลาด การทองเท่ียวท่ีเปนเอกสารแผนพับ 
หนังสือคูมือ วีดีโอ แผนซีดีรอม เปนตน 

ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking Research) ความจําเปนตอการชวยแกปญหา
และเพิ่มคุณคา รวมถึงคุณภาพของแหลงทองเท่ียวการลงทุนในธุรกิจทองเท่ียวผูรับผิดชอบการ
พัฒนาการทองเท่ียวและผูประกอบการจะตองมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบและการ
ศึกษาวิจัยอยางสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามผูใชบริการโดยตรงการสอบความเห็นจากใบประเมินผล
หรือการวิจัยตลาดการทองเที่ยวเพื่อทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุงและแกไขการจัดการ 
การบริการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวได 

ขณะท่ี Delacy (2014) ไดนําเสนอแนะหลัก 6Ps เพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
ประกอบดวย 

1) วางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy and Planning) โดยยึดหลักการตาม Agenda 
21ของสหประชาชาติและเตรียมการกําหนดกลยุทธการพัฒนาและมาตรการใชทรัพยากรที่ยั่งยืน 

2) กําหนดรูปแบบท่ีใชคาดการณ (Predictive Model) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับ
คาดการณถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได 

3) การสอดสองดูแลตรวจสอบการปฏิบัติ (Performance Monitoring) ดวยการ
กําหนดตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหลายทั้งภาครัฐและ
ภาคผูประกอบการรวมท้ังภาคประชาชนดวย 
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4) การปรับปรุงและการพัฒนา (Performance Improvement) ดวยการพัฒนา
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใช คาดการณและวัดประเมินการดําเนินการดําเนินงาน รักษาการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Reporting) โดยตองรวมกันท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทํารายงานเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันถึงผลของการปฏิบัติงานท่ีมี
ท้ังผลดีและผลเสียในแตละเร่ือง 

7) การสรางความรวมมือ (Participation) ใหชุมชนรวมมือกันพัฒนาใหมีการ
กระจายผลประโยชนอยางท่ัวถึง มีการสํารวจความคิดเห็นและวางแผนรวมกันแกไขปญหา 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดวา การทองเท่ียวแบบยั่งยืนหมายถึง การ
อนุรักษและการใชทรัพยากรอยางพอดี ไมวาจะเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางสังคม และทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการอนุรักษและใชทรัพยากรอยางสมดุลนั้น
ผูรับผิดชอบทุกภาคสวนจะตองมีการประสานงานและใหความรวมมืออยางจริงจังในการกําหนด
แนวทางการใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว รวมท้ังปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
กับการทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นอกจากน้ีในการวาง
แผนการจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืนนั้น ควรตระหนักถึงหลักการสําคัญในการดําเนินกิจกรรม
ภายใตขอบเขตธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน เพื่อหลีกเล่ียงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ควรคํานึงถึงผลระยะยาวและมุงเนนการจัดการ
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความพึงพอใจของผูท่ีมาเยือนอยางพอดี  

 
2.3 การจัดการตลาดการทองเท่ียว 
 

2.3.1 การตลาดและการทองเที่ยว (Marketing and Tourism) 
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสามารถกอใหเกิดแรงกดดันท่ีมีความ

รุนแรงและปญหา (Dore and Crouch, 2003) การทองเท่ียวมักจะเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ การ
ประสบความสําเร็จและการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนจะข้ึนอยูกับตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและ
กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Pritchard, 1982) การตลาดการทองเท่ียวจะตองคํานึงถึงขอไดเปรียบ
ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และขอเสียในดานตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
(Reeder and Brown, 2005) ไมวาจะเปนการทองเท่ียวในรูปแบบใดก็ตาม Honey and Krantz (2007); 
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Orams (1998) การทองเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียว
เชิงนิเวศ การทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ การทองเท่ียวเพื่อการศึกษา การทองเท่ียวเชิงการกีฬา การ
ทองเท่ียวเพื่อการเลือกซ้ือสินคาและบริการ การทองเท่ียวการทําอาหาร และการทองเท่ียวรูปแบบ
อ่ืนๆ โดยมีรูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันไป  

การจัดแผนการตลาดทางดานการทองเท่ียวนั้นมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจและการชักจูงนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวในสถานท่ีเปาหมาย Goeldner, Brent Ritchie 
and McIntosh, 2000) ไดกลาวถึงการจัดการตลาดทองเท่ียวท่ีเกิดจากอุปสงคของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
สถานท่ีทองเท่ียวหนึ่งถูกกําหนดโดย 2 สาเหตุ คือ ปจจัยผลักและปจจัยดึง ดังน้ี 

1) เกิดจากความชอบหรือความโนมเอียงของบุคคลท่ีจะเดินทางเพื่อการทองเท่ียวซ่ึง
เปนปจจัยผลัก ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก ปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงเปนตัวกําหนด
แรงจูงใจของบุคคลใหเดินทางหรือไมเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียว ปจจัยดานประชากรศาสตร 
คือ ลักษณะสวนบุคคลตางๆ ของนักทองเท่ียว เชน เพศ อายุ อาชีพ ตลอดจนสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม สุดทายปจจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการตลาด คือ ความสําเร็จทางการตลาด
ท่ีสถานท่ีทองเท่ียวสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมายังแหลงทองเท่ียวได 

2) เกิดจากแรงตานทานหรืออุปสรรคท่ีมีตอการเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงเปนปจจัยดึง
หรือปจจัยดาน อุปสรรคหรือแรงตานการเดินทางทองเท่ียวของบุคคลนั้น ถูกกําหนดจากปจจัยตางๆ 
5 ประการ ไดแก ปจจัยขอกําหนดทางดานเศรษฐกิจของประเทศที่เปนถ่ินฐานของนักทองเท่ียว ซ่ึง
รวมถึงเวลาและคาใชจายในการเดินทางจากถ่ินฐานของนักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียว ปจจัย
ขอกําหนดทางดานวัฒนธรรม หมายถึง ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางประเทศท่ีเปนท่ีอยู
ของนักทองเท่ียวกับประเทศท่ีนักทองเท่ียวตองการเดินทาง ปจจัยคาใชจายของบริการ หมายถึง 
คาใชจายของบริการในแหลงทองเท่ียว เชน คาอาหาร คาท่ีพัก คาเดินทางภายในแหลงทองเท่ียว 
ฯลฯ ปจจัยคุณภาพของการบริการในแหลงทองเท่ียว ถาแหลงทองเท่ียวเตรียมบริการ หรือส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมีคุณภาพแกนักทองเท่ียวมากเพียงใดก็ยิ่งจะชวยลดแรงตานทานของ
การเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวนั้น และปจจัยอิทธิพลของฤดูกาล การท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางไป
ยังแหลงทองเท่ียวหนึ่งข้ึนอยูกับระยะเวลาที่เหมาะสม และแผนการที่นักทองเท่ียวไดวางไว  

Pearce (1982) ไดศึกษาความตองการ ทางการทองเท่ียวจะใชเปนกรอบพื้นฐานในวิเคราะห
ตลาดการทองเท่ียวซ่ึงไดนําทฤษฎีของมาสโลวมาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาความตองการทางการ
ทองเท่ียวและสรุปวาความตองการทองเท่ียวของมนุษยเปนลําดับข้ัน ประกอบดวย 

1) ความตองการทางกายท่ีตองการผอนคลายดวยการพักผอน หรือหลีกหนีความ
จําเจและแสวงหาความต่ืนเตนเราใจในชีวิต 
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2) ความตองการความปลอดภัยในขณะเดินทางทองเท่ียว 
3) ความตองการทางสังคมโดยการปฏิสัมพันธหรือพบปะเพื่อนใหมในขณะ

เดินทางทองเท่ียว 
4) ความตองการการพัฒนาคุณคาของตนเองดวยการเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของ

ประเทศหรือทองถ่ินตางๆ 
5) ความตองการความสําเร็จในชีวิตดวยการเสริมสรางประสบการณจากการ

เดินทางทองเท่ียว 
นอกจากนี้ Pearce (1982) ยังใหความเห็นวา นักการตลาดท่ีศึกษาความตองการทางการ

ทองเท่ียวและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการจะสามารถพัฒนาและออกแบบสินคาและบริการให
สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวได นอกจากนี้นักทองเท่ียวจะมีความตองการหลายดาน
ในขณะเดียวกัน นักการตลาดท่ีสามารถออกแบบสินคาและบริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการหลายดานพรอมๆ กันในสวนแบงตลาดเดียวกัน ยอมจะประสบความสําเร็จในการขาย
สินคาและบริการ โดยเขากลาววา “ไมใชเพียงคุณลักษณะสําคัญและแหลงทองเท่ียวของเมือง
จุดหมายปลายทางท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว แตเปนความสามารถของเมืองปลายทางในการตอบสนอง
ความตองการทางกายภาพของนักทองเท่ียวได” 

 
2.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

2.3.2.1 สินคา (Product) 
Vora (2009) สินคาทางการทองเท่ียวนั้น แตกตางจากจากสินคาในกลุมธุรกิจอ่ืนโดย

ส้ินเชิง สินคาจากการทองเที่ยวเปนสินคาท่ีไมสามารถจับตองได (Intangible Product) กอนการ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแตกตางจากสินคาอ่ืนๆ ท่ีสามารถจับตองได (Tangible Product) ทดลองใชหรือ
สัมผัสกอนการตัดสินใจซ้ือของลูกคาจะข้ึนอยูกับความเช่ือม่ันและความตองการของลูกคาโดยตรง
ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวนั้นคือการซ้ือความคาดหวัง (Expectation) เทานั้น ตัวอยาง นักทองเท่ียวซ้ือ
แพ็คเกจทัวรโดยคาดหวังวา เม่ือเดินทางไปถึงจะมีผูมารับและพาไปเย่ียมชมสถานท่ีตางๆ คาดหวัง
วาจะมีโรงแรมท่ีพักท่ีมีหองเคร่ืองปรับอากาศและนํ้ารอนภายในหอง คาดหวังวาสายการบินจะเดิน
ทางตรงเวลาดวยความปลอดภัย ฯลฯ ความคาดหวังดังกลาวเปนการยากท่ีจะทราบถึงความตองการ
แทจริงของผูซ้ือสินคาได เนื่องจากผูขายไมทราบถึงความคาดหวังอันแทจริงของลูกคา อันเกิดจาก
ประสบการณของลูกคาท่ีแตกตางกัน เชน ลูกคาเคยพักโรงแรมระดับ 4 ดาวท่ีมีอุปกรณภายในหอง
ครบครัน เม่ือลูกคาคนดังกลาวเดินทางไปยังสถานท่ีอ่ืน และขอจองโรงแรมระดับ 4 ดาว ความ
คาดหวังของลูกคาวาโรงแรมระดับ 4 ดาว ตองมีบริการเหมือนกันหมด อาจไมไดรับการตอบสนอง
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เนื่องจากมาตรฐานท่ีตางกันของโรงแรม ความคาดหวังนี้มักจะสูงข้ึนเร่ือยๆ และในฐานะผู
ใหบริการก็จําเปนท่ีจะตองพัฒนาตัวเองใหสูงข้ึนเชนกัน หากผูใหบริการหรือผูประกอบการไมไดมี
การพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวท่ีตนเองประกอบอยูก็ไมอาจบรรลุถึงเปาหมายได 

2.3.2.2 ราคา (Price) 
การกําหนดราคาของสินคาของการทองเที่ยวนั้นคอนขางซับซอน เนื่องจากสภาวะ

ความตองการของตลาด (Demand) และจํานวนของสินคาท่ีมีอยูในตลาด (Supply) มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา อีกท้ังยังมีปจจัยอ่ืนท่ีเปนตัวกําหนดราคาดังตอไปนี้ 

1) ฤดูกาล (Seasonal) ความปรกติราคาสินคาจะข้ึนอยูกับฤดูกาลทองเท่ียว 
ซ่ึงในสินคาชนิดเดียวกันอาจมีราคาท่ีแตกตางกันมากกวาเทาตัวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว 

2) มาตรฐานการบริการ (Service Standard) ท่ีตางกันจะเปนตัวกําหนดราคา
สินคา ซ่ึงผูซ้ือสินคาจะตองยอมรับในมาตรฐานดังกลาว 

3) ทิศทางและแนวโนมความนิยม (Trend) จะเปนตัวกําหนดราคาของ
สินคาทางดานการทองเท่ียวและนับเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ทิศทางและแนวโนมความนิยมอาจแบง
ไดเปนหลายลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ลักษณะปกติตามวงจร (Lifecycle) ซ่ึงจะข้ึนลงตามความนิยม
ภายในชวงเวลา 

(2) ลักษณะข้ึนลงแบบสลับ (Parabola) ซ่ึงจะข้ึนลงในชวงเวลาอันส้ัน
และจะสลับสับเปล่ียนโดยตอเนื่อง 

(3) ลักษณะข้ึนแบบถาวร (Stable) ซ่ึงจะข้ึนและรักษาระดับความนิยม
อยูโดยตลอด 

(4) ลักษณะข้ึนและลงอยางรวดเร็ว (Fashion) เปนลักษณะข้ึนและลง
อยางรวดเร็ว 

(5) ลักษณะของตัวสินคาของการทองเท่ียวเองซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงหรือ
ลดนอยลงไดและจะเปนการกําหนดราคาได เชน การลองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง ซ่ึงในทุกๆ ปจํานวน
ภูเขาน้ําแข็งจะลดนอยลง หรือ การเท่ียวชมอุทยานเปด ซ่ึงตองไดรับอนุญาตพิเศษ 

รูปแบบการกําหนดราคา (Setting the Price) วัตถุประสงคในการกําหนดราคา 
(Pricing Objective) การเลือกวัตถุประสงคในการกําหนดราคาสามารถทําไดโดยพิจารณาจาก
คุณภาพผลิตภัณฑบริการโดยรวมเพื่อวางบทบาทของผลิตภัณฑบริการนั้นท่ีมีตอองคกร ท้ังนี้
วัตถุประสงคในการกําหนดราคาสวนใหญแลวเปนไปตาม 5 ทิศทาง ไดแก เพื่อความอยูรอด เพื่อ
กําไรสูงสุด เพื่อใหไดสวนแบงตลาดสูงสุด เพื่อขยายตลาดใหมากท่ีสุด และเพื่อเปนผูนําดาน
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คุณภาพ ประเด็นการกําหนดความตองการของผูซ้ือ (Determining Demand) ในสภาวะปกติอุปสงค
ของผลิตภัณฑบริการและราคาจะผกผันกัน เชน ราคาสูง อุปสงคหรือความตองการในผลิตภัณฑ
บริการนั้นจะตํ่า ในบางกรณี เชน ผลิตภัณฑสําหรับการทําสปา อุปสงคจะสูงข้ึนเม่ือราคาผลิตภัณฑ
บริการสูงข้ึน อยางไรก็ตามหากราคาสูงเกินไป อุปสงคอาจลดลงไดเชนกัน ดังนั้นการประเมินเสน
อุปสงคจึงเขามามีบทบาทเพ่ือเปนปจจัยพิจารณาในการกําหนดราคา โดยการประเมินเสนอุปสงค
สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชสถิติวิเคราะห ใชการทดลองราคา และการสํารวจ เปนตน นอกจากนี้ 
ประเด็นการประมาณการตนทุน (Estimating Costs) อุปสงคเปนตัวกําหนดเพดานราคา ในขณะท่ี
ตนทุนเปนตัวกําหนดพื้นฐานราคา ท้ังนี้ ราคาท่ีตั้งจึงตองครอบคลุมตนทุนการผลิต การจัดจําหนาย 
การขาย การตลาด รวมถึงทุนสํารองความเส่ียงดวย ชนิดของตนทุนมี 2 แบบ คือ ตนทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ซ่ึงจะไมเปล่ียนแปลงไปตามตนทุนการผลิต หรือรายรับจากการขาย และตนทุนผันแปร 
(Variable Cost) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับการผลิต การกําหนดราคาตองครอบคลุมตนทุนท้ัง
สองแบบน้ี ซ่ึงเม่ือนํามารวมกันจะเรียกวา ตนทุนรวม (Total Cost) ประเด็นการวิเคราะหคูแขง  
(Competitor Analysis) องคกรควรพิจารณาตนทุน ราคา และปฏิกิริยาทางการตลาดของคูแขงดวย 
โดยควรพิจารณาจากคูแขงท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด วิธีนี้จะชวยใหตัดสินใจไดวาควรกําหนดราคาสูง
กวา เทากัน หรือตํ่ากวาคูแขง ท้ังนี้ ตองมีการคาดการณลวงหนาถึงการเปล่ียนแปลงของคูแขงดวย
เนื่องจากคูแขงอาจมีปฏิกิริยาตอการตั้งราคาขององคกรเชนเดียวกัน สุดทายคือ วิธีการกําหนดราคา 
(Pricing Method) จากการวิเคราะหอุปสงคของผูบริโภค ตนทุน และคูแขงขันแลว องคกรสามารถ
นําขอมูลท่ีไดมาใชในการตัดสินใจเลือกวิธีการกําหนดราคา ซ่ึงมีหลากหลายวิธี เชน การกําหนด
ราคาแบบบวกเพิ่ม (Markup Pricing) การกําหนดราคาท่ีผูบริโภครับรูคุณคา (Perceived-value 
Pricing) การกําหนดราคาแบบคุมคา (Value Pricing) กําหนดราคาตามตลาด (Going-rate Pricing) 
หรือการกําหนดราคาประมูล (Auction-type Pricing) เปนตน 

2.3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
การทองเท่ียวและสินคาท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวนั้น สามารถเปล่ียนแปลงและเลือก

ชองทางการจําหนายไดโดยไมมีกฎตายตัว ซ่ึงจะถูกกําหนดโดยสภาวะตลาดและผูประกอบการ
อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนายนั้นสามารถแบงไดดังนี้ 

1) จัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคา (Direct Sale) หรือ (B to C - Business to 
Customer) ชองทางดังกลาวนี้อาจกลาวไดวาเปนชองทางที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก หรือกับ
แหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการนิยมแบบถาวร ผูใหบริการหรือสินคาจะจัดจําหนายโดยตรงกับลูกคา 
โดยอาจจะใชเคร่ืองมือบางอยาง เชน Internet หรือ การโฆษณาโดยตรง สําหรับการจัดจําหนายใน
ลักษณะนี้มีจุดเดน กลาวคือ สินคาสามารถขายไดราคาโดยที่มิตองเสียคานายหนา และผูขาย
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สามารถควบคุมระบบการขายไดโดยตรง อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนายในลักษณะน้ี มีจุด
ดอยและขอจํากัด กลาวคือสินคา หรือบริการจะไมสามารถขยายตลาดไดอยางท่ัวถึง และอาจจะผูก
ติดกับกลุมลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งมากเกินไป 

2) จัดจําหนายโดยผานตัวกลาง หรือ (B to B - Business to Business) การ
จัดจําหนายลักษณะนี้เปนการจัดจําหนายโดยการผานตัวกลาง ท้ังในรูปแบบของการคาปลีก 
(Retail) และการคาสง (Wholesales) เชน ซ้ือบัตรโดยสารของสายการบินไทยไดโดยผาน บริษัท
ทองเท่ียว บริษัททองเท่ียวกับสายการบินไทยถือวาเปนคูคาทางธุรกิจในรูปแบบ (B to B) และ
บริษัททองเท่ียวกับลูกคาถือวาเปนคูคาทางธุรกิจแบบ (B to C) การจัดจําหนายในชองทางดังกลาว
จัดวาเปนการจัดจําหนายในชองทางปกติในธุรกิจการทองเท่ียว ซ่ึงมีจุดเดนและขอดี กลาวคือ
สามารถขยายฐานการตลาดไดกวาง และลักษณะของลูกคาแตกตางกันออกไป ซ่ึงถูกตองตาม
หลักการตลาดแบบผสมผสาน (Mix Marketing) อยางไรก็ตามขอดอยของการจัดจําหนายดังกลาว
สําหรับผูประกอบการจะตองเสียสวนแบงคานายหนาใหแกผูขาย อีกท้ังในบางกรณีไมสามารถ
ควบคุมสภาวะการตลาด หรือตอบโตคูแขงไดทันทวงที 

3) การจัดจําหนายโดยการแตงต้ังตัวแทนจําหนาย ในลักษณะนี้มักจะนิยม
ใชในกรณีท่ีผูประกอบการตองการขยายฐานการตลาดใหกวางออกไปในประเทศตางๆ ท่ีตนเองไม
มีความชํานาญ หรือ ไมมีศักยภาพเพียงพอ เชน สายการบินของประเทศฝร่ังเศส ตองการเปด
เสนทางบินมายังประเทศไทยเจาของสายการบินไมทราบถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย และยังไมพรอมท่ีจะลงทุนอยางเต็มรูปแบบในประเทศไทย จึงไดแตงต้ังตัวแทนข้ึนเพื่อ
รับผิดชอบในการจัดจําหนายและวางแผนการดําเนินงาน ขอดีของชองทางดังกลาวคือ สามารถ
ขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็วและเปนการทดลองสภาวะตลาดโดยไมตองลงทุน และผูกพันมาก 
อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาว จะมีขอเสียหากผูดําเนินธุรกิจท่ีไดรับการแตงต้ังขาดประสบการณ และ
ไมพรอมจะดําเนินธุรกิจ ในปจจุบันวิธีการจัดจําหนายดังกลาวเปนท่ีนิยมในกลุมโรงแรม โดยจะ
เปนบริษัทรับจางบริหารโรงแรมอยางเปนระบบ  

ชองทางการจัดจําหนายในธุรกิจทองเท่ียวถือวาเปนหัวใจหลักในการทําตลาด ซ่ึงจะ
มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจได อนึ่ง สินคาชนิดเดียวกันอาจเลือกชองทางการจัดจําหนายท่ี
แตกตางกันโดยส้ินเชิง โดยท่ีกลุมเปาหมายของลูกคายังคงเปนกลุมเดียวกัน เชน สายการบินแอร
เอเชียไดเลือกชองทางการจัดจําหนายในลักษณะขายตรง (B to C) เทานั้น โดยใชระบบออนไลนให
ลูกคาเขามาซ้ือสินคาไดโดยตรง และอาศัยกลยุทธทางดานราคาเปนจุดดึงดูด จากการวางแผน
ดังกลาวถือวาเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดจําหนาย และการวางจุดขายของสินคา (Product 
Position) ท่ีแตกตางโดยส้ินเชิง 
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2.3.2.4 การจัดการสงเสริมการขาย (Promotion) 
การจัดการสงเสริมการขายถือเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญในการจัดการตลาด

ของสินคาทางดานการทองเท่ียวนอกจากกลยุทธทางดานราคาหรืออ่ืนๆ การจัดการสงเสริมการขาย
ของสินคาทางดานการทองเท่ียวนั้นสามารถจัดทําไดหลายลักษณะดังตอไปนี้ 

1) การจัดสงเสริมการขายแบบเนนในตัวสินคาเอง (Product Promotion) 
เปนการจัดสงเสริมการขายโดยตรงสรางความคุนเคยในตัวสินคา (Product Awareness) อาจใชกล
ยุทธหลายวิธี เชน การโฆษณา การลดราคา การจับรางวัล หรือขอเสนอราคาพิเศษ 

2) การจัดสงเสริมการขายแบบรวมกับสินคาอ่ืน (Joint Promotion) เปนการ
จัดสงเสริมการขายโดยรวมกับสินคาอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเท่ียวหรือไมก็ได เชน 
ซ้ือตั๋วเครื่องบินแถมโรงแรม ซ้ือของในหางสรรพสินคาสามารถจับรางวัลแพ็คเกจทัวร การจัด
สงเสริมการขายในลักษณะนี้ถือวาเปนการสรางคุณคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับตัวสินคาโดยมิได
เนนกลยุทธทางดานราคาเปนหลัก การจัดลักษณะดังกลาวจะมีผลดีตอการกระตุนตลาด หากสินคา
รวมเปนสินคาท่ีไดรับการยอมรับในตลาดอยูแลว หรือเปนสินคาท่ีตลาดมีความตองการสูง อยางไร
ก็ตามขอเสียของการจัดสงเสริมการขายในลักษณะนี้ อาจเกิดข้ึนหากไมสามารถใหบริการไดตาม
ความตองการ เชน ซ้ือต๋ัวแถมโรงแรม แตไมสามารถจองหองพักไดตามความตองการ 

3) การจัดสงเสริมการขายแบบการเนนท่ีเคร่ืองหมายการคา (Brand 
Awareness) เปนการจัดท่ีไมเนนการขายหรือกลยุทธการตลาดอ่ืนใด สวนใหญจะใชการโฆษณา 
การบริจาค หรือกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ เพื่อสรางภาพ (Reputation) และเนนใหเคร่ืองหมายการคา
ออกสูมวลชนเปนสวนใหญ เชน สายการบินสนับสนุนทีมนักกีฬา 

จากท่ีกลาวมาขางตนถึงความสําคัญของธุรกิจทองเท่ียวท่ีสัมพันธกับหลักการ
ตลาดเบ้ืองตนนั้นจะเห็นไดวา กลยุทธทางดานการตลาดมีความจําเปนอยางหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตอง
นําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชกับธุรกิจดานการทองเท่ียว โดยเปนการคํานึงถึงความตองการ
ของนักทองเท่ียวในปจจัยดานตางๆ เพื่อทําการตอบสนองใหเกิดความเหมาะสม ประทับใจและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ท้ังนี้หลักการจัดการการสวนประสมทางการตลาดท้ังส่ีของธุรกิจการทองเท่ียว
แตละประเภทและองคกร ก็แตกตางกันไปข้ึนอยูกับกลยุทธท่ีผูบริหารวางแผนการดําเนินงานไว 

 
2.3.3 พฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยว 
Kotler, Bowen and Makens (1999) ไดอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจเพื่อการทองเท่ียว

ของนักทองเท่ียว ประกอบดวย 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ 
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1) การรับรูความตองการ หรือการรับรูถึงปญหาเหตุปจจัยของปญหา หรือความ
ตองการแบงออกเปน 2 แหลง คือ ส่ิงกระตุนภายในตัวบุคคล เชน การที่บุคคลรูสึกเครียด และออน
ลาจากการทํางานมาตลอดท้ังป หรือการที่บุคคลรูสึกจําเจเบื่อหนายกับชีวิตประจําวันท้ังจากท่ี
ทํางานและจากครอบครัว จึงตองการทองเท่ียวเพื่อหลีกหนีจากสภาพความจําเจดังกลาว และส่ิง
กระตุนภายนอก  หมายถึง  ส่ิงกระตุนทางการตลาด  มีนักทองเท่ียวได รับจากการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายของแหลงทองเท่ียว 

2) การคนหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ซ่ึงมีแหลงขอมูลขาวสาร 2 แหลง คือ 
แหลงขอมูลขาวสารภายใน นักทองเท่ียวอาจนึกถึงแหลงทองเที่ยวท่ีตนรูจักและจดจําไวในใจได
กอน และ แหลงขอมูลขาวสารภายนอก การหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว จากแหลงขอมูล
ภายนอก เชน จากบริษัททองเท่ียว จากคําแนะนําของเพ่ือน จากวารสารการทองเท่ียว 

3) การประเมินทางเลือก หลังจากไดขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียว 
กิจกรรม หรือบริการ ท่ีจะใชในระหวางการเดินทางทองเท่ียวจะดําเนินการระบุทางเลือกของ
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีตองการไปจํานวนหนึ่งเพื่อประเมิน และทําการพิจารณากอนการตัดสินใจ 

4) การตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวท่ีไดระบุไว มากระทบความต้ังใจก็ได เชน 
ภาวะสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การเกิดโรคระบาดหรือการตัดสินใจของนักทองเที่ยว เชน 
ภรรยาหรือบุคคลในครอบครัว 

5) พฤติกรรมหลังการเดินทาง หรือการประเมินผลประสบการณท่ีไดรับหลังการ
เดินทาง การประเมินผลประสบการณท่ีนักทองเท่ียวสัมผัสระหวางการเดินทางจะสงผลตอความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางความคาดหวังท่ีนักทองเท่ียวต้ังไว และ
ประสบการณท่ีไดรับจากการเดินทางไปทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเที่ยวนั้น ส่ิงท่ีตามมาหลังจากการ
ประเมินผลอาจเกิดข้ึนไดใน 2 สถานการณ ถานักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เขาจะเปน
นักทองเท่ียวท่ีจงรักภักดีตอสถานท่ีทองเท่ียวนั้นนั่นคือ จะเดินทางกลับมาเท่ียวซํ้าอีก และเขาจะนํา
ประสบการณดีๆ เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวที่ไปสัมผัสมาไปบอกแกญาติมิตรและถาเกิดความไมพึง
พอใจ นักทองเท่ียวจะไมเดินทางกลับมาอีก นอกจากนั้นอาจนําส่ิงท่ีไมดีเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวไป
บอกกับญาติมิตร หรือรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือสงเร่ืองไมประทับใจไปยัง
ส่ือมวลชน หรือเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
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2.4 องคประกอบการทองเท่ียว 
 

2.4.1 ความหมายขององคประกอบการทองเที่ยว (5As)  
องคประกอบหลักของการทองเท่ียวในการปรับและพัฒนาส่ิงเดิมท่ีมีอยูใหมีมูลคามากข้ึน

โดยหลักนักวิชาการกลาวอ างอิง  Dickman (1996) องคประกอบการทองเ ท่ียว  (Tourism 
Components) ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก คือ แหลงทองเท่ียว (Attraction) การเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว (Accessibility) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) ท่ีพัก (Accommodation) และกิจกรรม
การทองเท่ียว (Activity) ท้ังนี้องคประกอบทางการทองเท่ียว มีรายละเอียดดังนี้ แหลงทองเท่ียว 
ประกอบดวย  แหลงทองเ ท่ียวทางศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี  แหลงทองเ ท่ียวทาง
ประวัติศาสตร และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ นอกจากนี้มีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเปนรูปธรรม
ท่ีจัดใหนักทองเท่ียว เพ่ือเปนส่ิงดึงดูดใจในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ (Dickman, 1996; Glanz and 
Maddock, 2000: 208) และยังมีองคประกอบของการทองเท่ียวอ่ืนๆ คือ การเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
(Middleton, 1994) ท่ีพัก และส่ิงอํานวยความสะดวกซ่ึงหมายถึงส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานการ
บริการที่นักทองเท่ียวคาดไว (Dickman, 1996; Glanz and Maddock, 2000: 208) อีกท้ังภาพลักษณ 
(Image) ซ่ึงหมายถึงองครวมของความเชื่อถือความคิดและความประทับใจ ท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําท่ีบุคคลมีตอส่ิงนั้นจะเกี่ยวของกับภาพลักษณของแหลงทองเท่ียว
อยางมาก (Kotler, 2000) การส่ือสารทางการตลาด (Marketing communication) หรือการสงเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง ขอมูลขาวสารที่นักการตลาดพัฒนาข้ึนเพื่อใชส่ือความหมาย
เกี่ยวกับ สินคาของพวกเขา (Peter and Olson, 2008: 537) ถือเปนองคประกอบหนึ่งของสวน
ประสม การตลาดซ่ึงใหขอมูล จูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับตลาดของผลิตภัณฑหรือองคการ
ท่ี เสนอขายโดยมุงหวังใหมีอิทธิพลตอความรูสึกท่ีดี ความเชื่อ หรือพฤติกรรมของผูซ้ือ (Etzel, 
Walke and Stanton, 2007) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงวิธีท่ีลูกคาเลือกใช
และพฤติกรรมหลังจากใชบริการการเดินทางและการตอนรับ (Morrison, 2010) ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ
การคนหา การซ้ือ การใชและการประเมินผลผลิตภัณฑหรือบริการท่ีคาดวาจะสามารถตอบสนอง 
ความตองการของตนได (Schiffman and Kanuk, 1994) โดยอาจพิจารณาทางเลือกจาก ขอมูลที่
ไดรับการบอกตอ (Mowen and Minor, 2001) ความคุมคาท่ีรับรู (Perceived Value) หรือความคุมคา
ตอแหลงทองเท่ียว (Destination Value) ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอการสรางขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน (Parasuraman, 1997) และส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของความต้ังใจซ้ือ (Oh, 2000) ความ
คุมคาท่ีรับรูรวมกับพฤติกรรมในอดีตและความพึงพอใจเปนดัชนีช้ีความตั้งใจในการทองเท่ียว 
(Petrick, Morais and Norman, 2001) การสรางมูลคาเพิ่ม (Added Value Creation) หมายถึง วิธีการ
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สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ (Aaker, 2001: 154) เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดจาก
สินคาและบริการ เนื่องจากส่ิงท่ีลูกคาตองการไมใชแคคุณคา แตเปนมูลคาเพิ่มท่ีทําใหลูกคามี
ความรูสึกมากกวาความพอใจซ่ึงผูประกอบการสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ การ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑทองเท่ียวของอําเภอขนอม รวมท้ังปรับภูมิทัศน
แหลงทองเท่ียว รูปลักษณผลิตภัณฑทองเท่ียว หรือเพิ่มส่ิงตางๆ ใหกับนักทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาทองเท่ียวในอําเภอขนอมเพ่ิมข้ึนทําใหนักทองเท่ียวกลับมาทองเท่ียวซํ้า (Revisit) 
เกิดการบอกตอ (Word-of-mouth) (Joe, 2000) และเต็มใจ ท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑทองเท่ียวในราคาท่ี
สูงข้ึน กลาวไดวา การสรางมูลคาเพิ่มจะมีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือและความพึงพอใจของลูกคา 
(Aaker, 2001: 154) โดยการนําเสนอผลิตภัณฑทองเท่ียวท่ีเหนือกวา (Superior Tourism Product 
Offering) เปนการออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑบริการใหแตกตางจากคูแขงขัน และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเท่ียวไดการสรางความแตกตางดานการบริการ 
(Services Differentiation) การสรางความแตกตางดานบุคลากร (Personnel Differentiation) และ
การสรางความแตกตางดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel Differentiation)  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 

2.5.1 ความหมายของทัศนคติ (Attitude)  
ทัศนคติ เปนการกําหนดของพฤติกรรมเพราะวาเกี่ยวของกับการรับรู บุคลิกภาพ และการ

จูงใจ ทัศนคติเปนความรูสึกท้ังในทางบวกและในทางลบ เปนภาวะจิตใจของการเตรียมพรอมท่ีจะ
เรียนรูและถูกปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (Lee and Han, 2007; Willson, 2007)โดยประสบการณ
ท่ีใชอิทธิพลท่ีมีลักษณะเฉพาะตอการตอบสนอง ของบุคคลไปสูบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ
ของแตละบุคคล หรืออาจกลาวไดวาทัศนคติเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเราส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
และส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา และมีอิทธิพลอยางมากตอส่ิงท่ีเราสนใจ ส่ิงท่ีเราจดจํา และการ
แปลความหมายขอมูล ไมวาจะเปนบุคคล ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ และอ่ืนๆ รวมถึงทาทีท่ี
แสดงออก อันมุงถึงสภาพจิตใจท่ีมีตอส่ิงเราส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มีแนวโนมตอการตอบสนองทางดาน
อารมณ โดยเปนความรูสึกท่ีชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ ดีหรือไมดี สนใจหรือไมสนใจ 
อันเปนผลมาจากการประเมินส่ิงท่ีเปนส่ิงเรา และส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวบุคคลนั่นเองทัศนคติของ
ผูบริโภคท้ังในและพฤติกรรมไดเล่ือนเนื่องจากการรับรูท่ีเพิ่มข้ึนของการเจริญเติบโตความกังวล
ดานส่ิงแวดลอมท่ัวโลก Peattie (2010) ช้ีใหเห็นวามีเหตุผลท่ีเปนไปไดหลายชองวางเหลานี้ 
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Thurstone (1967: 77) ใหความหมายวา ทัศนคติเปนการแสดงออก ทางดานผลรวมของ
ความโนมเอียงและความรูสึก ความมีอคติ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนอยูในใจมากอน ความคิด ความกลัว 
การบังคับขูเข็ญและการลงความเห็นของมนุษยเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง (วรรณฤดี แกวแกมแข, 
2544: 18)  

Rokeach (1970: 112) ใหความหมายไววา ทัศนคติเปนการผสมผสานหรือการจัด ระเบียบ
ความเช่ือท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผลรวมของความเช่ือนี้จะ เปน
ตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ (วรรณฤดี 
แกวแกมแข, 2544: 18) 

Good (1973: 49) ใหความหมายไววา ทัศนคติเปนความพรอมท่ีจะกระทํา ปฏิบัติ หรือมี
ปฏิกิริยาตอบุคคล ส่ิงของ และสภาพการณใดๆ ท้ังทางบวกและทางลบ (ฉัตรชัย ปนชาติ, 2545: 6)  

Allport (1935: 810) ใหความหมายไววา ทัศนคติหมายถึงสภาวะความพรอมทาง จิตและ
ประสาทซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงท่ีกําหนดทิศทางของ ปฏิกิริยา
ของบุคคลท่ีจะมีตอบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณท่ีเกี่ยวของ (อุทุมพร ไพลิน, 2540: 17) 

 
2.5.2 องคประกอบของทัศนคติ  
Triandis (1971: 8-12  อางถึงใน อธิภัทร สายนาค, 2543: 24-25) กลาวถึง องคประกอบของ

ทัศนคติไววา มีองคประกอบ 3 ดาน คือ  
1) ดานความรู (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเช่ือ และความคิด

ของ บุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
2) ดานความรูสึก (The Effective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ 

ความรูสึกทางบวกหรือทางลบตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
3) ดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม หรือความ

พรอมท่ี บุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธ 
 

2.5.3 ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
1) ทฤษฎีความขัดแยง (Theory of Cognitive Dissonance) (Traindis, 1971: 3) เสนอ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติไววา เกิดข้ึนเนื่องจาก ความไมสอดคลอง (Dissonance) ข้ึน
ในตัวบุคคล ความไมสอดคลองดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจาก  

(1) รับรูเหตุการณหรือขอมูลใหมท่ีขัดแยงกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของ
ตน 
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(2) ไดรับขอมูลใหมท่ีคาดไมถึง เม่ือเกิดความไมสอดคลองกันก็พยายามปรับ
ใหเกิดความ สอดคลอง (Consistency) เพื่อใหมีความคิดสัมพันธกับพฤติกรรมหรือเปล่ียนความคิด
ใหสัมพันธกับ ส่ิงแวดลอม หรือพยายามหาขอมูลมาสนับสนุนความคิดของตนเอง เหลานี้เปนเหตุท่ี
ทําใหคนเปล่ียนหรือไมเปล่ียนทัศนคติของตนก็ได  

2) ทฤษฎีเสริมกําลัง (Reinforcement Theory) (Hovland, Janis and Kelly, 1953: 6-
10) กลาววา ทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไปเม่ือบุคคลเปล่ียนความคิดเห็น (Opinion) ความคิดเห็น
ใหมเกิดจากการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูเกิดจากการเสริมกําลัง นอกจากนี้ยัง ข้ึนอยูกับความสนใจ 
ความเขาใจและการยอมรับ ซ่ึงข้ึนอยูกับส่ิงลอใจ (Incentive) เพื่อบุคคลนั้นจะมี ทัศนคติท่ีดีตอส่ิง
นั้น  

3) ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social Judgment Theory) (Cherif and Sherif, 1967: 
155) ยืนยันวา ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูเชนกัน แตการเรียนรูนั้นจะสัมพันธกับ หลักเกณฑตางๆ 
ทางสังคม ประกอบกับการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองรวมอยูดวย นอกจากนี้ยังตองการศึกษาวามี
ความขัดแยงกับขอมูลท่ีไดรับ ทัศนคติเดิมของบุคคลมีผลทําใหทัศนคติเปล่ียนหรือไมเปล่ียน และ
เปล่ียนไปในทิศทางใด 

ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทัศนคตินั้น เชอรีฟและฮอพแลนด กลาววา การเปล่ียน 
ทัศนคติเกิดข้ึนเม่ือมีความขัดแยงระหวางทัศนคติเดิมกับขอมูลท่ีไดรับ บุคคลจะเปรียบเทียบ
ทัศนคติ เดิมกับขอมูลท่ีไดรับกอน ถาทัศนคติเดิมตรงกับปทัสถานของกลุม (Group Norm) และ
ขอมูลใหมมา จากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวแทนของกลุมเชนกัน ก็จะทําใหบุคคลสงสัยวา ทัศนคติของ
เขาคลาดเคล่ือน ไปจากปทัสถานของกลุม ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลนั้นหันไปหาขอมูลใหม คือการ
เปล่ียนทัศนคตินั่นเอง  

แมวาทัศนคติจะมีการเปล่ียนแปลงแตก็ยังมีความคงท่ีแนนอนพอที่จะกําหนดทาที
และ พฤติกรรมของบุคคลท่ีไดจากการศึกษาเร่ืองความคงท่ีของทัศนคติ (Stability of Attitude) ซ่ึง
(Remmers, 1945: 6-7) ไดกลาวไววา ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงได แตในบางกรณีก็มีการ 
เปล่ียนแปลงนอยมากหรือเปล่ียนไดยากมาก นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงของทัศนคติยังข้ึนอยูกับส่ิง 
ตอไปนี้ คือ คุณลักษณะของขอมูล เพศ อายุ สติปญญา ส่ิงแวดลอมและประสบการณเดิมของบุคคล 
อีกดวย (Traindis, 1971: 161-163)  

ดังนั้น ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม (Social Judgment Theory) จึงทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ทัศนคติ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานเพศ อายุ สติปญญา สภาพแวดลอมเดิมของ
บุคคล เชน โรงเรียน ครู เพื่อนบาน และประสบการณท่ีบุคคลนั้นเคยไดรับจากแหลงตางๆ  
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4) ทฤษฎีการมีสวนรวม (Active Participatory Theory) ผลการวิจัยทางจิตวิทยา
สังคมได เสนอแนะไววา การเปล่ียนแปลงทัศนคติและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทําใหเกิดข้ึนได
โดยการสราง สถานการณใหเกิดการมีสวนรวมในกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะกลุม
ท่ีบุคคลมีสวนรวม และกลุมท่ีเขาตองการรวมดวย มีผลตอทัศนคติของบุคคลเปนอยางมาก การมี
สวนรวมในการอภิปราย และการตัดสินใจของกลุม จะชวยแกไขการตอตานการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติใหม ถากลุมตัดสินใจท่ีจะ ยอมรับทัศนคติใหม สมาชิกในกลุมก็จะยอมรับทัศนคตินั้นดวย 
และถาบุคคลเปล่ียนกลุมอางอิง ทัศนคติของบุคคลนั้นก็จะเปล่ียนแปลงตามกลุมไปดวย 

5) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) พฤติกรรมของบุคคลจะ 
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการเรียนรูท่ีเขาไดรับจากสังคมแวดลอม สังคมจะ 
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล และจะมีปฏิกิริยาซ่ึงกันและกันเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเสมอ 
ระหวาง พฤติกรรมของบุคคล ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล (ความคิด อารมณ ความคาดหวัง ฯลฯ) และ
ผล สืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนหลังจากบุคคลไดกระทําพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกตอไปข้ึนกับ
การ ประเมินผลยอนกลับของพฤติกรรมท่ีไดแสดงออกไปแลว 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดวา ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน 
คือ องคประกอบดานความรู หมายถึง ความเชื่อถือของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากบุคคลมีความรู
ส่ิงใดดีหรือความเช่ือตอส่ิงตางๆ วาดี ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้น องคประกอบท่ีสองดานความรูสึก 
หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนอง ทางดานความรูสึกหรืออารมณท่ีมีตอวัตถุหรือบุคคลใดหรือส่ิงใด 
ก็จะทําใหมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอ ส่ิงนั้น และองคประกอบท่ีสามดานพฤติกรรมหรือการกระทํา 
หมายถึง บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบัติ อยางไรตอวัตถุหรือกลุมบุคคล ในกรณีนี้ความเช่ือและ
ความรูสึกมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ซ่ึงองคประกอบแตละดานมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน ดังนั้นจึง
สามารถกลาวไดวา ถานักทองเท่ียวมีทัศนคติท่ีดียอมเกิด ความรูสึกท่ีดีและมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ในทางท่ีดีตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเม่ือ ประชาชนเห็นความจําเปนและความสําคัญ 
และเขาใจรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แลว ก็จะใหความรวมมือและเขามามี
สวนรวมในการบริหารงานอุทยานแหงชาติมากข้ึนสงผลให เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติปฏิบัติงานได
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 

2.6.1 ความหมายของความคาดหวัง (Expectation) 
ความคาดหวังหมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ หรือการคาดการณตอ

เหตุการณตางๆ ท่ียังไมเกิดข้ึนของบุคคลอ่ืน ท่ีคาดหวังในบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรือ
ตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีตนตองการหรือคาดหวังเอาไว พจนานุกรมออกฟอรด 
(Oxford Advanced Leamer's Dictionary, 2000) ไดใหความหมายของความคาดหวังวา เปนความ
เช่ือ เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีคาดการณลวงหนาตอบางส่ิงบางอยาง ท้ังนี้ทฤษฎีความ
คาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964) มีองคประกอบของทฤษฎีท่ีสําคัญคือValence 
หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีตอผลลัพธ Instrumentality หมายถึง เคร่ืองมืออุปกรณวิถีทาง
ท่ีจะไปสูความพึงพอใจ Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความตองการ
หลายส่ิงหลายอยาง ดังนั้น จึงพยายามดิ้นรนแสวงหาหรือกระทําดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือส่ิงท่ีคาดหวังไว ซ่ึงเม่ือไดรับการตอบสนองแลวก็ตามความคาดหวังของบุคคล
จะไดรับความพึงพอใจขณะเดียวกันก็คาดหวังในส่ิงท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ (Parasuraman, Zeithmal and 
Berry, 1990)  

 
2.6.2 คาดหวังของผูรับบริการ 
คาดหวังของผูรับบริการสามารถแบงออกเปน 5 ประการ ไดแก 

1) การไดรับการบอกเลา คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 
2) ความตองการของแตละบุคคล 
3) ประสบการณในอดีต 
4) ขาวสารจากส่ือและจากผูใหบริการ 
5) ราคา 

ท้ังนี้สามารถสรุปไดวา ความคาดหวัง คือความรูสึกความตองการที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ี
เปนอยูในปจจุบันไปจนถึงอนาคตขางหนา เปนการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะมากระทบตอการรับรูของ
เราโดยใชประสบการณการเรียนรูเปนตัวบงบอกวามคาดหวังเปนตัวบงช้ีแหงความสําเร็จซ่ึงจะชวย
ในการตัดสินใจของแตละคนในการเลือกการกระทําไวท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับลักษณะและความ
แตกตางของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ ท่ีจะทําใหความ
คาดหวังนั้นเปนจริงข้ึนมาได ขณะท่ี Getzels (1974) ไดกลาวไววา “ความคาดหวังของบุคคลยอม
แตกตางกันเพราะคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน” สวน Vroom (1964) ไดมีคติ
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ฐานความเช่ือวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ โดย
พฤติกรรมเหลานั้นมีระบบ มีความสัมพันธกับกระบวนการทางจิตใจ  ไดแก  การรับรู  ความเช่ือ 
เจตคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ  
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

2.7.1 ความหมายของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Business) 
SMEs ยอมาจาก Small and Medium Enterprises ช่ือภาษาไทย คือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ ไดแก 
1) การผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural 

Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร (Mining) 
2) การคา (Trading Sector) ครอบคลุมการคาสง (Wholesale) และการคาปลีก 

(Retail) 
3) การบริการ (Service Sector) 

 
2.7.2 ความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม 
ธุรกิจขนาดยอม ชวยในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดยอมชวย

ใหเกิดการกระจายรายไดจากกลุมผูประกอบธุรกิจ ไปสูกลุมคนตางๆ ทําใหเกิดการจางงานและ
ประชาชน มีรายได ซ่ึงเปนตัวชวยใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน อีกท้ัง ธุรกิจขนาดยอม
ยังเปนจุดเร่ิมตนของธุรกิจขนาดใหญเพราะความเจริญกาวหนาของ ธุรกิจขนาดยอมทําใหธุรกิจ
ม่ันคงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีการนําเทคโนโลยี ท่ีสูงข้ึนมาใชในการผลิตซ่ึงส่ิงเหลานี้ เปน
ฐานไปสูธุรกิจขนาดใหญ นอกจากน้ีธุรกิจขนาดยอมยังเปนแหลงผลิตสินคาใหมๆ เปนการ
รวมกลุมของบุคคลรวมกันคิดและผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ออกมาสูตลาด 

ประเทศไทย มีกฎหมาย ธุรกิจSMEs ซ่ึงเรียกวา พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยมีเกณฑจําแนกธุรกิจบริการ ดังนี้ 

1) วิสาหกิจรายยอย ไมมีมูลคาสินทรัพยถาวร และมีการจางงาน 1-5 คน 
2) วิสาหกิจรายยอม มีมูลคาสินทรัพยถาวรนอยกวาหรือเทากับ 50 ลานบาท มีการ

จางงานไมเกิน 50 คน 
3) วิสาหกิจรายกลาง มีมูลคาสินทรัพยถาวรมากกวา 50 ลานแตไมเกิน 200 ลาน

บาท มีการจางงาน 51-200 คน 
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2.8 กระบวนการมีสวนรวม (Appreciation Influence Control: AIC) 
 
กระบวนการ (Appreciation Influence Control: AIC) เปนวิธีการที่พัฒนาข้ึนมาโดย 

สถาบัน ODII สหรัฐอเมริกา โดย Smith and Sato (อางถึงใน ชนัญธวีร ฐิตวัฒนานนท, 2552) ใน
ประเทศไทย กระบวนการ AIC ถูกนํามาดัดแปลงใชโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
รวมกบสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จากหลักการ AIC ไดมีการ ประยุกตเปน
กระบวนการ AIC ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชในการประชุมเพื่อการวางแผนการพัฒนา การสราง
ทีมงาน การแกปญหา การสรางความรวมมือหรือแกความขัดแยง นอกจากนี้กระบวนการ AIC ถูก
นําไปใชอยางกวางขวางโดยหนวยงานตางๆ ในการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการ หรือ
ทางการบริหาร ระดมสมองเพ่ือหาทิศทางงานวิจัย เปนตน กระบวนการ AIC เปนจัดการประชุมท่ีมี
บุคคลท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม ประมาณ 30-40 คน ผูท่ีเขารวมจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
ความตองการไดอยางอิสระ ในขณะเดียวกันก็จะไดทราบถึงศักยภาพ เง่ือนไข และขอจํากัดตางๆ 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนําเอา ขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนรวมกัน 

 
2.8.1 ความหมายของกระบวนการ AIC  
A:Appreciation คือ ข้ันตอนการเรียนรู การแลกเปล่ียนประสบการณ ทุกคนจะไดเลาถึง 

ความคิด ความตองการของตนเอง โดยไมมีการโตแยงจากนั้นจึงจะเปนการหาขอสรุปรวมกัน ใน
ข้ันตอนนี้จะวิเคราะหอดีตท่ีผานมาและความตองการในอนาคตขางหนา ซ่ึงเปนภาพฝนท่ีตองการ 
เห็นความเปนอยูท่ีดี เนนการเปดใจ รับฟงเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจ โดยใชการศึกษาสภาพ 
ความตองการ ทรัพยากรและศักยภาพองคกรชุมชน I:Influence เปนข้ันตอนของการแสวงหา
ทางออกหรือการกําหนดกิจกรรมเพ่ือแกไข ปญหา การวางแผนในข้ันตอนนี้ประกอบดวยการ
กําหนดกิจกรรม การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมซ่ึงตองสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีระบุ 
รวมถึงตองใหบรรลุกับวัตถุประสงคตามที่สรางภาพฝนไวในข้ันตอนแรก และเม่ือส้ินสุดใน
ข้ันตอนนี้จะทําใหไดแผนกลยุทธ โครงการและ กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อแกไขปญหา C:Controlใน
ข้ันตอนนี้จะเปนข้ันของการดําเนินการตามแผน ดังนั้นจึงตองมีการมอบหมายงาน แบงความ
รับผิดชอบและวางแผนการติดตามเพ่ือใหงานสําเร็จตามแผนท่ีรวมกันวางไว ดังนั้นภายหลังส้ินสุด
ในข้ันตอนนี้จึงจะทําใหไดแผนปฏิบัติการที่พรอมจะนําไปปฏิบัติได (ชนัญธวีร ฐิตวัฒนานนท, 
2552) 
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2.8.2 ความสําคัญของกระบวนการ AIC  
การพัฒนาชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การเปดโอกาสใหบุคคลและผูแทน

ของกลุมองคกรตางๆ ท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาชุมชน รวมตัดสินใจอนาคตของชุมชน รวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนา และรวมรับ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน กระบวนการ AIC จะชวยใหชุมชนขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ รวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิก
ของชุมชน  เกิดความรู สึกเปนเจาของ  และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีสวนรวม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน จึงเกิดความตอเนื่องและกอใหเกิดความสําเร็จสูง (ชนัญธวีร ฐิตวัฒนา
นนท, 2552) 

ประโยชนท่ีไดจากการนําเอากระบวนการ AIC มาใช ซ่ึงพบวา 
1) กระบวนการ AIC ชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ท้ังในและนอกชุมชน

ท่ีเขามามีสวนรวม มีความกระตือรือรนในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถ่ินมากข้ึน 
2) การวางแผนแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูแทนกลุมตางๆ ประชาชน

โดยเฉพาะผูรู กลุมคนจน ผูดอยโอกาส ผูหญิง และเยาวชน เขามามีบทบาทในการรวมคิดกําหนด
แนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีสวนรวมในกิจกรรมและเสริมสรางความเขาใจซ่ึง
กันและกัน นับเปนการรวมพลังเชิงสรางสรรค 

3) ประชาชนกลุมองคกรตางๆ มีความรูสึกเปนเจาของท้ังกิจกรรม โครงการ ผลของ
การพัฒนาและความเปนเจาของชุมชนทองถ่ิน ทําใหเกิดความมีพลัง รูถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง 

4) องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเรียนรูท่ีจะเขารวมมือกันในการพัฒนาอยาง
ประสานสอดคลอง 

ท้ังนี้สามารถนับไดวากระบวนการ AIC ชวยใหเกิดการระดมแนวคิดท่ีสรางสรรค มีสวน
รวม และสรางเสริมพลังของชุมชนทองถ่ิน ในการพัฒนากระบวนการ AIC เปนการประชุมท่ี
กอใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผนงาน โดยเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดมี
เวทีพูดคุยแลกเปล่ียนความรูประสบการณ นําเสนอขอมูลขาวสารที่จะทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพ
ปญหา ความตองการขอจํากัดและศักยภาพของผูท่ีเกี่ยวของตางๆ เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการ
ระดมพลังสมองในการศึกษาวิเคราะหพัฒนาทางเลือก เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนา เกิด
การตัดสินใจรวมกัน เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
กระบวนการ AIC มีข้ันตอน ดังนี้ 
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1) ข้ันตอนการสรางความรู (Appreciation: A) 
คือข้ันตอนการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณ ข้ันตอนนี้จะเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความคิดเห็น รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปน
ประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยแบงเปน 2 สวน 

A1: การวิเคราะหสภาพการของหมูบาน ชุมชน ตําบล ในปจจุบัน 
A2: การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน อันเปนภาพพึงประสงคในการพัฒนา 
2) ข้ันตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence: I) 
คือข้ันตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนา ตามท่ีไดสรางภาพพึง

ประสงค หรือท่ีไดชวยกันกําหนด วิสัยทัศน (A2) เปนข้ันตอนท่ีจะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ 
และคนหาเหตุผลเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนดเปาหมาย กําหนดกิจกรรม และ
จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบงเปน 2 ชวง คือ 

I1: การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามภาพพึง
ประสงค 

I2: การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมหรือโครงการ ดังนี้ 
(1) กิจกรรม หรือโครงการท่ีหมูบาน ชุมชน ทองถ่ินทําเองไดเลย 
(2) กิจกรรมหรือโครงการท่ีบางสวนตองการความรวมมือ หรือการสนับสนุน

จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีรวมทํางานสนับสนุนอยู 
(3) กิจกรรมท่ีหมูบาน ชุมชน ตําบล ไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองขอความ

รวมมือ เชน ดําเนินการจากแหลงอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน  
3) ข้ันตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control: C) 
คือยอมรับและทํางานรวมกันโดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มาสูการปฏิบัติ

และจัดกลุมผูดําเนินการซ่ึงจะรับผิดชอบโครงการ โดยข้ันตอนกิจกรรมประกอบดวย 
C1: การแบงความรับผิดชอบ 
C2: การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ 
นอกจากนี้ผลลัพธท่ีไดจากการประชุมคือ 

(1) รายช่ือกิจกรรมหรือโครงการท่ีกลุมองคกรชุมชนดําเนินการไดเองภายใต
ความรับผิดชอบและเปนแผนปฏิบัติการของหมูบานและชุมชน 

(2) กิจกรรม โครงการที่ชุมชน หรือองคกรชุมชน เสนอขอรับการสงเสริม 
สนับสนุนจากองคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานภาครัฐท่ีทํางาน หรือสนับสนุนชุมชน 
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(3) ราย ช่ือกิจกรรม  โครงการท่ีชาวบานตองแสวงหาทรัพยากร  และ
ประสานงานความรวมมือจากภาคีความรวมมือตางๆ ท้ังจากภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน เปน
ตน 
 

2.8.3 แนวคิดหลักของ AIC  
กระบวนการ AIC มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนมีสวนรวมในการช้ีชัด

ปญหา และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนคิดวิเคราะห จัดลําดับสําคัญของความตองการ การระดม 
ความคิดของกลุมทํากันอยางมีระบบและข้ันตอนโดยอาศัยแนวคิด หลักการ และความเช่ือพื้นฐาน 
ดังตอไปนี้ (ชนัญธวีร ฐิตวัฒนานนท, 2552: 31)  

1) เช่ือวาทุกคนมีศักยภาพมีพลัง มีความดี และสามารถสรางโอกาสใหชุมชนได
อยางเหมาะสม 

2) เช่ือเร่ืองความเทาเทียม ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีในความเปนคน 
3) เช่ือวาทุกคนมีความคิดสรางสรรค และคิดในส่ิงท่ีจะทําใหเกิดประโยชน 
4) เช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูได (Active Learning) ดวยตนเองและเรียนรูจาก

ประสบการณท่ีตนเองสัมผัสจากสถานการณท่ีเปนจริง 
5) เปดโอกาสใหทุกคนมีความเสมอภาคในการใชเหตุผลในการตัดสินใจ 
6) เปนกระบวนการท่ีสรางความมีสวนรวมต้ังแต  

(1) ทุกคนรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของกลุมดวยตนเอง  
(2) ทุกคนชวยกันกําหนดทิศทางในการแกปญหาของกลุมรวมกัน  
(3) ทุกคนรวมกันดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของกลุมดวยตนเอง  
(4) ทุกคนมีสวนรวมในการประเมิน ปรับปรุงและแกไข หากผลการดําเนินงาน

ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  
กระบวนการ AIC เปนกระบวนการทํางานกลุมรวมกัน โดยท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลใน

ชุมชน องคกร และสังคม มีพลังงานและพลังปญญาในการท่ีจะเอาชนะปญหาและอุปสรรคและ
สรางสรรคชีวิตใหดีกวาไดโดยอาศัยหลักคิดดังนี้  

1)  การท่ีพลังนั้นอยูอยางโดดเดี่ยว ถาถูกใชในทางลบ ก็กลายเปนพลังท่ีทําลาย เอา
รัด เอาเปรียบ และมุงเอาชนะ แตหากถูกใชในทางบวก จะกลายเปนพลังแหงความรัก ความ
ปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

2) การพัฒนาจึงจําเปนตองมีการจัดการ และการระดมพลังดังกลาวเพื่อใหกลายเปน 
พลังแหงการสรางสรรคเพื่อสังคมสวนรวมใหอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
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2.8.4 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการประชุม AIC ประสบความสําเร็จได 
การจัดประชุมกระบวนการ AIC นี้ (ชนัญธวีร ฐิตวัฒนานนท, 2552) “เนนความเปน

กระบวนการ” จะดําเนินการขามข้ันตอนหรือสลับข้ันตอน ไมได เนนการระดมความคิด และสราง
การยอมรับซ่ึงกันและกัน ใหความสําคัญกับการตัดสินใจ การกําหนดอนาคตรวมกัน และเนนการ
สรางพลังความคิด วิเคราะห และเสนอทางเลือก ในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอ้ืออาทร การ
สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร อันเปนพลังเชิงสรางสรรคในการพัฒนาการศึกษาและเตรียมชุมชน 

การศึกษาชุมชนเพื่อใหเขาใจสภาพของหมูบาน ชุมชน หรือตําบล ความสัมพันธของกลุม
ตางๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกลม สภาพการพึ่งตนเอง เปนตน เพื่อใหไดขอมูลท่ี
เพียงพอ เปนขอเท็จจริง ในการกําหนดอนาคตทางเลือก รวมท้ังกลวิธีท่ีเหมาะสมในการแกไข
ปญหา และการประสานความรวมมือ 

การเตรียมชุมชนเพื่อทําใหกลุมตางๆ ในชุมชน ประชาชนเขาใจ และสงผูแทนท่ีมีอํานาจใน
การตัดสินใจของกลุมเขารวมประชุม รวมท้ังมีการพิจารณาเพื่อกระจายโอกาสใหกลุมตางๆ ใน
ชุมชนเขามามีสวนรวม เชน กลุมสตรี เด็ก คนจน ผูประสบปญหาตางๆ เปนตน 

วิทยากรกระบวนการท่ีเขาใจข้ันตอนของกระบวนการ AIC มีประสบการณ ความรูในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวของในการประชุม มีไหวพริบในการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนา สามารถไกลเกล่ีย 
หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแยงท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยสามารถทํา
หนาท่ีเตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และสรุปผลสรางบรรยากาศในการ
ประชุม เพ่ือคลายความตรึงเครียดของผูเขารวมประชุมความคุมข้ันตอนและเวลาในการดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามกระบวนการสรุปความเห็นท่ีแทจริงของผูเขารวมประชุม โดยไมสอดแทรก
ความเห็นหรือทัศนะของตนเองลงไปในกรณีท่ีมีขอถกเถียงระหวางผูเขารวมประชุม ซ่ึงเกิดความ
ตองการปกปองผลประโยชนของตนเอง ผูดําเนินการประชุมตองทําหนาท่ีไกลเกล่ีย และหาขอยุติ
ใหได 

จากการทบทวนวรรณกรรม การนําเทคนิค AIC มาใชในชุมชนจะชวยใหเกิด การระดม
ความคิดในการพัฒนาอยางเปนระบบ เปนข้ันตอนจะชวยใหสามารถระดมพลังปญญา และพลัง
สรางสรรค ท่ีมีอยูในตัวบุคคลมาเปนพลังในการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียน 
ประสบการณ มุมมอง ความคิดเห็น เปดโอกาสในการคิด แสวงหาทางพัฒนาและนําส่ิงท่ีไดมา เปน
แนวทางในการวางแผนและทิศทางในการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการงายๆ ท่ีสามารถนํามา 
ประยุกตใชใหเหมาะสมกบการวางแผนและกําหนดวิธีปฏิบัติในการพัฒนางานดานตางๆ ในชุมชน 
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2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

คมกฤช ทัพบุรี (2545) การศึกษาความพรอมของทองถ่ินในการพัฒนาการทองเท่ียว เกาะ
ชาง จังหวัดตราดมีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษา สภาพและกิจกรรมการทองเท่ียวบนเกาะชาง เพื่อ
ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ การพัฒนาการทองเท่ียวของเกาะชาง เพื่อวิเคราะหความพรอม
ของทองถ่ินและทิศทาง ท่ีเหมาะสมของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับการมีสวนรวมของ
ทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 89.90 มีความพรอมและตองการ มีสวน
รวมในการพัฒนาการทองเท่ียวของเกาะชาง โดยมีเพียงรอยละ 14.10 เทานั้น ท่ีไมตองการมีสวน
รวมในการพัฒนาการทองเท่ียว สวนความสามารถทางดานกายภาพของ เกาะชางในการรองรับการ
ทองเท่ียวยังมีไดอีกมากท้ังนี้เพราะพื้นท่ีเหมาะสมเพื่อการ ทองเท่ียวมีถึง 3,360 ไร ปริมาณนํ้าบอ
และนํ้าคลองยังมีมากแตมีขอจํากัดดานการ เดินทางจากภายนอกและภายในเกาะเทานั้น อาจทําให
การขยายตัวเปนไปอยางชาๆ ซ่ึงนับ เปนผลดีในระยะตนของการพัฒนาและอนุรักษเกาะชางและ
เกาะอ่ืนๆ รวมถึงชุมชนเองก็มี ทัศนคติและความพรอมตอการพัฒนาการทองเที่ยวของเกาะชางอีก
ดวย ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปญหาท่ีคาดวา จะเกิดข้ึนกับการ
พัฒนาการทองเท่ียวของพื้นท่ีเกาะชางใหมีการศึกษาขีดความ สามารถในการรองรับในเชิง
เปรียบเทียบของแหลงทองเท่ียวตางๆ ในระดับประเทศเพ่ือ พิสูจนปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงและเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนาใน  ระดับประเทศ  ใหมีการศึกษาขีด
ความสามารถในการรองรับในแตละปจจัยเปนกรณีเฉพาะ การศึกษาผลกระทบจากการทองเท่ียวตอ
ระบบนิเวศนวิทยา ปาไม และสัตวปา ใหมีการ ตรวจสอบมาตรฐานการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการในแนวทางท่ีสอดคลอง 

วิชชุดา ใหเจริญ (2546) ไดศึกษาการจัดการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม: กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชนเกาะยาวนอย ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการจัดการทองเท่ียวและแนวทางในการดําเนินการแกไข ศึกษาโดยรวบรวมขอมูล
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
ยอยผลการศึกษาพบวาชุมชนเกาะยาวนอยมีกระบวนการจัดการทองเท่ียวอยู 4 กระบวนการไดแก
การวางแผน การจัดสายงาน การดําเนินงาน และการควบคุมการดําเนินงานโดยชุมชนเกาะยาวนอย
มีปจจัยเอ้ือท่ีทําใหเกิดการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยอยู 6 ประการ ไดแก ทุนทางบุคคลทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนภายนอก ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวแบบโฮมสเตยของชุมชนเกาะยาวนอยมี 2 ลักษณะ
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คือปญหาภายในซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารงานภายในคณะกรรมการเองและปญหาภายนอกซ่ึงเกิด
จากกการจัดการทองเท่ียวท่ีซอนทับกันในชุมชน และการเอาใจใสนักทองเท่ียวมากเกินไปของ
เจาของบานพัก สําหรับแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้น ชุมชนเกาะยาวนอยตอง
สรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในชุมชนการดําเนินงานตางๆ ตองเปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบ
ได เม่ือมีปญหาตองพูดคุยทําความเขาใจกันและทุกคนตองยึดม่ันในแนวทางการดําเนินงานตาม
เจตนารมณในการจัดกิจกรรมทองเท่ียวของชุมชนท่ีไดตั้งไว ขอเสนอแนะจากการวิจัยไดแก ชุมชน
เกาะยาวนอยควรมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมทองเท่ียวแบบโฮมสเตยในชุมชนรวมกัน
เพื่อใหชุมชนมีจุดยืนและทิศทางเดียวกันในการจัดการทองเที่ยว ชุมชนเกาะยาวนอยควรสงเสริมให
เยาวชนรุนใหมและชาวบานท่ียังไมมีสวนรวมใหเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวแบบ
โฮมสเตย ใหสอดคลองกับสภาพสังคมวัฒนธรรมในบริบทของศาสนาอิสลามท่ีเอ้ือใหเกิดการ
รวมกลุมหรือรวมหมูอยางมาก และชุมชนเกาะยาวนอยควรใหภาครัฐเขามาหนุนเสริมการทํา
กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของชุมชน
ในการจัดการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย 

อํานวยพร ประทุมโพธ์ิ (2548) การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ของสถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิง
เกษตรรวมถึงการศึกษาจุดคุมทุนของโครงการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร ของสถานีวิทยุลพบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือผูประกอบการโครงขายการทองเท่ียว
จํานวน 4 ราย คือ สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฟารมนกกระจอกเทศไรองุนกํานัน
ชาง และศูนยผาไทยทอมืออําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผูท่ีเกี่ยวของจํานวน 10 ราย และ
นักทองเท่ียวจํานวน 250 ราย ศึกษาโดยนําผลการสัมภาษณและแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช
คาสถิติ ไดแก ความถ่ี คาเฉล่ีย คารอยละ และการคํานวณเพื่อวัดระดับศักยภาพตามองคประกอบใน
ระบบการทองเท่ียว นอกจากนี้ไดศึกษาจุดคุมทุนของโครงการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรของสถานี
วิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการศึกษาแสดงวามีความเปนไปไดในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี ในระดับคอนขางสูง เนื่องจากศักยภาพตามองคประกอบ
ในระบบการทองเท่ียว ท้ังในดานการบริหารและจัดการองคกร ดานวัฒนธรรมประเพณี ดาน
ส่ิงแวดลอมนอกระบบ ดานทรัพยากรการทองเท่ียว  และดานการบริการการทองเท่ียว  นอกจากนี้
ผ ลก า รศึ กษ า จุ ด คุ ม ทุนของก า ร จั ดก า รท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง เ กษตรขอ งสถ านี วิ จั ย ลพ บุ รี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา การจัดรายการทองเท่ียว 1 วัน และ 2 วัน 1 คืน จะตองมี
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว ณ จุดคุมทุน เฉล่ียวันละ 23 คน ท้ังนี้มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ป 
และสถานีวิจัยลพบุรีจะไดประโยชนจากการจําหนายผลผลิต การใหบริการทางวิชาการ การสราง
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สัมพันธอันดีกับชุมชน เปนการเผยแพรภาพลักษณอันมีเกียรติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การศึกษาคร้ังนี้เสนอแนะใหสถานีวิจัยลพบุรีพิจารณาจัดหางบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง
อาคารสถานที่และภูมิทัศน ประสานความรวมมือกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและโครงขาย
ในพื้นท่ีเพื่อจัดการทองเที่ยวใหเปนแหลงท่ีมาของรายได ซ่ึงเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

อนงคนุช สุทธิพงศ (2548) ศักยภาพทางสังคมในการจัดการทองเท่ียวตามความคิดเห็นของ
ประชาชนหมูเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพทางสังคมใน
การจัดการทองเท่ียวปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางสังคมในการ
จัดการทองเท่ียวและปญหาขอเสนอแนะในการจัดการทองเท่ียวท่ีมาจากประชาชนหมูเกาะพยาม 
อําเภอเมืองจังหวัดระนอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนหมูเกาะพยาม อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง จํานวน 150 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และไคสแควร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญไวท่ี .05 มีการเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ นอกจากนั้นไดใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะพื้นท่ี และองคประกอบดานศักยภาพทางสังคมของหมูเกาะพยามมีความ
พรอมมากในการจัดการเปนแหลงทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางสังคม
ในการจัดการทองเท่ียว ไดแก เพศ อายุ และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคมในขณะท่ีอาชีพ รายได 
และระยะเวลาท่ีอยูอาศัยไมมีผล สําหรับปญหาในการจัดการทองเท่ียวไดแก ระบบสาธารณูปโภค 
อาทิ ไฟฟา ถนน น้ําอุปโภค บริโภค ยังไมเพียงพอ นอกจากนี้การกําจัดขยะ ยังไมมีประสิทธิภาพ 
และการประชาสัมพันธของหมูเกาะพยามยังไมไดรับการสงเสริมเทาท่ีควร สําหรับขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทองเท่ียว ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรมีการประสานงานกัน ท้ังนี้โดยให
ประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวท่ีเนนทองเท่ียวในรูปแบบทางธรรมชาติหรือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได
ทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวของหมูเกาะพยามมากข้ึน นอกจากน้ันควรนําขอมูลของเกาะ
พยามไปเผยแพรผานส่ือตางๆ ใหผูคนท่ัวไปรับทราบมากย่ิงข้ึน 

Gernham (1985) มีความเห็นถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในชุมชนจากการจัดการ
ทองเท่ียววาบุคลิกลักษณะของเมืองมักเปล่ียนไปไมกลับคนมา โดยการเจริญเติบโตของเมืองเปน
ประเด็นหลัก และประเด็นรองข้ึนอยูกับขอตกลงรายวัน การขาดแคลน คุณลักษณะของเมืองนั้น 
มักจะไมมีคนในพื้นท่ีสังเกตจนกวาจะปรากฏชัด แลแจนกระท่ังชีวิตประจําวันเปล่ียนไป สงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางถาวรลักษณะเฉพาะของคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของเมืองจะนําไปสู 
การเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลงนี้ตองไดรับการออกแบบ เพื่อเอ้ือตอการอนุรักษเอกลักษณ
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นั้น ซ่ึงหากทําได การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงอันมหาศาลจะไมกระทบตอคุณลักษณะอัน
เปนเอกลักษณของเมือง ระดับเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ ในระดับท่ีนาพอใจ จะไมทําลายคุณภาพสําคัญของเมือง การเจริญเติบโต และการ
เปล่ียนแปลงไดนําเร่ืองเศราคลายกันไปสูหลายเมือง ความคลายคลึงท่ีกัดเซาะคุณภาพสวนตัวของ
เมือง ทําลายคุณลักษณะอันเปนเอกลักษณ สัญลักษณของความคลายกันนี้เห็นไดจาก ปานท่ีไม
เหมาะสม และไมนาดู การจราจรท่ีติดขัดจากการวางแผนท่ีไรคุณภาพ สถาปตยกรรมแบบแปะยี่หอ
เจาของเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนพิษภัย ปมน้ํามันท่ีออกแบบไมดี รานฟาสตฟูด 
ศูนยการคา รูปแบบการใชท่ีดิน ทางหลวงและอาคารสาธารณะ การพัฒนาไมไดทําลาย แตส่ิง
ทําลายคือการเอาคุณลักษณะท่ีแปลกแยกไปใสในสภาพแวดลอมโดยไมคํานึงถึงสภาพเดิมท่ี
เฉพาะตัว และในลักษณะท่ีคนในพื้นท่ีตองการ 

Hossain (2002) ไดศึกษาในประเด็นอุตสาหกรรมการจัดการทองเท่ียวในประเทศบังคลา
เทศ ซ่ึงเขากลาววาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรับความสําคัญสูงสุดในสวนใหญของประเทศ
ปลายทางและมีอยูเพิ่มการแขงขันของประเทศเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ในการเผชิญกับการแขงขัน
ท่ัวโลกท่ีเพิ่มข้ึน ประเทศบังคลาเทศยังขาดกลไกลหลักในการดึงดูดจํานวนนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติเปนจํานวนมาก หลักเนื่องจากการกลยุทธสงเสริมการขายไมเพียงพอและไมไดผลใน
การดําเนินการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเนื่องจากขาดเงินทุนท่ีเพียงพอมีคุณภาพตํ่าของส่ือ
กิจกรรมการสงเสริมการขายและการจัดจําหนายท่ีไมเหมาะสม รวมทั้งลบภาพการรับรูของ
นักทองเที่ยวท่ีมีศักยภาพเกี่ยวกับบังคลาเทศ ฯลฯ นอกจากนี้เขายังอธิบายเพ่ิมวา อุตสาหกรรมการ
จัดการทองเท่ียวในประเทศบังกลาเทศยังจะตองเผชิญกับการแขงขันและเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพซ่ึงจะตองใหความสําคัญท่ีจะใชกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะดึงดูด
จํานวนมากของนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ทัวร
ในการดําเนินงานจําเปนจะตองใหความสนใจท่ีเหมาะสมในการพัฒนาส่ือสงเสริมการขายและ
ความเอาใจใสและระมัดระวังท่ีจะตองรวมปจจัยท่ีมีผลตอทางเลือกของนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
และควรไดรับการสนับสนุนมีกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอจาก
ภาครัฐบาลและเอกชนของอุตสาหกรรมทองเท่ียว เพื่อการสรางความเปนไปไดท่ีจะเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีจะสงเสริมในระบบภาคเศรษฐกิจของประเทศใหดีข้ึน 

Sharma et al.,  (2008) ไดศึกษาการรับรูของประชาชนท่ีมีตอผลกระทบทางสังคมจากการ
ทองเท่ียวในชายฝงซันไชน ซ่ึงผลการศึกษา พบวา คนอาศัยในชุมชนคิดวาโอกาสท่ีจะไดเจอผูคน
จากภูมิภาคอื่นๆ จากทั่วโลกจะใหประสบการณท่ีมีคุณคาท่ีเขาใจวัฒนธรรมพวกเคามากข้ึนความ
กังวลของคนในชุมชนตอผลกระทบของการทองเท่ียวคือในดานมลภาวะเปนพิษและผลกระทบตอ
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การคมนาคมและสภาพถนน ในแผนการขยายและพัฒนาส่ิงกอสรางและถนนหนทางจะมีผลลบตอ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นในการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชมผูมีสวนรวมท้ังรัฐและเอกชนในการ
ออกนโยบายหรือกฎระเบียบของแผนงานควรจะคํานึงถึงขอกังวลของคนที่อาศัยในชุมชน 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาทัศนคติของคนในชุมชน ยังพบวาประชาชนในพื้นท่ีมีความกังวลเกี่ยวกับ
การคมนาคม นักวางแผนกฎระเบียบจะตองหาทางท่ีจะปรับปรุงเครือขายการคมนาคมท่ีตองลด
จํานวนรถติดและวิธีอนุรักษส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ,ลดมลภาวะทางเสียง ลดมลพิษทางอากาศ 
ลดจํานวนอาชญากรรม ส่ิงท่ีตองทําพวกนี้ตองมีการทํางานรวมกันกับฝายตางท่ีเกี่ยวของท้ังภาค
สหภาพ,ภาครัฐ,และภาคทองถ่ินและกลุมประกอบการการทองเท่ียวถานักวางแผนการทองเท่ียว
สามารถเร่ิมโปรแกรมท่ีมีสวนชวยปกปองส่ิงแวดลอมคนในชุมชนก็จะสนับสนุนผลรับดีๆ จากการ
ทองเท่ียว และ ซันไชนโคสตออสเตรเลียก็จะกลายไปแหลงทองเท่ียวท่ีช่ือเสียง 

Marzuki (2012) ไดศึกษาการรับรูประชาชนในทองถ่ินท่ีมีตอผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
การพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงพบวาคนในทองถ่ินจะสนับสนุนการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในชุมชนก็ตอเม่ือพวกเคาจะไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมตางจากการทองเท่ียว โดยผล
จากการวิจัย แสดงใหเห็นวาคนท่ีอาศัยอยูในภูเก็ตสวนมากจะไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาการ
ทองเท่ียวถึงแมวาบางคนในกลุมนี้ไมไดทํางานในธุรกิจการทองเท่ียว การที่ไดรับผลประโยชน
สวนตัวจากการเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวจะสงผลใหเคามีทัศนคติม่ีดีตอผลกระทบจากการเติบโต
ของการทองเท่ียวในกรณีศึกษาท่ีภูเก็ตคนภูเก็ตสนับสนุนการเท่ียวเพราะคนภูเก็ตพึ่งการทองเท่ียว
เปนกิจการท่ีจะทําใหเศรษฐกิจในอนาคตดีข้ึน แตอยางไรก็ตามควรท่ีเตือนสติอีกทีวาการท่ีจะพึ่งพา
ธุรกิจการทองเท่ียวมากไปก็มีความเส่ียงตอเศรษฐกิจภูมิภาค เนื่องจากวาเหตุการณภัยธรรมชาติเชน
พายุเฮอริเคน พายุ คล่ืนสึนามิ และภัยจากโรครายสามารถท่ีจะสงผลกระทบตอการคืบหนาของ
สภาวะเศรษฐกิจทองถ่ินธุรกิจการทองเท่ียวเปนธุรกิจสําคัญท่ีเพิ่มรายไดใหกับเศรษฐกิจของประทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา รายไดจากการทองเท่ียวไดสงผลดีใหกับคนในทองถ่ิน
แหลงสถานท่ีทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม 
 



บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจัย เร่ือง แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการ
ในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนงานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดย
ศึกษาจากขอมูลเอกสารบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ใชเทคนิคการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการอภิปรายกลุมยอย (Small 
Group Discussion) โดยมีข้ันตอนและระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงใชหลักการAIC เปนหลัก A: 
Appreciation คือ การสรางความเขาใจรวมกัน การสรางเปาหมายรวมกัน I: Influence คือ การสราง
แนวทางปฏิบัติ และ C: Control คือ การควบคุมไปสูการกระทํา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

3.1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียว และ
ประสบการณการทองเท่ียว จากผูเช่ียวชาญและผูประกอบการทางการทองเท่ียวเพื่อใหไดมาซ่ึง
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวัง ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.1.2 นําผลการศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการตลาด
การทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

งานวิจัยไดใชวิธีการศึกษาขอมูลเอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ
และตําราวิชาการตางๆ การสัมภาษณเชิงลึก แบบกึ่งมีโครงสราง การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แบบสอบถาม และการอภิปรายกลุมยอย นําไปสูผลสรุปรูปแบบการทองเท่ียวท่ีผูประกอบการ
คาดหวังและแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยผูประกอบการ แบงออกเปน 2 ข้ันตอน
หลักคือ การศึกษาขอมูลเอกสาร และการดําเนินงานภาคสนาม 
 
3.2 การศึกษาขอมูลเอกสาร 
 

งานวิจัยทําการศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการทองเท่ียวโดยการจัดการของ
ผูประกอบการในพื้นท่ีศึกษา คือ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทําการรวบรวมขอมูล
จากหนังสือ ตํารา วารสาร ผลงานวิชาการ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 
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3.3 การดําเนินงานภาคสนาม 
 

งานวิจยัไดใชหลักการ AIC เปนหลัก โดย A: Appreciation คือ การสรางความเขาใจ
รวมกัน การสรางเปาหมายรวมกัน I: Influence คือ การสรางแนวทางปฏิบัติ และ C: Control คือ 
การควบคุมไปสูการกระทํา ดังตอไปนี ้
 

3.3.1 ขั้นตอน A: Appreciation ดาํเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี ้
3.3.1.1 ข้ันท่ี 1 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัอําเภอขนอม 

1) กลุมผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1 
งานวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูล

สําคัญจํานวน 3 คนท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวและกําลังหรือเคยมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้  

(1) นาย สุเทพ เกื้อสังข อดีตผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช 

(2) นาย สรวิศ จันทรแทน อดีตนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

(3) นาย ณัฐวัฒน ศักดา อดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
จังหวัดสุราษฎรธานี  

โดยผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก จะตอง “กําลัง หรือ เคยเปนผูพฒันา/
ริเร่ิมโครงการดานการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับอําเภอขนอม” และมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขอยาง
นอย 2 ใน 4 ขอ ดังนี ้

(1) กําลัง หรือ เคยเปนผูบริหารระดับนโยบายทางการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของกับอําเภอขนอม 

(2) กําลัง หรือ เคยมีบทบาทหลักในการเช่ือมโยงเครือขายทางการ
ทองเท่ียวกับอําเภอขนอม 

(3) กําลัง หรือ เคยมีสวนรวมในแผนพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเกีย่วของกับ
อําเภอขนอม 

(4) กําลัง หรือ เคยมีสวนรวมในโครงการดานประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวอําเภอขนอม  
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2) เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1  
สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการศึกษาในข้ันท่ี 1 ไดแก แบบสัมภาษณเชิง

ลึกแบบกึ่งโครงสรางโดยกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยตามวัตถุประสงค
การศึกษารูปแบบการทอง เ ท่ียว ท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอํา เภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีประเด็นสัมภาษณหลัก 2 ประเด็น คือ 

(1) ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียวของอําเภอขนอม 
(2) รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม 

3) การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจัยทําการรวบรวมขอมูลโดยการ

คนควา ศึกษาจากบทความ เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวและขอมูลท่ัวไปอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางใน
การวางกรอบงานวิจัยและคําถามสัมภาษณ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) งานวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาดวยตัวเอง เพื่อทําการ
สัมภาษณเชิงลึก โดยใชการสอบถามแบบก่ึงมีโครงสรางเก่ียวกับทรัพยากรที่มีศักยภาพการ
ทองเท่ียวและรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 

4) การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในข้ันท่ี 1 งานวิจัยใชการวิเคราะหเชิงวิพากษ 

(Critical Analysis) เพื่อทําการสรุปสาระสําคัญ ตรวจสอบขอมูลทุติยภูมิท่ีงานวิจัยไดทบทวน
วรรณกรรมไวในบทที่ 2 และนําขอมูลเขาเสนอตอผูประกอบการในการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ข้ันท่ี 2 ตอไป  

3.3.1.2 ข้ันท่ี 2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการ 
งานวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 2 
ผูประกอบการธุรกิจ 5 กลุม ตามแนวคิด 5As ดังนี้ ดานท่ีพัก มุงศึกษาธุรกิจ

โรงแรมรีสอรท และโฮมสเตย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มุงศึกษาธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ี
ระลึก ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจขนสง ดานส่ิงดึงดูดใจ มุงศึกษาธุรกิจจัดอีเวนท
และธุรกิจเชิงสุขภาพ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก  

2) เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 2  
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การวิจัยในคร้ังนี้ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เทคนิคการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ระหวางผูประกอบการดานการทองเท่ียว รวม 40 คนโดยมีการแลกเปล่ียน
ความคิดใน 4 ประเด็นหลัก คือ 

(1) ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว 
(2) กลุมนักทองเที่ยวปจจุบันและกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 
(3) รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการ 
(4) นิยามทางการทองเท่ียว 

3) การรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 2   
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจัยนี้นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในข้ัน

ท่ี 1 พรอมท้ังศึกษาทบทวนคนควาเพ่ิมเติมจากบทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํา
ประเด็นขอมูลท่ีคนพบมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในข้ันตอนของขอมูลปฐมภูมิ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) นักวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาดวยตัวเองทําหนาท่ีจด
บันทึกระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใชขอคําถามแบบก่ึงมีโครงสรางเปนคําถามในการ
แลกเปล่ียนและนําประเด็นนาสนใจที่เกิดข้ึนระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการมาสอบถามเพิ่มเติม
และขยายความตลอดจนการสรุปประเด็นใหชัดเจน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะทําการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกใหผูเขารวมรับฟง การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
เปดโอกาสใหผูเขารวมแตละคนไดรับฟง รับรู และจดจําขอมูล ประสบการณ ความรูสึกของตนเอง
หรือพูดคุยเปนกลุมยอยในบางประเด็น แลวนํามาเสนอเพื่อหลอมรวมและสรุปเปนคําสําคัญ 
(Keywords) ท่ีรับรูรวมกัน เขียนข้ึนบนกระดาน จากน้ันผูเขารวมแตละคนลงคะแนนใหคําสําคัญท่ี
เห็นดวยมากท่ีสุดคนละ 3 ขอ เพื่อหาขอสรุปของขอมูลจากคําสําคัญหรือกลุมคําสําคัญท่ีมีคา
คะแนนสูงสุด 

4) การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 2 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในข้ันท่ี 2 งานวิจัยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) เพื่อทําการสรุปเปนรายประเด็นของขอสรุปท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและนําเสนอตามประเด็นท่ีสรุปไดโดยไมมีการตีความเพิ่มเติม ท้ังนี้ผลการศึกษาใน
ข้ันตอนนี้จะถูกนําไปใชตอในข้ันตอน I: Influence คือ การสรางแนวทางปฏิบัติ 
 

3.3.2 ขั้นตอน I: Influence ดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.2.1 ข้ันท่ี 1 ดําเนินการประเมินความคิดเห็นและความคาดหวังดานการจัดการ

การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ 
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สําหรับข้ันตอน I: Influence งานวิจัยจะดําเนินการประเมินความคิดเห็นและความ
คาดหวังดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูใหขอมูลสําคัญข้ันที่ 1 
ผูประกอบการธุรกิจ 5 กลุม ตามแนวคิด 5As ดังนี้ ดานท่ีพัก มุงศึกษาธุรกิจ

โรงแรมรีสอรท และโฮมสเตย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มุงศึกษาธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ี
ระลึก ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจขนสง ดานส่ิงดึงดูดใจ มุงศึกษาธุรกิจจัดอีเวนท
และธุรกิจเชิงสุขภาพ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก รวม 40 
ผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงเปนชุดเดียวกับท่ีเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนท่ี 2 

2) เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1   
สําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้งานวิจัยไดใชแบบสอบถามท่ีผานการคนควา

และศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเพื่อดําเนินการสอบถามถึงความคิดเห็นเพื่อประเมินสภาพ
ปจจุบันและความคาดหวังเพื่อใหหาเปาหมายท่ีตองการกอนท่ีจะทําการวิเคราะหหาชองวางและ
นําไปใชตอไป ท้ังนี้แบบสอบถามประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ จํานวน 3 ขอ ประกอบดวย ประเภท
ธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และระยะเวลาการดําเนินงาน โดยมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบ (Check 
List) โดยมีระดับการวัดขอมูลแบบมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวัดเรียงอันดับ 
(Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียว โดยมีลักษณะขอคําถามแบบประเมิน (Rating Scale) คา 5 ระดับ (Likert’s 
Scale) มีระดับการวัดขอมูลแบบมาตรวัดอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 

ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียว  
ระดับ 5 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเท่ียว ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเท่ียว คอนขางดี  
ระดับ 3 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเท่ียว พอใช  
ระดับ 2 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเท่ียว ควรปรับปรุง 
ระดับ 1 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเท่ียว ตองแกไข 
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ความคาดหวังตอการจัดการการตลาดทองเท่ียว  
ระดับ 5 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูงท่ีสุด  
ระดับ 4 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูง  
ระดับ 3 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวนอย 
ระดับ 1 หมายถึง ไมคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว  

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเปนขอคําถามแบบเปด (Open Form) โดยให

เลือกตอบอยางอิสระ เพื่อรับฟงความคิดเห็นไปใชเพื่อการปรับปรุงขอมูล 
เกณฑการแปลคาความหมาย คา  ในการศึกษาระดับสภาพปจจุบันและ

ความคาดหวัง ใชการแปลคามาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ กําหนดเกณฑ
ในการประเมินคาคะแนนท่ีไดจากคําตอบตามสัดสวนการประมาณ โดยมีระดับการตัดขอมูลเปน
แบบมาตรวัดอันตรภาค หรือชวง (Interval Scale) ท่ีมีคําถามเชิงนิยมหรือมีความหมายในเชิงบวก 
(Positive) โดยมีสูตร ดังนี้  

 
 

)(
)(

CClass
RRang

    Interval ( I )   =   
 
 

 เม่ือ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =  5-1 
   C แทน จํานวนช้ัน   =  5 
 
   แทนคาตัวแปรในสูตรดังนี้ 
 
  Interval ( I )  =    5 – 1   =  0.8 
                         5 
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การแปลความหมายน้ัน แปลความหมายจากคาเฉล่ีย  5  ระดับ 
ระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง สภาพปจจุบันของการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวดีมาก 
คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง สภาพปจจุบันของการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวคอนขางดี 
คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง สภาพปจจุบันของการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวพอใช 
คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง สภาพปจจุบันของการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวควรปรับปรุง 
คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง สภาพปจจุบันของการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวตองแกไข 
 
ระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูง

ท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูง 
คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว

ปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว

นอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ไมคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 

 
3) การพัฒนาเคร่ืองมือศึกษาวิจัยข้ันท่ี 1 
นํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกไขของผูทรงคุณวุฒิแลวมาวิเคราะห

หาคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence :IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ีย
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  (สุวิมล ติรกานันท, 2543: 148) รวมท้ังปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ แลวเสนอกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง ซ่ึงมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3
คน เปนผูวัดความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม คือ 
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(1) รองศาสตราจารย ประยูร ดาศรี 
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 
(3) ดร.เฉลิมเกียรติ เฟองแกว 

 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาขอคําถามกับวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว  
(Item Objective Congruence IOC) สุวิมล ติรกานันท, 2546: 137-138) 
             สูตร  IOC     =      
 

เม่ือ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาในขอคําถามกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้ง 

∑r คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
n    คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

ผลการทดสอบพบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหา (IOC) มี
เทากับ 0.85 แสดงวา แบบสอบถามมีคาความสอดคลองระหวางเน้ือหาสามารถนําไปท่ีการศึกษา
กับกลุมตัวอยางจริงได   

4) การรวบรวมขอมูลข้ันท่ี 1   
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยใน

ข้ันตอน A: Appreciation  พรอมท้ังศึกษาทบทวนคนควาเพิ่มเติมจากบทความ และเอกสารตางๆ 
เพื่อนํามาใชในการกําหนดแนวทางคําถามของข้ันตอนคร้ังนี้ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) งานวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาดวยตัวเอง เพื่อทําการ
รวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาในข้ันตอน A: 
Appreciation โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบ Face-to-Face 

5) การวิเคราะหขอมูลข้ันท่ี 1 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอน I: Influence งานวิจัยไดใชโปรแกรม

ทางสถิติสําเร็จในรูปทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหแจกแจงขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาในการแจกแจงขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และ
วัดระดับขอมูลโดยใชคา  ท้ังนี้ผลการวิเคราะหในข้ันตอนนี้จะถูกนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาตอไป 
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3.3.2.2 ข้ันท่ี 2 รางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยผูประกอบการ 
ข้ันตอนนี้ดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยนํา

ผลการศึกษาในข้ันตอน A: Appreciation และตอน I: Influence มาทําการวิเคราะหและสังเคราะห
รวมกันระหวางผูประกอบการเพื่อรางแนวทางจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยผูประกอบการมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ผูใหขอมูลสําคัญข้ันที่ 2 
ผูประกอบการธุรกิจ 5 กลุม ตามแนวคิด 5As ดังนี้ ดานท่ีพัก มุงศึกษาธุรกิจ

โรงแรมรีสอรท และโฮมสเตย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มุงศึกษาธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ี
ระลึก ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจขนสง ดานส่ิงดึงดูดใจ มุงศึกษาธุรกิจจัดอีเวนท
และธุรกิจเชิงสุขภาพ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก รวม 15 
ผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงเปนชุดเดียวกับท่ีดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอน A: Appreciation 
และตอบแบบสอบถามในข้ันตอน I: Influence 

2) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยข้ันท่ี 2 
การศึกษาในข้ันตอนนี้ไดใชเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย (Small Group 

Discussion) โดยเตรียมประเด็นคําถามจากขอมูลท่ีไดในการศึกษาข้ันตอน A: Appreciation และ I: 
Influence กอนหนา เพื่อใหเกิดการอภิปรายและสังเคราะหรวมกัน ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 
ประเด็นตามแนวคิด 4Ps ของธุรกิจโรงแรมรีสอรท และโฮมสเตย ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ี
ระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก คือ  

(1) แนวทางการจัดการดานผลิตภัณฑ (Product) 
(2) แนวทางการจัดการดานราคา (Price) 
(3) แนวทางการจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
(4) แนวทางการจัดการดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  

3) การรวบรวมขอมูลข้ันท่ี 2 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยใน

ข้ันตอน A: Appreciation และ I: Influence พรอมท้ังศึกษาทบทวนคนควาเพิ่มเติมจากบทความ และ
เอกสารตางๆ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและสังเคราะหรวมกันในข้ันตอนการอภิปรายกลุมยอย 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยลงพื้นท่ีศึกษาดวยตัวเอง เพื่อทําการ
อภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) กลุมยอย 3 กลุม กลุมละ 5 คน ผูวิจัยทําหนาท่ีเปด
ประเด็นซักถามโดยใชขอคําถามแบบกึ่งมีโครงสรางในการแลกเปล่ียนขอมูลและจดบันทึกระหวาง
การอภิปรายกลุมยอย  
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4) การวิเคราะหขอมูลข้ันท่ี 2 
งานวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) และการสังเคราะหขอมูลรวมกับทฤษฎีการจัดการการตลาดการทองเท่ียวและรูปแบบการ
ทองเท่ียวเพื่อสรุปประเด็นและเสนอเปนแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม
ของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3.3.3 ขั้นตอน C: Control ดําเนินการ ดังนี้ 
ข้ันตอนนี้ดําเนินการเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยงานวิจัย

สวนนี้ นําผลการศึกษาในข้ันตอน A: Appreciation และตอน I: Influence ท้ัง 6 ประเด็น 
ประกอบดวย ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย 
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวัง นิยามทางการทองเท่ียว ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการ
จัดการการตลาดการทองเท่ียว รางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวจากผูประกอบการ มา
ทําการวิเคราะหและสังเคราะหแบบบูรณาการ เพ่ือสรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ตามแนวคิด 4Ps ของธุรกิจ
โรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและ
ธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก คือ แนวทางการจัดการดานผลิตภัณฑ (Product) 
แนวทางการจัดการดานราคา (Price) แนวทางการจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
แนวทางการจัดการดานการสงเสริมการขาย (Promotion) จากน้ันนํา “แนวทางการจัดการการตลาด
การทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ท่ีได เสนอ
ตอชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอมเพ่ือใหผูประกอบการซ่ึงลวนเปนผูมีสวนรวมในการใหขอมูลเพื่อ
การศึกษาคร้ังนี้นําไปใชในการจัดการการตลาดของแตละธุรกิจตอไป 
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ขั้นตอน AIC  กระบวนการ  ผลท่ีไดรับ 

 - สัมภาษณเชิงลึก  
(ผูเชี่ยวชาญ 3 คน) 

 - ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
- รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 

    
 - ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการ

นําเสนอตอนกัทองเท่ียว Appreciation 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(ผูประกอบการ 40 คน) 

- นักทองเท่ียวกลุมปจจุบันและ
กลุมเปาหมาย 
- รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวัง 
- นิยามทางการทองเท่ียว 

     

 

- 
 - ความคิดเห็นและความคาดหวัง

ดานการจดัการการตลาดการ
ทองเท่ียวของผูประกอบการ 

แบบประเมินความคิดเห็น
และความคาดหวังดานการ
จัดการการตลาดการทองเท่ียว
ของผูประกอบการ 
(ผูประกอบการ 40 คน) 

- ชองวางระหวางสภาพปจจบัุนและ
ความคาดหวังดานการจดัการ
การตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการ 

Influence 

    

 
- อภิปรายกลุมยอย  - 
(ผูประกอบการ 3 กลุม  
กลุมละ 5 คน รวม 15 คน) 

รางแนวทางการจัดการการตลาด
การทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการ 

     
 - 

Control  - วิเคราะหเชิงเนื้อหา 
แนวทางการจัดการการตลาดการ

ทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการ 

 
ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยประยุกตจากหลักการ AIC 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลบทนี้ แบงการนําเสนอตามลําดับการปฏิบัติการโดยใช
กระบวนการ AIC โดยในบทน้ีจะนําเสนอการปฏิบัติการ ตามข้ันตอน A: Appreciation คือ การ
สรางความเขาใจรวมกัน มีการยอมรับและชื่นชมทุกคน โดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตาน ในการ
แสดงออกเกี่ยวกับสภาพอดีต สภาพปจจุบัน และสภาพท่ีมุงหวังในการศึกษารูปแบบการทองเท่ียว
ท่ีคาดหวังของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 

การปฏิบัติการขั้นท่ี 1 ศึกษารูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชเทคนิคการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเชิงลึก (In-depth Interview) 

การปฏิบัติการข้ันท่ี 2 ศึกษารูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการอําเภอ 
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)        
 
4.1 การปฏิบัติการขั้นท่ี 1 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

สําหรับข้ันตอนนี้งานวิจยัไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน 3 ทานท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวและกําลังหรือเคยมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียว
อําเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช ดังนี้  

1) นายสุเทพ เกื้อสังข อดีตผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
นครศรีธรรมราช 

2) นายสรวิศ  จันทรแทน  อดีตนายกสมาคมธุรกิจการทอง เ ท่ียวจั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) นายณัฐวัฒน ศักดา อดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดสุราษฎร
ธ า นี 
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4.1.1 ผลการศึกษารูปแบบการทอง เที่ ยว ท่ี เหมาะสมกับ  อํา เภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผลการศึกษาในสวนนี้สามารถสรุปประเด็นสําคัญออกเปน 2 ประเดน็ ประกอบดวย 
ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียวและรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) นายสุเทพ เกื้อสังข (2557) อดีตผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานนครศรีธรรมราช  

ประเด็นท่ี 1 ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียว 
 

ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียว ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีโดด
เดนท่ีสุดของอําเภอขนอม คือ โลมาสีชมพู ท่ีอยูควบคูกับวิถีชีวิตชาวประมงมาชา
นาน การท่ีโลมามีถ่ินฐานอยูท่ีทองทะเลของอําเภอขนอมนี้ไมใชเร่ืองบังเอิญ แต
เปนการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการดํารงชีวิตของชาวประมงและเหลาโลมา 

วิถีชีวิตชาวประมงขนอมท่ีมีความผูกพันกับฝูงโลมารุนแลวรุนเลา 
ทามกลางธรรมชาติอันสวยงามดวยวิวเขาหินพับผาท่ีมีอายุกวาสองรอยลานป จึง
นับเปนเสนหท่ีเปนอัตลักษณอยางยิ่ง 

ชายหาดท่ีเงียบ สงบ และทอดตัวเรียงยาวของอําเภอขนอม ก็เปนอีกส่ิง
หนึ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวผูหลงใหลในเสียงคล่ืนและแสงแดด ใหมาพักผอนท่ี
ชายหาดอําเภอขนอมนี้คร้ังแลวคร้ังเลา 

เม่ือตองหาประสบการณแปลกใหมจากทองถ่ิน ผูคนในอําเภอขนอมก็
พรอมตอนรับ วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานและการทําสวนผลไมจะเปนหองเรียน
ขนาดใหญใหกับนักทองเท่ียว ท่ีสามารถเรียนรูไดอยางไมมีวันจบส้ิน 
 

ประเด็นท่ี 2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 
 

บริบททางการทองเท่ียว ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดนของอําเภอ    
ขนอมคือทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมง 

รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมของอําเภอขนอมควรเปนไปในลักษณะ
การรักษาส่ิงแวดลอม รักษาธรรมชาติ เนนการมีสวนรวมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน 
อาทิ การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวแบบละเมียด
ละไม เปนตน 
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กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนําเสนอตอนักทองเท่ียวควรเปนการเท่ียวชมหรือ
เรียนรูวิถีชีวิตชาวประมง เร่ิมต้ังแตการทําอวน ทําแห การออกหาปลา ซ่ึงเม่ือออก
หาปลาในทองทะเลขนอมนักทองเท่ียวจะพบส่ิงนาอัศจรรยใจมากมาย คือ บอน้ํา
จืดกลางทะเล ท่ีมาของตํานานหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เขาหินพับผา 
ปรากฏการณทางธรณีวิทยาของเขาหินท่ีเรียงซอนตัวกันเหมือนผาพับไว รวมไป
ถึงพระเอกแหงทองทะเลขนอมคือเหลาโลมาฝูงนอยใหญ มาวายวนเวียนอยูรอบๆ
เรือดวยทาทางอันเปนมิตร เสนหอันเปนอัตลักษณของทองทะเลขนอมนี้สามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติใหมาแวะเวียนสัมผัสและรวมเรียนรู
แลกเปล่ียนประสบการณไปกับชาวขนอมไดอยางมหาศาล 

ท้ังนี้ ประเด็นของกิจกรรมการทองเท่ียวชายหาดท่ีมีการสรางมลภาวะทาง
เสียง ทางอากาศ และทางสายตา ของการใชเจ็ทสกี เรือกลวย หรือกิจกรรมท่ีกอ
มลภาวะอ่ืนๆ ยังไมเปนปญหาของขนอม เนื่องจากชุมชนมีความสามัคคีพรอมใจ
กันไมใหบริการ และตอตานผูใหบริการกิจกรรมการทองเท่ียวเหลานี้ แตควรเปน
ประเด็นเฝาระวังและมีมาตรการการจัดการรองรับเนื่องจากเม่ือนักทองเท่ียวเพิ่ม
มากข้ึน การเขามาของนายทุนก็จะมีมากข้ึนตามไปดวย ดวยเหตุนี้อาจทําใหมีการ
ฝาฝนกฎของชุมชนจากบุคคลภายนอกหรือแมแตบุคคลภายในชุมชนเอง 

หากชุมชนรูวิธีการนําเสนอกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม
กับธรรมชาติและวิถีชีวิตท่ีเปนอยู การทองเท่ียวของอําเภอขนอมก็จะมีความยั่งยืน
ท้ังดานสังคม ดานวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ 
 

2) นายสรวิศ จันทรแทน (2557) อดีตนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ประเด็นท่ี 1 ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียว 
 
ขนอมมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ท่ีเดนชัดท่ีสุดคือ โลมาสีชมพู ท่ีนักทองเท่ียว

สวนใหญรูจักกันดีอยูแลว 
ยิ่งไปกวานั้น เม่ือนักทองเท่ียวมาถึงขนอมจะไดพบกับชายหาดท่ียาวกวา 

9 กิโลเมตร เร่ิมต้ังแตหาดคอเขา หาดหนาดาน หาดในเปร็ต ไปจนถึงหาดในเพลา  
ชายหาดน้ี มีชุมชนถึง 4 ชุมชน คือ ชุมชนคอเขา ชุมชนบานหนาดาน 

ชุมชนบานในเปร็ต และชุมชนหาดในเพลา ท่ียังมีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบ
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งายไปตลอดความยาวของหาด อาชีพเกษตรกรของชุมชนท้ัง 4 ชุมชนนี้ สวนใหญ
มีการทําสวนแกวมังกร สวนมะพราว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําประมงพ้ืนบาน ซ่ึง
ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและยังดําเนินอยูจนถึงปจจุบัน 

 
ประเด็นท่ี 2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 

 
การทองเท่ียวของอําเภอขนอมควรมีรูปแบบท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติของอําเภอขนอมท่ีมีความเรียบงาย สบาย สงบ ไมวุนวาย ไม
ทําลายส่ิงแวดลอม โดยสามารถเปนไดหลายรูปแบบ 

นักทองเท่ียวในยุคนี้โหยหาความสงบใหกับชีวิตและหลีกหนีส่ิงวุนวาย 
ซ่ึงสอดคลองกับทรัพยากรที่อําเภอขนอมมีอยูแลวเปนทุนเดิม การทองเท่ียวเนิบชา 
จึงเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม 

ตองมีการใหขอมูลนักทองเท่ียวเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวภายในอําเภอขน
อม อาทิ หาดคอเขา หาดหนาดาน หาดในเพลา เจดียปะการัง และถํ้าเขาวังทอง ให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับหาดทรายชายทะเลที่สวยงามและเดินเลนหรือออกกําลัง
กายบนชายหาดท่ียาว 9 กิโลเมตร อันเปนความโดดเดนของชายหาดอําเภอขนอม 

นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนใหนักทองเท่ียวทํากิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การปนจักรยานแทนการใชรถยนตในการ
เดินทางภายในแหลงทองเท่ียว การเรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวสวนแกว
มังกร สวนมะพราว รวมถึงการทําประมงพ้ืนบานริมชายฝงท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับ
ประสบการณใหม สนุกสนานพรอมกับซึมซับความรูสึกอันเปนมิตรไมตรี 

ยิ่งไปกวานั้น อําเภอขนอมจะตองมีการจัดการและการบริหารการใชและ
ทดแทนทรัพยากรที่ดี การทองเท่ียวของอําเภอขนอมจะเปนไปในทิศทางท่ียั่งยืน 
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3) นายณัฐวัฒน ศักดา  (2557)  อดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัด
สุราษฎรธานี 

ประเด็นท่ี 1 ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียว 
 

โลมาสีชมพู คือ ส่ิงแรกท่ีนึกถึงเม่ือมีคนถามถึงอําเภอขนอม นับเปน
พระเอกแหงทองทะเลขนอมจริงๆ นักทองเท่ียวสวนมากเดินทางมาอําเภอขนอมก็
เพื่อที่จะยลโฉมเจาโลมาน่ีแหละ เปนประสบการณแปลกใหมของผูคนตางถ่ิน 

เม่ือมองทรัพยากรของอําเภอขนอมในมุมมองท่ีกวางข้ึน นอกจากกลุม
นักทองเท่ียวผูรักธรรมชาติแลว ขนอมยังเปน Destination ช้ันเยี่ยมสําหรับกลุม
นักกีฬาชายหาดอีกดวย 

อําเภอขนอมมีจุดเดนทางภูมิศาสตรเปนอยางมาก อาทิ ชายหาดท่ีกวาง
และยาวขนาดท่ีสามารถสรางสนามวอลเลยบอลชายหาดขนาดมาตรฐานไดถึง 3 
สนาม บริเวณหาดหนาดาน ชายหาดท่ียาวติดตอกันถึง 9 กิโลเมตร ตั้งแตหาดคอ
เขาจนถึงหาดในเพลา 

ยิ่งไปกวานั้นคือชายหาดเหลานั้นลวนเปนสถานท่ีท่ีเ งียบสงบ  ให
ความรูสึกผอนคลาย สบาย 

ชายหาดอําเภอขนอมมีช่ือเสียงอยางมากในการจัดวอลเลยบอลระดับ
นานาชาติ ซ่ึงมีผลตอบรับอยางดีเยี่ยม มีตัวช้ีวัดอยางชัดเจนจากจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนใน
ทุกทุกปของนักกีฬาตางชาติท่ีเขารวมแขงขันในสนามนี้ โดยใหเหตุผลวา ชายหาด
ขนอมมีทรายท่ีละเอียด สามารถสรางสนามแขงไดหลายสนามติดกัน 

อาหารทะเลที่มีความสดใหมและผลไมทองถ่ิน มะพราว แกวมังกร คือ อีก
หนึ่งทรัพยากรสําคัญของอําเภอขนอม เพราะนักกีฬาตองการอาหารคุณภาพดี สด 
ใหม เพื่อสุขภาพท่ีดีของรางกาย 

นอกจากนี้ขนอมยังเปนสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการพักผอนหลังจากการแขงขัน 
เนื่องจากความเงียบสงบของหาด อากาศสบายๆ ไมมีเสียงดัง ไมมีความวุนวาย 
นักกีฬาสามารถฟนฟูรางกายและจิตใจไดกอนจะเดินทางกลับบานหรือกอนการ
เดินทางเพื่อการแขงขันคร้ังตอไป 

 
 
 



63 

ประเด็นท่ี 2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 
 

รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม ควรเปนการทองเท่ียว
เชิงนันทนาการ การทองเท่ียวเพื่อการกีฬา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือการ
ทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน  จึงจะเปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเดนของอําเภอขนอม 

ท้ังนี้กิจกรรมการทองเท่ียวในอําเภอขนอมจึงไมจําเปนตองอาศัยส่ิงเรา
จําพวกสถานบันเทิง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพักผอน ทําให
นักทองเท่ียวมีความรูสึกอ่ิมเอม ปลอดโปรง อยางเต็มท่ี ส่ิงท่ีอําเภอขนอมควร
สนับสนุน คือ การนวดเพื่อสุขภาพ การบําบัดรักษารางกาย เปนตน 

 
จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนของผูใหขอมูลสําคัญ 3 ทาน นํามาวิเคราะหไดวา 
ผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 3 ทาน มีความคิดเห็นสวนใหญสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน คือ โลมาสีชมพู เปนสัญลักษณแหงทองทะเลขนอมที่ผูคนตางใหความสนใจและสามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวชาวไทยไดเปนอยางดี ประกอบกับหาดทรายสีทองท่ีทอดตัวเรียงยาวตอกันอยาง
สวยงามกวา 9 กิโลเมตร ก็มักทําใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติหลงรักทะเลขนอมอยู
เสมอ แสงแดดจาท่ีสองลงมากระทบกับน้ําทะเลพรอมบรรยากาศแวดลอมอันเงียบสงบ ชางเหมาะ
แกการพักผอน หลีกหนีจากความวุนวายท่ีตองเจอในชีวิตประจําวัน (สุเทพ เกื้อสังข, สรวิศ จันทร
แทน และณัฐวัฒน ศักดา, 2557) นักทองเท่ียวท่ีมาเยือนอําเภอขนอมจึงไมเนนการทํากิจกรรม
ฉาบฉวย แตจะนั่งริมชายหาด อานหนังสือ และนอนอาบแดด ใชชีวิตแบบไมเรงรีบเหมือนทุกวัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ (Cowie, 2013) กลาววา การทองเท่ียวท่ีไมเรงรีบนี้ สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวกลุมเฉพาะท่ีตองการมากกวาการไดเห็นทะเล เลนเคร่ืองเลน หรือการชม
ส่ิงสวยงามตามสถานท่ีตางๆอยางฉาบฉวย นอกจากนี้อําเภอขนอมยังมีวิถีชีวิตท่ีดํารงไวแบบดั้งเดิม 
โดยเฉพาะการทําประมงพื้นบานซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเขาไปเรียนรูอยางแทจริงใหเกิด
ประสบการณใหม อัตลักษณของประมงพื้นบานอําเภอขนอมนี้ คือ การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันใน
การดํารงชีวิตของชาวประมงและเหลาโลมา ชาวประมงจะออกหาปลาต้ังแตเชามืดและเก็บอวนใน
ตอนรุงเชา ประมาณ 6-7 โมงเชา ระหวางการเก็บอวนชาวประมงจะโยนปลาตัวเล็กตัวนอยท่ีติดมา
กับอวนซ่ึงไมสามารถนําไปขายไดนั้นใหกลับคืนสูทองทะเล ปลาเล็กๆเหลานั้นท่ีโยนกลับสูทอง
ทะเลบางก็กลับสูทองทะเลรอการเติบโต บางก็กลายเปนอาหารช้ันเยี่ยมของเหลาโลมาท่ีวายวน
เวียนอยูรอบๆเรือ ชาวประมงขนอมจึงมีความผูกพันกับฝูงโลมารุนแลวรุนเลา นักทองเท่ียวจะไดรับ
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ประสบการณการทองเท่ียวท่ีนาประทับใจอยางยิ่ง (สุเทพ เกื้อสังข และสรวิศ จันทรแทน, 2557) ซ่ึง
สอดคลองกับ (ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2544: 8-10) กลาววา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต เปนรูปแบบการทองเที่ยวท่ีเนนการใหความเคารพตออัตลักษณของชุมชน นักทองเท่ียวจะ
ไดรับรูถึงความสําคัญของวิถีชีวิตแบบทองถ่ิน นอกจากน้ียังมุงเนนใหทองถ่ินมีความภูมิใจในอัต
ลักษณของตน สามารถส่ือความหมายใหนักทองเท่ียวเขาใจในวิถีชีวิตทองถ่ินวางดงามและมีคุณคา
อยางไรเพ่ือใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน (สรวิศ จันทรแทน และณัฐวัฒน ศักดา 2557) กลาวถึง
อําเภอขนอมวามีผลไมที่มีรสชาติดี คือ มะพราวและแกวมังกร พรอมกับมีอาหารทะเลที่มีความสด
ใหมท่ีสามารถสรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวอีกดวย อยางไรก็ตาม (ณัฐวัฒน ศักดา, 2557) 
ใหขอมูลเพิ่มเติมในมุมมองท่ีแตกตางออกไปวา อําเภอขนอมมีศักยภาพสูงหากมุงเนนการทองเท่ียว
เชิงนันทนาการเพราะมีหาดทรายท่ีกวางและยาวสามารถจัดทําสนามกีฬาชายหาดได อีกท้ังยังมี
ความเงียบสงบ อาหารคุณภาพดี ท่ีตอบสนองความตองการของนักกีฬาหลังจากจบการแขงขันใน
แตละวันไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับ Gibson, Attle and Yiannakis (1997 อางถึงใน Neirotti, 
2003: 2) กลาววา การทองเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวเพื่อทํากิจกรรมทางกีฬา หรือ
เขารวมแขงขันกีฬา ท้ังนี้ ยังรวมถึงการทองเท่ียวเพื่อเขาชมการแขงขันกีฬา ซ่ึงการจัดการการ
ทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ คือ จะตองมีสถานที่สําหรับแขงขัน
หรือฝกซอมในระดับมาตรฐานของกีฬาประเภทนั้น อีกท้ังยังตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
บรรยากาศ หรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําใหนักกีฬารูสึกผอนคลายจากการแขงขัน 

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกนี้มีความสอดคลองกับขอมูลทุติยภูมิท่ีงานวิจัยไดทบทวน
วรรณกรรมไวในบทที่สอง โดยสรุปไดดังนี้ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดนของอําเภอขนอม คือ 
โลมาสีชมพูซ่ึงมีความผูกพันกับชาวประมงพื้นบานทามกลางธรรมชาติท่ีงดงามพรอมให
นักทอง เ ท่ียว เข าไป เ รียน รู  หาประสบการณแปลกใหม  นอกจากนี้ อํ า เภอขนอมยั ง มี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ หาดทรายสีทองเรียงตัวทอดยาวกวา 9 กิโลเมตร บรรยากาศที่
เงียบ สงบ ใหนักทองเท่ียวไดพักผอนอยางเต็มท่ี ประกอบกับอาหารทะเลท่ีสดใหมและผลไมรส
เลิศ ดวยองคประกอบท้ังหมดน้ีทําใหขนอมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะแกการทองเท่ียวเพื่อ
พักผอนและสรางประสบการณใหมกับการเรียนรูวิถีชีวิตทองถ่ิน ดําเนินชีวิตอยางชาๆ ไมเรงรีบ 
และผอนคลายทามกลางธรรมชาติท่ีเงียบสงบ 
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4.2 การปฏิบัติการขั้นท่ี 2 รูปแบบการทองเที่ยวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
การปฏิบัติการข้ันท่ี 2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทําการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากกลุมผูประกอบการธุรกิจ 
5 กลุม ตามแนวคิด 5As โดยดานท่ีพัก คือ ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก คือ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว คือ ธุรกิจขนสง ดาน
ส่ิงดึงดูดใจ คือ ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว คือ ธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 40 คนโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดในประเด็น ทรัพยากรการ
ทองเท่ียวของอําเภอขนอมท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว กลุมนักทองเท่ียวปจจุบันและกลุม
นักทองเท่ียวเปาหมาย รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการ และนิยามทางการ
ทองเท่ียว  

ท้ังนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ิมตนดวยการชี้แจงวัตถุประสงคใหชัดเจนอีกคร้ังแก
ผูเขารวม จากนั้นจึงมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกใหผูเขารวมรับฟง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมแตละคนไดรับฟง รับรู และจดจําขอมูล 
ประสบการณ ความรูสึกของตนเองหรือพูดคุยเปนกลุมยอยในบางประเด็น แลวนํามาเสนอเพื่อ
หลอมรวมและสรุปเปนคําสําคัญ (Keywords) ท่ีรับรูรวมกันข้ึนบนกระดาน จากนั้นผูเขารวมแตละ
คนลงคะแนนใหคําสําคัญท่ีเห็นดวยมากท่ีสุดคนละ 3 ขอ เพื่อหาขอสรุปของขอมูลจากคําสําคัญ
หรือกลุมคําสําคัญท่ีมีคาคะแนนสูงสุด โดยสามารถสรุปผลการศึกษารายประเด็นไดดังนี้ (ชมรม
ธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ก) 
  

4.2.1 ประเด็นท่ี 1 ทรัพยากรการทองเที่ยวของอําเภอขนอมที่ตองการนําเสนอตอ
นักทองเท่ียว  

 
กลุมเราขอนําเสนอวาอําเภอขนอมเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสดใหม 

สงบ มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ท้ังทะเล ภูเขา โดยเฉพาะหาดทรายที่มีความยาว ขาว 
และสะอาด รวมถึงอากาศท่ีบริสุทธ์ิใหความรูสึกสดช่ืนแกนักทองเท่ียว เหตุผล
เพราะ..ทราบม๊ัยคะวา ขนอมของเราไดรับการโหวตใหเปน Fresh Destination จาก
เว็บไซต Agoda คะ ขอเสียงปรบมือใหกับขนอมของเราหนอยคา (เสียงปรบมือ
จากผูเขารวมทานอ่ืนๆดังข้ึน) เพราะเหตุนี้แหละคะ ทําใหคนรูจักขนอมในภาพ
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ความสดใหม ยังไมถูกทําลาย (ผูพูดหัวเราะ) กลุมเราเลยมีความเห็นวาควรหยิบเอา
โอกาสนี้มาใชใหเปนประโยชนคะ (ขอเสนอกลุมยอยท่ี 1) 

กลุมท่ีสองคะ เราก็เห็นดวยกับกลุมท่ีหนึ่งนะคะ และขอเพิ่มเติมพระเอก
ตลอดกาลแหงทองทะเลขนอม คือ โลมาสีชมพู คะ แตไมใชแคการโปรโมทวาให
มาดูโลมา ดูโลมา เฉยๆนะคะ กลุมเราเห็นความผูกพันระหวางโลมาและพวกเรา
ชาวขนอม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาวประมงพ้ืนบานตัวกลางหลักในการสานสาย
สัมพันธ ดิฉันจึงขอเสนอใหการทําโปรโมทการทําประมงพื้นบานกับชาวขนอมท่ี
มีเอกลักษณพิเศษคือถาออกหาปลากับเรา นักทองเท่ียวจะมีโอกาสไดเห็นโลมาสี
ชมพูดวย จะเปนประโยชนอยางมากถาเรานํามาทําจริงเพราะเมื่อชาวบานเห็น
คุณคาวิถีชีวิตแบบเรียบงายนี้ก็จะยังคงอยูกับชาวขนอมตลอดไป...” (เสียงปรบมือ
จากผูเขารวมทานอ่ืนๆ ดังข้ึนอยางเกรียวกราว) (ขอเสนอกลุมยอยท่ี 2) 

ชอบขอเสนอของกลุมท่ีสองมากเลยครับ สําหรับกลุมผม กลุมท่ีสามนะ
ครับ เรามีความเห็นรวมกันวา ยังไงโลมาสีชมพูก็คือสัญลักษณอันดับหนึ่งของ
อําเภอขนอมอยูดี เราเลยมาคิดถึงประเด็นรองลงมาครับ เวลานักทองเท่ียวมา
โดยเฉพาะชาวตางชาติ เคามักจะชอบทานผลไม ผลไมของขนอมท่ีข้ึนช่ือเล่ืองลือก็
คือ แกวมังกร นั่นเองครับ เนื้อแนน รสชาติดี ไมหวานจนเกินไป ยังไมหมดครับ 
มะพราว ของขนอมเราก็มีรสชาติหวาน หอม เพิ่มความสดช่ืนใหนักทองเท่ียวได
ครับ แถมใหอีกอยางนึงครับ กลุมเราเนนทางสายรับประทานนะครับ (หัวเราะกัน
สนุกสนาน) เม็ดมะมวงหิมพานตครับ ของฝากช้ันหนึ่งของอําเภอขนอมเลยก็วาได 
ท่ีขาดไมไดสําหรับเม็ดมะมวงหิมพานตคือ แกงพริกกระดูกหมูใสเม็ดมวงครับ ขอ
ฝากไวเทานี้ครับ ขอบคุณครับ (ทุกคนยิ้มรับและปรบมือพรอมเสียงหัวเราะ) 
(ขอเสนอกลุมยอยท่ี 3) 

โอโห ทองรองกันเลยทีเดียวครับ ผมแถมใหอีกอยางครับ สําหรับสาย
รับประทานอยางกลุมท่ีสาม อําเภอขนอมเปนแหลงทาเรือประมงน้ําลึก ขนอมเลย
มีอาหารทะเลที่สด ใหม และคุณภาพดีมากครับ (เสียงเฮจากลุมท่ีสามดังข้ึนดวย
ความประหลาดใจวาทําไมถึงลืมเร่ืองนี้ไปได) (เสียงหัวเราะจากกลุมอ่ืนๆแทรก
ข้ึนมาเบาๆ) ผมตัวแทนกลุมท่ีส่ีนะครับ ความเห็นของกลุมเรา คือ โลมาสีชมพู 
เปนเอกลักษณท่ีชัดเจนที่สุดของอําเภอขนอมเชนกันครับ และเราก็เห็นดวยอยางยิง่
เลยครับกับไอเดียที่กลุมสองนําเสนอการโปรโมทในรูปแบบวิถีชีวิตประมง
พื้นบานท่ีมีกําไรเปนการไดยลโฉมเจาโลมาสีชมพูของเรานี่แหละครับ อีกปจจัย   
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นึงท่ีกลุมเราคิดวาเปนไฮไลทมากๆ ของขนอม คือ ความเงียบ สงบ ครับ (อืมมม 
เสียงคลอแสดงความรูสึกเห็นดวยจากผูฟง) ความเงียบ สงบ บนหาดทรายสีทองท่ี
ทอดยาวกวา 9 กิโลเมตรของเรานี่แหละครับ ท่ีทําใหคนโหยหา อยากกลับมาเท่ียว
ซํ้า เพราะเครียดและเบ่ือหนายกับชีวิตแบบเรงรีบในแตละวัน…” (ผูเขารวม
ปรบมือพรอมพะยักหนาเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว) (ขอเสนอกลุมยอยท่ี 4) 

อยูกลุมสุดทายยากเลยคะ (ผูพูดหัวเราะ) ตัวแทนจากกลุมหานะคะ กลุม
เราลิสมาเปนปจจัยส้ันๆไดหลายปจจัยคะ  สวนใหญก็จะตรงกับขอมูลจาก
ผูเช่ียวชาญและขอมูลท่ีสมาชิกกลุมอ่ืนไดนําเสนอไปแลวนะคะ ปจจัยแรกคือ
โลมาสีชมพูเหมือนกันคะ แลวก็ตามมาดวยหาดทรายสีทองที่ท้ังกวางและยาว อัน
นี้เราไมไดเรียงลําดับอะไรนะคะ นึกไดกอนก็เขียนกอน (ผูฟงยิ้มและพะยักหนา
ตามเบาๆ) ออ แลวหาดของเราก็เงียบ สงบ ดวยคะ แลวก็มีเร่ืองอาหารทะเล ผลไม 
เม็ดมะมวงหิมพานตเหมือนกันคะ สวนปจจัยท่ียังไมมีสมาชิกทานอ่ืนพูดถึง คือ 
เขาหินพับผา บอน้ําจืดของหลวงปูทวด ถํ้าเขาวังทอง และก็น้ําตกอีกหลายท่ีเลยคะ 
(ขอเสนอกลุมยอยท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 4.1 คาคะแนนประเด็นทรัพยากรการทองเท่ียวของอําเภอขนอมท่ีตองการนําเสนอตอ
นักทองเท่ียว 

 
ประเด็น คําสําคัญ คะแนน รอยละ 

โลมาสีชมพู 30 25.00 
หาดทราย 9 กโิลเมตร 12 10.00 
ความเงียบสงบ 24 20.00 
วิถีชีวิตชาวประมง 17 14.20 
มะพราว และแกวมังกร 10 8.20 
เม็ดมะมวงหิมพานต 8 6.70 
อาหารทะเลสด 14 11.70 

ทรัพยากร 
ท่ีโดดเดนของ
อําเภอขนอม 

แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ คือ เขาหินพับผาบอน้ําจืด
หลวงปูทวด และถํ้าเขาวังทอง 5 4.20 

 รวม 120 100.00 
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ผลสรุป คือ โลมาสีชมพู เปนทรัพยากรที่ตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียวมากท่ีสุดของ
อําเภอขนอมตามความเห็นของกลุมผูประกอบการ รองลงมาคือ ความเงียบสงบ และวิถีชีวิต
ชาวประมง ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกันในดานกิจกรรมการทองเท่ียวอันโดดเดนของพื้นท่ี ลําดับถัดไป 
คือ อาหารทะเลสด หาดทราย 9 กิโลเมตร มะพราวและแกวมังกร เม็ดมะมวงหิมพานต และแหลง
ทองเท่ียวธรรมชาติตามลําดับ 

 
4.2.2 ประเด็นท่ี 2 กลุมนักทองเที่ยวปจจุบันและกลุมนักทองเท่ียวเปาหมายของอําเภอ   

ขนอม 
 ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ก) 

กลุมนักทองเท่ียวในปจจุบัน 
 

นักทอง เที่ ยวปจจุ บัน  คือ  นักทอง เ ท่ียวชาวไทยท่ีมาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช และกลุมจังหวัดใกลเคียง สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส 
ยะลา และปตตานี มีวัตถุประสงคการเดินทาง เพื่อประชุมสัมมนา และเพ่ือการ
พักผอน โดยมีลักษณะนักทองเท่ียว คือ หมูคณะ ครอบครัว อัตราคาใชจายเฉล่ีย/
คน/วันประมาณ 1,500-2,000 บาท 

สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ คือ กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ฟนแลนด 
สวีเดน เดนมารค และเยอรมนี มีวัตถุประสงคการเดินทาง คือ เพื่อพักผอนระยะ
ยาว โดยมีลักษณะนักทองเท่ียว คือ ครอบครัว และกลุมเพื่อน อัตราคาใชจายเฉล่ีย/
คน/วันประมาณ 1,500-2,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีนักทองเท่ียวชาวมาเลเซีย มีวัตถุประสงคการเดินทาง คือ 
เพื่อพักผอนระยะส้ัน โดยมีลักษณะนักทองเท่ียว คือ กลุมเพื่อนประมาณ 10-12 คน 
อัตราคาใชจายเฉล่ีย/คน/วันประมาณ 1,500-2,000 บาท 
 

กลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 
 

กลุมนักทองเท่ียวเปาหมายท่ีเราตองการคือนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เม่ือ
เดินทางมาแลวมีการใชจายเยอะ และรักธรรมชาติ 
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อําเภอขนอมยังมีท่ีพักระดับ 5 ดาว หรือส่ิงอํานวยความสะดวกหรูหรา
อ่ืนๆไมเพียงพอ ไมสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวกลุมนี้ได ถา
เราตองการกลุมนี้ เราตองพัฒนา Supply Side อีกมากเลยครับ 

ประเด็นนี้ เราควรแยกใหออกระหวางนักทองเท่ียวกลุมหรูหราและ
นักทองเท่ียวกลุมคุณภาพคะ นักทองเท่ียวกลุมหรูหรา คือ นักทองเท่ียวท่ีมีความ
คาดหวังสูง ขอมูลเยอะ พักผอนในระยะส้ันๆ การใชจายสูง ตองการความหรูหรา
และสะดวกสบายเปนสําคัญ สวนนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ ดิฉันมองวาเปน
นักทองเที่ยวท่ีรักความสงบ ชอบธรรมชาติ ไมจําเปนตองหรูหราแตใชจายเยอะ
เหมือนกันคะ ตางกันตรงท่ีกลุมหรูหราจะใชเงินสวนใหญไปกับคาท่ีพักราคาแพง
และการบริการระดับพิเศษสุดๆ (ผูพูดเนนเสียงใหรูสึกถึงการบริการที่มีราคาแพง/
ผูเขารวมตางยิ้มและหัวเราะ) สวนนักทองเท่ียวคุณภาพจะใชเงินไปกับการซ้ือทัวร
แบบพิเศษ คือ แบบเขาถึงวิถีชีวิตของจริง ซ่ึงบางทีไมมีอยูในโปรแกรมทัวรท่ัวไป 
แตเขาตองการเรียนรู สรางประสบการณใหมจึงยอมจายในราคาสูง 

เห็นดวยอยางยิ่งครับกันการมองแยกสวนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีการใช
จายสูงเหมือนกัน แตพฤติกรรมการทองเท่ียวตางกันครับ ผมขอเพิ่มเติมในสวน
นักทองเท่ียวกลุมเปาหมายของเรานะครับ  คือ  นักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ 
นักทองเท่ียวกลุมนี้สวนใหญพักคางแรมเปนเวลานานอยางนอย 1 สัปดาห การใช
จายอยูท่ีเฉล่ียประมาณ 2,000-2,500 บาท/คน/วัน อันนี้หมายถึงตางชาตินะครับ ถา
เปนคนไทยกลุมคุณภาพก็มีครับ แตนอยเหลือเกิน ฮาๆๆๆ (ท้ังผูพูดและผูฟง
หัวเราะขบขัน) ถาเปนคนไทยกลุมคุณภาพ ก็จะมีการใชจายในลักษณะเดียวกัน
ครับแตจะไมไดอยูนาน ผมเลยมองเห็นประเด็นวา ถาเราจะแยกนักทองเท่ียว
กลุมเปาหมายเปนชาวไทยและชาวตางชาตินาจะดีครับ มีผลกับการทําการตลาดท่ี
ชัดเจน เพราะพฤติกรรมและเง่ือนไขการทองเท่ียวหลายสวนตางกันครับ 

ท่ีกลาวมาน้ีสวนใหญนาจะพูดถึงชาวตางชาติกันนะครับ (“อืม...ใชๆ” 
เสียงตอบรับเห็นดวยจากผูเขารวมสวนมาก) งั้นเรามาโฟกัสประเด็นชาวตางชาติ
กอนเลยดีกวาครับ ก็ตามท่ีหลายทานพูดไปแลวนะครับวา ใชจายสูง อยูนาน รัก
ธรรมชาติ รักความสงบ ชอบเรียนรูวิถีชีวิต พฤติกรรมการทองเท่ียวนี้สวนใหญท่ี
พบเห็นจากประสบการณจะเปนชาวสแกนดิเนเวียครับ ท่ีเดินทางมาขนอมและอยู
พักแบบระยะยาว บางคนก็อยูนานเปนเดือน สวนใหญจะมาชวงปลายป คือ 
ธันวาคมยาวไปถึงชวงตนเดือนกุมภาพันธ สวนใหญแลวก็จะมาเปนครอบครัว คู
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สูงอายุ และบางสวนเปนกลุมเพื่อนบางเล็กนอย แตตลาดท่ีนาสนใจผมวาอยูท่ี
ครอบครัวและคู สูงอายุครับ  เพราะมักจะเกิดการเดินทางมาซํ้าหากได รับ
ประสบการณท่ีดีและประทับใจระหวางพักอยูท่ีนี่ 

เพิ่มเติมประเด็นนักทองเท่ียวเปาหมายท่ีเปนกลุมคุณภาพชาวตางชาติครับ 
ผมวาตลาดกลุมประเทศยุโรป อยางเชน สเปน ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนี และอังกฤษ 
ก็นาสนใจไมแพกันนะครับ พฤติกรรมการทองเท่ียวคอนขาง Match กับท่ีเรา
ตองการ และชวงเวลาการเดินทางทองเที่ยวของกลุมนี้สวนมากจะอยูในชวงเดือน
กรกฎา สิงหา กันยา ซ่ึงเปนชวงท่ีขนอมกําลังสวยเลยครับ ขาดแตการทําตลาดให
นักทองเท่ียวไดรับรูครับ วามีสถานท่ีสวยๆแบบนี้อยูในประเทศไทยดวยครับ 
(ผูเขารวมลวนปรบมือกันเกรียวกราว 

กลุมเปาหมายตอมา คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร 
ดิฉันมองวาถาคนกรุงเทพรูจักขนอม ก็จะสงผลใหคนในพื้นท่ีอ่ืนรูจักขนอมตาม
ไปดวยอยางรวดเร็วคะ นักทองเท่ียวท่ีเดินทางจากกทม.สวนมากมีวัตถุประสงค
การเดินทาง  คือ  เพื่อการพักผอนระยะส้ัน  โดยมีลักษณะนักทองเท่ียว  คือ 
ครอบครัว กลุมเพื่อน และคูรัก การใชจายใกลเคียงกับกลุมตางชาติคะ นาจะอยูท่ี
เฉล่ียประมาณ 2,500-3,000 บาท/คน/วัน เปนการพักผอนระยะส้ัน 2-3 วัน 
 

ตารางท่ี 4.2 คาคะแนนประเด็นกลุมนักทองเท่ียวปจจุบันและกลุมนักทองเท่ียวเปาหมาย 
 

นักทองเที่ยว
ปจจุบัน 

นักทองเท่ียว
เปาหมาย ประเด็น คําสําคัญ 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 
นักทองเที่ยวชาวไทย 
-กลุมจังหวัดภาคใต 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา 
-เดินทางเปนหมูคณะ 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 1,000-1,500 บาท/คน/วัน 

38 31.67 18 15.00 

กลุมนัก 
ทองเที่ยว
ปจจุบัน
และ 

กลุมนัก 
ทองเที่ยว
เปาหมาย
ของอําเภอ
ขนอม 

นักทองเที่ยวชาวไทย 
-กลุมจังหวัดภาคใต 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะสั้น 
-เดินทางเปนครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 1,500-2,000 บาท/คน/วัน 

25 20.83 9 7.50 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

นักทองเที่ยว
ปจจุบัน 

นักทองเท่ียว
เปาหมาย ประเด็น คําสําคัญ 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 
นักทองเที่ยวชาวไทย 
-กรุงเทพมหานคร 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะสั้น 
-เดินทางเปนครอบครัวหรือกลุมเพ่ือน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 2,500-3,000 บาท/คน/วัน 

10 8.33 22 18.33 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
-สแกนดิเนเวีย (ฟนแลนด/สวีเดน/เดนมารก) 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะยาว 
-เดินทางเปนครอบครัว คูสูงอายุ และกลุมเพ่ือน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 1,500-2,000 บาท/คน/วัน 

15 12.50 8 6.67 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
-สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และอังกฤษ 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะยาว 
-เดินทางเปนครอบครัว คูสูงอายุ และกลุมเพ่ือน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 2,000-2,500 บาท/คน/วัน 

12 10.00 24 20.00 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
-มาเลเซีย 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะสั้น 
-เดินทางเปนกลุมเพ่ือน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 1,500-2,000 บาท/คน/วัน 

8 6.67 6 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมนัก 
ทองเที่ยว
ปจจุบัน
และ 
กลุมนัก 
ทองเที่ยว
เปาหมาย
ของอําเภอ
ขนอม 

นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ 
-ชาวไทยและตางชาติ กลุมหรูหรา 
-วัตถุประสงคการเดินทางเพื่อพักผอนระยะสั้น 
-เดินทางเปนครอบครัวและกลุมเพื่อน 
-อัตราใชจายเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/คน/วัน 

6 5.00 7 5.83 

 รวม 120 100.00 120 100.00 
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ผลสรุป คือ กลุมนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาอําเภอขนอมมากท่ีสุดในปจจุบันตามความ
คิดเห็นของผูประกอบการ คือ กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเพื่อประชุมสัมมนา และนอย
ท่ีสุดในปจจุบันคือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีใชจายสูงมาก อัตราใชจายเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/คน/วัน  
กลุมหรูหรา ท่ีเดินทางมาเพ่ือพักผอนระยะส้ัน สวนนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายท่ีมีความตองการสูง
ท่ีสุด คือ นักทองเท่ียวชาวสแกนดิเนเวีย ท่ีมาพักผอนระยะยาว การเดินทางแบบคูสูงอายุหรือ
ครอบครัว และมีอัตราใชจายเฉล่ีย 2,000-2,5000 บาท/คน/วัน รองลงมาเปนกลุมสเปน ฝร่ังเศส 
อิตาลี เยอรมนี และอังกฤษ ท่ีเดินทางมาเพื่อพักผอนระยะยาว และมีอัตราใชจายเฉล่ีย 2,000-2,500 
บาท/คน/วัน เชนกัน 
 

4.2.3 ประเด็นท่ี 3 รูปแบบการทองเที่ยวของอําเภอขนอม 
ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกจิทองเท่ียวขนอม, 2557ก) 
 
จากขอมูลดานทรัพยากรการทองเท่ียวของอําเภอขนอมท่ีเราไดสรุปกันไป

แลวที่มีอยูหลักๆ ประมาณ 7-8 คียเวิรด ดิฉันคิดวานาจะเปน การทองเท่ียวเชิงวิถี
ชีวิตและธรรมชาติ เพราะเราเนนวิถีชีวิตชาวประมง อาหารสด และก็มีหาดทราย 
ชายทะเล การทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและธรรมชาตินาจะเหมาะสมคะ 

สําหรับดิฉัน ดิฉันเห็นวาเรานาจะจับคียเวิรดรูปแบบการทองเท่ียวจาก
ขอมูลของผูเช่ียวชาญ อยางทานผอ.สุเทพ หรือทานนายกสรวิศ มาพิจารณาดูนะคะ 
เพราะศัพทท่ีใชเปนคําท่ีพอไดยินปุป ผูฟงสวนใหญก็จะนึกภาพตามไดคราวๆ วา
ถาไปเท่ียวในพ้ืนท่ีนั้น แลวจะเจอการทองเท่ียวในลักษณะใด โดยสวนตัวดิฉัน
สนใจ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ คะ แตก็ไมใชลักษณะการกีฬามากขนาดท่ีขอมูล
ของคุณณัฐวัฒนใหไวนะคะ ดิฉันมองวาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเหมาะกับอําเภอ
ขนอมเพราะยอนกลับไปพิจารณาคียเวิรดท่ีเราสรุปกันไว ก็จะยิ่งเห็นภาพชัดข้ึนคะ
วา มาถึงขนอมตองมาทานอาหารอรอย ธรรมชาติสวย สงบ ทําใหจิตใจเราสดช่ืน
คะและก็ยังมีผลไมรสชาติดีท่ีทานแลวสุขภาพดีอีกดวยคะ 

ผมอยากจะนําเสนอมุมมองท่ีพิจารณาจากนักทองเที่ยวเปาหมายครับ เรา
คุยกันไววานักทองเท่ียวเปาหมายควรเปนคนรักธรรมชาติ ชอบเรียนรูวิถีชีวิต หา
ประสบการณตางวัฒนธรรม ผมคิดวา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบผสมผสาน 
ครับ ช่ือแปลกๆหนอย ผมคิดข้ึนมาเองประกอบกับขอมูลจากทานอดีตผอ.สุเทพ
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ครับ (ผูเขารวมตางยิ้มและหัวเราะ) คือ การอนุรักษท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม ผม
วานาจะดีถาเรานําเสนอท้ังสองอยางนี้ควบคูกันไปครับ 

จากรูปแบบและเหตุผลตางๆนี้ ผมเสนอใหใชคําวา การทองเท่ียวแบบ
ละเมียด ครับ ตางชาติเรียกวา Slow Tourism พอใชคําวา Slow Tourism หลายๆ
ทานก็รองคงคุนหูกันอยู การทองเท่ียวนี้เปนเทรนดท่ีกําลังมาและผมมองวาจะอยู
ไปอีกนานเลยครับสําหรับขนอม จริงๆแลวคําอธิบายของผมคงไมตางจากทาน
อ่ืนๆมากซักเทาไหรครับหากจะกลาวใหเขากับอําเภอขนอม ไอเดียก็ประมาณท่ีทุก
ทานเสนอมาและนํามารวมกันนั่นแหละครับ (ผูเขารวมชอบใจและปรบมือ) แตผม
ขออธิบายเชิงการใหขอมูลเพิ่มเติมละกันครับวา การทองเท่ียวแบบละเมียดนี่ก็คือ 
การทองเท่ียวแบบใชเวลาอยูในแหลงทองเท่ียวนานๆ ไมเรงรีบ เรียนรูและซึมซับ
วิถีชีวิต ความเปนมาของพื้นท่ี เนนความเรียบงาย เงียบสงบ ท่ีสําคัญตองไมทําลาย
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมครับ ไมวาจะเปนทางเสียงหรือทางอากาศครับ ฝากไว
ดวยครับ 

ผมวา การทองเท่ียวแบบละเมียด นี้เวิรคมากครับ ผมไมมีไอเดียใหมเสนอ 
แตตองการสนับสนุนการทองเท่ียวแบบละเมียดครับ  ผมวามันครอบคลุม 
เหมาะสม รวมสมัย ถาเปนภาษาอังกฤษคือ มัน Fit กับขนอมพอดีเลยครับ 
(ผูเขารวมตางหัวเราะชอบใจ)  

 
ตารางท่ี 4.3 คาคะแนนประเด็นรูปแบบการทองเท่ียวของอําเภอขนอม 
 

ประเด็น คําสําคัญ คะแนน รอยละ 
การทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและธรรมชาติ 18 15.00 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 20 16.67 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบผสมผสาน 6 5.00 
การทองเท่ียวแบบละเมียด 36 30.00 
การทองเท่ียวโดยชุมชน 16 13.33 
การทองเท่ียวเนิบชา 8 6.67 
การทองเท่ียวเชิงนันทนาการ 2 1.66 

รูปแบบการ
ทองเท่ียวของ
อําเภอขนอม 

การทองเท่ียวเพื่อการพักผอน 14 11.67 
 รวม 120 100.00 
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ผลสรุป คือ รูปแบบการทองเท่ียวของขนอมจะดําเนินไปในรูปแบบการทองเท่ียวแบบ
ละเมียด มีคาคะแนนมากท่ีสุด 36 คะแนน รอยละ 30.00 โดยประเด็นรูปแบบการทองเท่ียวนี้ เลือก
เพียง 1 รูปแบบท่ีไดคาคะแนนมากท่ีสุดเทานั้นมาใชในการกําหนดแนวทางการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวตอไป 

 
4.2.4 ประเด็นท่ี 4 นิยามทางการทองเที่ยวของอําเภอขนอม 

ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ก) 
 
นิยามทางการทองเท่ียวของอําเภอขนอม ควรสรางจากส่ิงท่ีเรามี ส่ิงท่ี

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได และเปนนิยามท่ีแตกตางจากนิยามทางการทองเท่ียว
ของพื้นท่ีอ่ืนๆ ณ ตอนนี้ใครมีไอเดียอะไร ลองเสนอมาไดเลยครับ แลวเรามา
ลงคะแนนเลือกกันอีกที 

 
The Hidden Paradise สวรรคท่ีถูกซอน 
Nature Lover Paradise สวรรคสําหรับผูหลงใหลในธรรมชาติ 
Khanom Green Tourism ขนอมสีเขียว 
Place for the Soul สถานท่ีท่ีสามารถปลอยใหหัวใจโลดแลนอยางมีความสุข 
Unseen Paradise สวรรคท่ียังไมถูกคนพบ 
All in One Khanom ขนอมมีทุกอยาง 
Back to Nature วิถีชีวิต 
Movement of Ease กาวท่ีเรียบงาย 

 
จากน้ันผูเขารวมเลือกเพียงบางนิยามใหผูท่ีนําเสนอนิยามทางการทองเท่ียวนั้น บรรยาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวความคิดท่ีตองการส่ือสารแกนักทองเท่ียว     (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 
2557ก) 

 
เสนอ The Hidden Paradise สวรรคท่ีถูกซอน คํานี้เกิดข้ึนเพราะเคยพา

เพื่อนฝร่ังมาเท่ียวท่ีนี่คะ เพื่อนบอกวาขนอม คือ The Hidden Paradise จริงๆ ขนอม
สวยมาก เงียบสงบ นาแปลกใจท่ียังไมมีนักทองเท่ียวมาคนพบสถานท่ีพิเศษแบบนี้ 
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พอใชคํานี้จะทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นของนักทองเท่ียว ก็เกิดการเดินทาง
ทองเท่ียวมากข้ึน 

Khanom Green Tourism ขนอมสีเขียว คือท่ีรีสอรทผมใชคอนเซปนี้อยู 
แลวมันก็เวิรคมากเลย นักทองเท่ียวจํานวนไมนอยครับท่ีติดตอเขามาหาผม
โดยตรงเพื่อตองการจองหองพัก นักทองเที่ยวอยากจะสัมผัสถึงธรรมชาติและก็
อยากจะชวยลดปญหาโลกรอนครับ คอนเซปท่ีพักผมคือถาคุณมาแลวใชไฟไม
ส้ินเปลือง ยูนิตไมถึงท่ีเรากําหนดไว ตอนเช็คเอาทมารับเงินคืนไปเลยคาไฟ บาง
คนเคาก็ไมรับคืนหรอกครับ สมทบทุนบริจาคชวยเหลือสังคมซะมากกวา นี่คือ
ท่ีมาของนิยามนี้ครับ 

Place for the Soul นิยามนี้เหมาะกับชาวตางชาติ ท่ีมาก็คือนึกถึงหลักการ
ตลาด 3.0 ท่ีตองเขาถึงระดับความรูสึก เชน การบินไทย ใชภาษาอังกฤษวา Smooth 
as Silk ใหความรูสึกผอนคลาย สบาย และหรูหรา มีระดับ และใชภาษาไทยวา รัก
คุณเทาฟา ใหความรูสึกอบอุน ปลอดภัยเม่ือตองเดินทางไกลบาน ซ่ึงท้ัง 2 นิยามน้ี 
ไมจําเปนตองมีความหมายท่ีแปลแลวเหมือนกัน เพียงแตตองสงออกไปแลว
สามารถ catch กลุมเปาหมายได ดังนั้น Place for the Soul ไมแนใจวาภาษาไทยจะ
ใชคําวาอะไรนะคะ อยาพยายามแปลเปนไทยคะ เพราะมันจะกลายเปนจิตวิญญาณ 
เปนอยางอ่ืนไป ในท่ีนี่ขอบรรยายแบบนี้ละกันคะ ลองหลับตาแลวนึกภาพตามนะ
คะ Place for the Soul คือ สถานท่ีท่ีมาแลวเราไดสัมผัสธรรมชาติ อันเงียบสงบ 
อากาศบริสุทธ์ิ เปนสถานท่ีท่ีใหเราไดปลอยหัวใจของเราใหโลดแลนอยางมี
ความสุข ใหอารมณ Relax และเติมพลังชีวิต 

ขอเสนอเพ่ิมเติมนะครับ คือระหวางท่ีฟงเม่ือสักครู เรา4-5คนนี้ก็ไดคุยกัน
คราวๆครับ วาเราชอบมากๆครับ สําหรับหลักคิดท่ีเขาไปถึงระดับความรูสึกของ
คําวา Place for the Soul และเราก็ชอบคําวา The Hidden Paradise ตรงประเด็นท่ีวา 
ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความอยากรูอยากเห็น (ผูเขารวมหัวเราะ) ผมเลยอยากใหเรา
ชวยกันเสนอครับ วาจะเปนไปไดม๊ัยถาจะเอา 2 นิยามนี้มารวมกัน 

เห็นดวยเลยครับ ถาเอามารวมกันไดนาจะดี ผมเสนอคําวา The Hidden 
Place for the Soul ครับ เอามารวมกันเลย 

ถาใช คํา ท่ี มีความหมายประมาณน้ี  แต เป ล่ียนศัพทน าจะดีคะ  คือ
ความหมาย ใจความดี แตติดตรงท่ีมันยาวไปนิดคะ เกรงวาจะจํายากบาง จําผิดบาง 
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ผมเสนอ Unseen for the Soul ครับ ความหมายไมเปล่ียน เขาถึงระดับ
ความรูสึกเหมือนเดิม เกิดความอยากรูอยากเห็น ไมส้ัน และไมยาวจนเกินไปครับ 
 

ตารางท่ี 4.4 คาคะแนนประเด็นนิยามทางการทองเท่ียวของอําเภอขนอม 
 

ประเด็น คําสําคัญ คะแนน รอยละ 
The Hidden Paradise 24 20.00 
Nature Lover Paradise 12 10.00 
Khanom Green Tourism 1 0.83 
Place for the Soul 6 5.00 
Unseen Paradise 20 16.67 
All in One Khanom 3 2.50 
Back to Nature 16 13.33 
Movement of Ease 2 1.67 
The Hidden Place for the Soul 2 1.67 

นิยามทางการ
ทองเท่ียวของ
อําเภอขนอม 

Unseen for the Soul 34 28.33 
 รวม 120 100.00 

 
 ผลสรุปนิยามทางการทองเท่ียวของอําเภอขนอม คือ Unseen for the Soul มีคาคะแนนมาก
ท่ีสุด 34 คะแนน คิดเปนรอยละ 28.33 โดยประเด็นนิยามทางการทองเท่ียวนี้ เลือกเพียง 1 นิยามท่ี
ไดคาคะแนนมากท่ีสุดเทานั้นมาใชในการกําหนดแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวตอไป 



บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลบทนี้  นําเสนอตามลําดับการปฏิบัติการโดยใช
กระบวนการ AIC โดยในบทนี้จะนําเสนอการปฏิบัติการ ตามข้ันตอน I: Influence คือ การสราง
แนวทางปฏิบัติจากการประเมินความคิดเห็นและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การปฏิบัติการข้ันท่ี 1 การประเมินความคิดเห็นและความคาดหวังดานการจัดการการตลาด
การทองเท่ียวของผูประกอบการ โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionaire) 
 การปฏิบัติการขั้นท่ี 2 ศึกษารางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม
ของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย 
(Small Group Discussion) 
 
5.1 การปฏิบัติการขั้นท่ี 1 การประเมินความคิดเห็นและความคาดหวังดานการจัดการ

การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ 
  
 การวิจัยในข้ันตอนนี้วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผล
การศึกษา ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ งานวิจัยน้ีไดกําหนดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  n แทน  จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  μ แทน  คาเฉล่ีย 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลข้ันท่ี 1 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจยัคร้ังนี้ 

งานวิจยัไดนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับ เปน 2 สวน ดังนี้ 
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5.1.1 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
5.1.2 สวนท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการ

จัดการการตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ 
 

5.1.1 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 
แสดงผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจของของกลุมตัวอยาง  มีจํานวน 3 ขอ คือ 

ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และระยะเวลาการประกอบธุรกิจ มีผลการศึกษาดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงจํานวนและรอยละดานขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ จํานวน รอยละ 
ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 15 37.50 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก 17 42.50 
ธุรกิจขนสง 3 7.50 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 1 2.50 

ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 4 10.00 
 รวม 40 100.00 

ธุรกิจขนาดยอย (มูลคาสินทรัพยถาวร ไมมี) 6 15.00 
ธุรกิจขนาดยอม (มูลคาสินทรัพยถาวร นอย
กวาหรือเทากบั 50 ลานบาท) 21 52.50 
ธุรกิจขนาดกลาง (มูลคาสินทรัพยถาวร 
มากกวา 50 ลาน แตนอยกวา 200 ลานบาท) 13 32.50 

ขนาดของธุรกิจ 

ธุรกิจขนาดใหญ (มูลคาสินทรัพยถาวร 
มากกวา 200 ลานบาท) 0 0.00 

 รวม 40 100.00 
นอยกวา 1 ป 5 12.50 
1 - 3 ป 9 22.50 

ระยะเวลา 
การดําเนนิธุรกิจ 

3 - 5 ป 4 10.00 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ จํานวน รอยละ 
5 - 7 ป 10 25.00 
7 - 9 ป 7 17.50 

9 ปข้ึนไป 5 12.50 
รวม 40 100.00 

 
ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจจากผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 40 ตัวอยาง พบวา กลุมธุรกิจท่ีมีมากท่ีสุด คือ ธุรกิจรานอาหารและสินคา
ท่ีระลึก รอยละ 42.50 รองลงมา คือ ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย รอยละ 37.50 และธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ รอยละ 10.00 รอยละ 7.50 
และ รอยละ 2.50 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาขอมูลธุรกิจจากผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 40 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากที่สุด คือ ธุรกิจขนาดยอม มีจํานวน 21 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 52.50 แยกเปนธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก จํานวน 15 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 37.50 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย จํานวน 5 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ12.50 และ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ รองลงมา คือ ธุรกิจ
ขนาดกลาง จํานวน 13 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 32.50 โดยแบงเปนธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมส
เตย จํานวน 10 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 25.00 ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก จํานวน 2 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 5.00 และธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.50 
ตามลําดับ และสุดทาย คือ ธุรกิจขนาดยอย จํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 15.00 โดยแบงเปน
ธุรกิจขนสง และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 3 ตัวอยางเทากัน คิดเปนรอยละ 7.50 
ตามลําดับ 

ดานระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ พบวา มีประสบการณดําเนินธุรกิจสวนใหญ 5 – 7 ป รอย
ละ 25.00 รองลงมา คือ 1 - 3 ป รอยละ 22.50  ถัดมา คือ 7 - 9 ป รอยละ 17.50 สวน นอยกวา 1 ป 
และ 9 ป ข้ึนไป มีจํานวนเทากันท่ีรอยละ 12.50 และอันดับสุดทาย คือ 5-6 ป คิดเปนรอยละ 10.00 
ตามลําดับ 
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5.1.2 สวนท่ี 2 เปรียบเทียบความคดิเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการ
จัดการการตลาดการทองเที่ยวของผูประกอบการ 

ในสวนนี้เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดาน
การจัดการการตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด มี
จํานวน 20 ขอ ศึกษาเปรียบเทียบในสองประเด็น คือ ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบัน และความ
คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว แบงเปนจํานวน 4 ดาน ไดแก การจัดการดาน
ผลิตภัณฑ  การจัดการดานราคา  การจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย และการจัดการดานการ
สงเสริมการขาย สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ

การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ในภาพรวม 
 

สภาพปจจุบัน ความคาดหวงั การจัดการการตลาด 
การทองเที่ยวของผูประกอบการ   μ แปลคา   μ แปลคา 

การจัดการดานผลิตภัณฑ 3.00 พอใช 4.39 สูงท่ีสุด 
การจัดการดานราคา 3.11 พอใช 4.42 สูงท่ีสุด 
การจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย 3.15 พอใช 4.21 สูงท่ีสุด 
การจัดการดานการสงเสริมการขาย 3.04 พอใช 4.34 สูงท่ีสุด 

ภาพรวม 3.09 พอใช 4.36 สูงท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวของผูประกอบการ ในภาพรวม พบวา ผูประกอบการประเมินความคิดเห็นตอสภาพ
ปจจุบันอยูในระดับพอใช โดยประเด็นท่ีมีคะแนนการประเมินมากสุด ไดแก ชองทางการจัด
จําหนาย รองลงมา คือ ราคา ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ดานความคาดหวัง 
พบวา ประเด็นท่ีมีความคาดหวังเปนอันดับหนึ่ง ไดแก ราคา รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ การสงเสริม
การขาย และชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ดานการจัดการดานผลิตภัณฑ 

 
สภาพปจจุบัน ความคาดหวงั การจัดการดานผลิตภัณฑ 
μ แปลคา μ แปลคา 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย  2.95 พอใช 4.45 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก  3.30 พอใช 4.28 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจขนสง 3.38 พอใช 4.13 สูง 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 2.75 พอใช 4.53 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 3.12 พอใช 4.32 สูงท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 3.00 พอใช 4.39 สูงท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ

ผูประกอบการ ดานการจัดการดานผลิตภัณฑ มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจขนสง ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง พบวา มี
ความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับได ดังนี้ 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจรานอาหาร
และสินคาท่ีระลึก และธุรกิจขนสง ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะการจัดการดานผลิตภัณฑ 
1. ควรพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑการทองเท่ียวท่ีมีองคประกอบสนับสนุนการ

ทองเท่ียวแบบละเมียด โดยตองมีการออกแบบสวนประสมทางการตลาดอยางเหมาะสม (10 คน) 
2. ตองนําเสนอความแตกตางของการบริการและคุณภาพการบริการท่ีชัดเจน (8 คน) 
3. ควรมีการพัฒนาเคร่ืองหมายตราสินคาใหโดดเดนและชัดเจน ตลอดจนการนําเสนอท่ี

ส่ือถึงความหมายของตราสินคา (3 คน) 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ดานการจัดการดานราคา 

 
สภาพปจจุบัน ความคาดหวงั การจัดการดานราคา 
μ แปลคา μ แปลคา 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย  3.07 พอใช 4.35 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก  3.13 พอใช 4.53 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจขนสง 3.05 พอใช 4.30 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 3.00 พอใช 4.48 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 3.20 พอใช 4.40 สูงท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 3.11 พอใช 4.42 สูงท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นสภาพปจจุบันการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ

ผูประกอบการ ดานการจัดการราคา มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการประเมินสภาพ
ปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจขนสง และธุรกิจ 
จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาด
การทองเท่ียวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับไดดังนี้ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจจัดอีเวนท
และธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรมและธุรกิจขนสง 

ขอเสนอแนะการจัดการดานราคา  
1. ควรพิจารณาโดยใชหลักความตองการซ้ือและกําลังซ้ือของผูบริโภค และการกระตุนให

เกิดการเขาใชบริการคร้ังแรกในการทองเท่ียวแบบละเมียด (20 คน) 
2. ตองสรางวิธีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการประมาณการตนทุน (5 คน) 
3. ตองการมีการปรับราคาใหเหมาะสมกับโอกาสและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงสูการ

ทองเท่ียวแบบละเมียด (4 คน) 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
สภาพปจจุบัน ความคาดหวงั การจัดการดานชองทางการจัดจําหนาย 
μ แปลคา μ แปลคา 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย  3.25 พอใช 4.20 สูง 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก  3.28 พอใช 4.18 สูง 
ธุรกิจขนสง 3.10 พอใช 4.15 สูง 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 2.83 พอใช 4.50 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 2.90 พอใช 4.33 สูงท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 3.15 พอใช 4.21 สูงท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ

ผูประกอบการ การจัดการชองทางการจัดจําหนาย มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจ
ขนสง ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก และธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง 
พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับไดดังนี้ ธุรกิจ 
จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจรานอาหารและ
สินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง 

ขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. สถานที่และกระบวนการสงมอบคุณคาทางการทองเท่ียวแบบละเมียด ตองทําให

นักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ (5 คน) 
2. ตองมีการออกแบบชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความชัดเจนท้ังความสําคัญและหนาท่ี (5 

คน) 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงคาเฉล่ีย ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ดานการสงเสริมการขาย 

 
สภาพปจจุบัน ความคาดหวงั การจัดการดานการสงเสริมการขาย 
μ แปลคา μ แปลคา 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย  2.98 พอใช 4.43 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก  3.03 พอใช 4.50 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจขนสง 3.18 พอใช 4.25 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 2.95 พอใช 4.62 สูงท่ีสุด 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 3.05 พอใช 4.33 สูงท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 3.04 พอใช 4.34 สูงท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ

ผูประกอบการ ดานการจัดการการสงเสริมการขาย มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจขนสง ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจ
รานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม และธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับ
ความคาดหวัง พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับ
ไดดังนี้ ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก และธุรกิจขนสง 

ขอเสนอแนะดานการสงเสริมการขาย 
1. ตองมีการจัด Event อยางจริงจัง และนําเสนอการโฆษณาท่ีครอบคลุม ชัดเจน (10 คน) 
2. ควรมีการประชาสัมพันธและการใหขาวสารท่ีตอเนื่อง (7 คน) 
3. การสงเสริมการตลาดตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนและมีการกําหนด

วัตถุประสงคการส่ือสาร ตลอดจนการวัดผลประเมินการส่ือสาร (2 คน) 
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5.2 การปฏิบัติการขั้นท่ี 2 ศึกษารางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมี
สวนรวมของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
การปฏิบัติการขั้นท่ี 2 ศึกษารางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม

ของผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทําการอภิปรายกลุมยอย (Small Group 
Discussion) จากผูประกอบการธุรกิจ 5 ดาน ตามแนวคิด 5As ดังนี้ ดานท่ีพัก มุงศึกษาธุรกิจโรงแรม 
รีสอรท และโฮมสเตย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มุงศึกษาธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ดาน
การเขาถึงแหลงทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจขนสง ดานส่ิงดึงดูดใจ มุงศึกษาธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจ
เชิงสุขภาพ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว มุงศึกษาธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 5 ทานตอกลุม 
จํานวน 3 กลุม รวมท้ังส้ิน 15 ผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงเปนชุดเดียวกับท่ีดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในข้ันตอน A: Appreciation และตอบแบบสอบถามในข้ันตอน I: Influence โดยมีการแลกเปล่ียน
ความคิดในประเด็นหลัก 4 ประเด็นตามแนวคิด 4Ps ของธุรกิจโรงแรมรีสอรท และโฮมสเตย ธุรกิจ
รานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก คือ การจัดการดานผลิตภัณฑ การจัดการดานราคา การจัดการดานชองทางการจัด
จําหนาย และการจัดการดานการสงเสริมการขาย 

ท้ังนี้ การอภิปรายกลุมยอยเร่ิมตนดวยการชี้แจงวัตถุประสงคใหชัดเจนแกผูเขารวมวาเปน
การรางแนวทางเทานั้นจากนั้นงานวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ิมเติมรวมกับ
ขอมูลท่ีไดรวบรวมมาในข้ันตอนกอนหนาท้ังหมด จากนั้นจึงมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ข้ันตอน A: Appreciation และข้ันตอน I: Influence ใหผูเขารวมรับฟง การอภิปรายกลุมยอยคร้ังนี้
เปดโอกาสใหผูเขารวมแตละคนไดพูดคุย เสนอความคิดเห็นอยางเปนกันเอง ถึงแนวทางการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมผูประกอบการ โดยนําเสนอผลการศึกษารายดานไดดังนี้ 
(ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ข) 

 
5.2.1 ดานผลิตภัณฑ 

ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ข) 
 
ดาน Product เนี่ย ไมยากหรอก แคใหทุกคนชวยกันเอาจุดเดนของขนอมท่ี

เราคุยกันวันนั้น 7-8 อยาง มาใชในธุรกิจตัวเองก็พอแลว บริการดีๆหนอย คอยดูแล
พูดคุยกับนักทองเท่ียวเยอะๆ เพราะเคามาเคาก็อยากจะคุย อยากจะแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม Make Friend ตามประสาฝร่ังอะนะ แคเนี๊ยแหละโอเคแลว 
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แลวตองเนนการเสนอขายจุดเดนของขนอมใหมาก พวกโลมา หาดทราย 
ชายทะเล มะพราว แกวมังกร อะไรก็วาไป หรือถาเปนอาหารก็ตองแนะนําแกง
พริกกระดูกหมูใสเม็ดมวง อยางท่ีเราคุยกันไปตอนนั้นแหละวาเม็ดมะมวงหิมมะ
พานตนี่คือของดีเมืองขนอมเลยนะ แลวรสชาติไมเหมือนท่ีอ่ืนดวย ชนิดท่ีวากิน
แลวรูเลยอะ วามาจากขนอมแทหรือไมแท 

พนักงานควรอยางยิ่งในการมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในทุกดาน
ธุรกิจ เพ่ือใหขอมูลการทองเที่ยว แลกเปล่ียนวัฒนธรรม คือ ถาพูดไดคุยได มันจะ
เกิดการเรียนรูระหวางนักทองเท่ียวกับเด็กเราอีกเยอะเลย ทีนี้พนักงานเราก็พัฒนา 
มาตรฐานเราก็ดีข้ึน ยกระดับข้ึนเร่ือยๆ อีกหนอยก็จะยิ่งมีลูกคาตางชาติมาเพิ่มอีก
เพราะเคาประทับใจ 

คือเร่ืองขนสงของขนอมนี่ก็ลําบากใจเหลือเกิน ผูประกอบการธุรกิจไหนก็
ได ทุกธุรกิจก็ไดนาจะมีจักรยานมาใหนักทองเท่ียวเชา ไปให อบจ. หรือ ททท. ทํา
แผนท่ีทองเท่ียวภาษาอังกฤษสําหรับปนจักรยานมาใหซักหนอย แจวเลย ไมงั้น
โอโห..เดินกันหนาดําตัวแดง เห็นแลวก็สงสาร แตละท่ีก็หางกันเยอะเหลือเกิน 
ลองคิดดู นักทองเท่ียวพักท่ีหาดหนาดาน อยากกินกาแฟจะไปตลาดส่ีแยก จะไป
ยังไง รถรับ-สงโรงแรมก็แพง เคาก็ไมอยากจายกัน ก็เดินกันไป คร่ึงวันนูนกวาจะ
ไดกินกาแฟ พอไปถึงไมกินแลวกาแฟ เปล่ียนเปนขาวเท่ียงแทน ฮาๆๆๆ ควรมี 
ควรมี จักรยานเนี่ย 

เร่ืองธุรกิจจัดอีเวนทเนี่ย นาจะเปนงานของชมรมฯ (ชมรมธุรกิจทองเท่ียว
ขนอม) ไปเลยนะ เพราะท่ีผานมาก็ทําไดดีถึงดีมาก รายไดก็เขาชมรมฯไป เอาไป
พัฒนาการทองเท่ียว ทําโครงการอะไรตอมิอะไรเยอะแยะ ท่ีลาสุดก็เก็บขยะบน
ชายหาดกัน ผมนาเปนส่ิงท่ีนาสนับสนุนนะ 

ดีครับ เร่ืองใหชมรมฯเปนธุรกิจจัดอีเวนทของขนอมไปเลย แตอยากเพ่ิม
นิดนึงครับ คือถาเปนไปได ทุกคร้ังท่ีจัดใหเลือกจุดเดนของขนอมซัก 1 อยาง มาใส
ลงไปในงานครับ ก็เลือกใหเขากับธีมงาน เพราะเราก็สรุปกันมาไดตั้ง 8 อยาง จาก
คราวท่ีแลว เวลาคนมาเท่ียวท่ีงานเคาจะไดรับรูและตอกยํ้าไปเร่ือยๆถึงของดีของ
อําเภอขนอม 

อยางประเด็นสินคาท่ีระลึก ก็งายๆ เลยขายของที่มีในทองถ่ินหรือผลิตใน
ทองถ่ิน แลวตองเลาเร่ือง ตองตอบคําถามไดดวยนะ วาอะไรเปนยังไง ของขนอม
ดีกวาท่ีอ่ืนยังไง ตัวอยางมาเท่ียวขนอมตองกอนกลับก็ตองมาซ้ือเม็ดมะมวงหิม
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พานต เพราะของท่ีนี่จะมีรสชาติหวานนิดๆและมันๆ เม็ดไมใหญมาก ตางจากทาง
จันทบุรีท่ีมีรสชาติมันๆอยางเดียว ประมาณนี้ ก็หาเร่ืองราวมาเลามาคุย แลวหลายๆ
รานก็นาจะนัดกัน เลาใหมันเหมือนกัน นักทองเท่ียวเคาจะไดไมกลับบานแบบงงๆ 

บริษัททัวรก็เหมือนกัน คือทุกบริษัทควรเนนขายทรัพยากรการทองเที่ยว
ตามท่ีเราคุยกันไปวันนั้น อยางเชน วิถีชีวิตชาวประมง โลมาสีชมพู คือเราตองพูด
เปนเสียงเดียวกันวา เนี่ยแหละโปรแกรมไฮไลทของขนอมเลย มาขนอมตองไดไป
นะโปรแกรมนี้ เหมือนเวลาไปสมุย ไปกี่รอบ กี่รอบก็ตองไปหินตาหินยาย ผมก็ไม
เขาใจ แตผมก็ไปนะ ฮา ฮา ฮา 
 
ผลสรุป คือ ควรดึงจุดเดนหรือทรัพยากรการทองเท่ียวของอําเภอขนอมท่ีตองการนําเสนอ

ตอนักทองเท่ียวท่ีสรุปโดยผูประกอบการท้ัง 40 ทาน ในข้ันตอน A:Appreciation มานําเสนอใน
ธุรกิจของแตละผูประกอบการในทุกแนวทางท่ีสามารถทําได อาทิ การตกแตงหองพัก เมนูอาหาร 
โปรแกรมทัวร การจัดอีเวนท เปนตน นอกจากน้ีบุคลากรควรมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษได
เพื่อการบริการและตอบสนองความตองการเบ้ืองตน เชน การถามทาง หรือการบริการตามหนาท่ีใน
ชีวิตประจําวัน ยิ่งไปกวานั้นหากบุคลากรสามารถส่ือสารไดในลักษณะการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ความรู และวัฒนธรรม จะยิ่งเพิ่มความประทับใจและผูกพันใหกับนักทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การส่ือความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว  

 
5.2.2 ดานราคา 

ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ข) 
 
เร่ืองราคามันก็อธิบายยากนะ ก็ถาเปนไปไดก็อยากขายใหมันราคาสูงกวา

นี้แหละ 
ก็ถาเรายิ่งขายราคาสูงได ก็ยิ่งดี รายได รายจายตลอดป ก็จะไดเฉล่ียกัน

ท่ัวถึง 
ท่ีพักควรมีการทําราคาแบบ Seasonal Price จะสงผลชัดท่ีสุด เปนการ

เปดทางใหธุรกิจอ่ืนข้ึนราคาตามดวยในชวงนั้น เหมือนท่ีสมุยเคาทํา สมุยก็ข้ึน
ราคาเหมือนฝงอันดามัน แพงแสนแพงแตก็ขายได เพราะมันเปนหนาทองเท่ียว 
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การข้ึนราคาแบบ Seasonal Price ในขนอม จะทําตามท่ีอ่ืนไมได เพราะ
ชวงปลายปท่ีเปน High Season ของเคาอะ ขนอมเราฝนตกไมลืมหูลืมตา ท้ังข้ึน
ราคา ท้ังฝนตก ใครจะมาเท่ียวชวงปลายปหละทีนี้ 

เร่ืองราคานี่คงจะยาก คุยประเด็นอ่ืนดีกวาม๊ัยคะ 
มันก็ไมรูจะตอบยังไงเนอะ เพราะราคาแพง ราคาถูกของแตละคนก็ตางกนั 

แพงของเราอาจจะถูกของเคาก็ได 
ราคาแพง ราคาถูก แตละท่ีตอบไมไดหรอก มันมีเร่ืองตนทุนเขามาเกี่ยว 

บางท่ีบริหารจัดการเปน ตนทุนก็นอยกวาท่ีอ่ืน บางท่ีลองผิดลองถูก ตนทุนก็บาน
ตะไท 

 
ผลสรุป คือ ผูประกอบการตองการกําไรจากการขายมากข้ึนเพื่อใหสามารถเฉล่ียรายได

ใหกับรายจายคงท่ีชวง Low Season ได แตยังไมไดขอสรุปเปนท่ีแนชัดสําหรับประเด็นราคา 
เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนตัวเลขของแตละธุรกิจเพราะถือเปนเทคนิคการทํากําไรและ
เปนขอมูลลับซ่ึงอาจสงผลกระทบในหลายดานหากเปดเผย 
 

5.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ข) 
 
ผูประกอบการควรรวมมือกันไปออกบูธตามงานทองเท่ียวท้ังหลาย มีงาน

ทองเท่ียวตลอดท้ังป เราก็เลือกงานดีๆ ไปแบบภาพรวม จะรวมเฉพาะสายธุรกิจ
หรือรวมกันหมดเลยก็ได คนท่ีมาเห็นจะไดเห็นภาพวามาเท่ียวขนอมแลวจะไดพบ
กันอะไร ไดมีประสบการณแบบไหน 

ชมรมฯ นาจะทําเปนเว็บไซตท่ีสามารถบุกกิ้งหองหรือส่ังซ้ือผลิตภัณฑขน
อมไดเลย ผมวานาจะดี เพราะตอนน้ีตลาดออนไลนขยายตัวกวางข้ึนทุกวันและคน
ยังใหความเช่ือถือกับตลาดออนไลนมากข้ึนอีกดวย ถาเรายิ่งปดการขายไดเร็วและ
สะดวกก็ยิ่งดีท่ีสุด 

อีกทางนึงท่ีนาจะเปนไปไดโดยเร็ว คือ การเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียว
โดยใช Connection ท้ังของสวนกลางของชมรมฯและของสวนตัว เร่ิมจากเราสง
ลูกคาตอไปยังแหลงทองเที่ยวรอบๆกอนก็ได แลวเคาจะสงกลับมาใหเรา เปนการ
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แลกเปล่ียนผลประโยชน ก็ข้ึนอยูกับ Connection ของใคร Deal ไวในรูปแบบไหน 
มีคาคอม คานายหนาอะไรก็วากันไป 

ประเด็นแหลงเช่ือมโยงเครือขาย ดิฉันวาใหเปนคานายหนาไปเลยนาจะดี
คะ เพราะถามองเชิงธุรกิจ เราลงทุนทางน้ีก็เปนไดท้ังดาน Place และ Promotions 
เลยนะคะ 

เห็นดวยครับ บริษัททัวรเรามีธรรมเนียมกันแบบนี้มานานแลวครับ ทีนี้ถา
เรามาคุยประเด็นนี้ เราก็ตกลงรวมกันไปเลยนาจะดีครับ ผมเสนอท่ี 10%-15% ครับ 
ไมมากไป ไมนอยไปจากประสบการณ 

 
ผลสรุป คือ ผูประกอบการควรมีความรวมมือภายในเพื่อเปดชองการทางจัดจําหนายใหมๆ

รวมกันในภาพรวมทั้งอําเภอขนอม เชน การออกรานในเทศกาลทองเท่ียวตางๆ หรือการจัดทํา 
Website กลางเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนแกการทองเท่ียวอําเภอขนอม และสามารถซ้ือขาย
ผานชองทางนี้ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเครือขายทางการทองเท่ียว คือ ควรตกลงรวมกัน
เพื่อจายคาคอมมิชช่ันใหกับแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงท่ีสงนักทองเท่ียวมาให โดยคาคอมมิชช่ันนี้จะ
มีราคาอยูในระดับเดียวกันท้ังอําเภอขนอม ไมวาจะเขาทําสัญญากับบริษัทใดในขนอมก็ตาม 
 

5.2.4 ดานการสนับสนุนการขาย 
ขอเสนอจากผูเขารวมประชุม (ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอม, 2557ข) 
 
ยุคนี้ไมตองเนนดานอ่ืนเลย ใชออนไลนอยางเดียวเลย ขาวไปไว ไมเพี้ยน 

ประหยัดตนทุน ทันสมัย ไดภาพลักษณท่ีดี 
นาจะทําแพคเกจสําหรับนักทองเท่ียวระยะยาวในทุกภาคธุรกิจ 
ควรทําแคมเปญจกระตุนใหชาวยุโรปมาเท่ียวขนอมอยางตอเนื่อง มารูจัก

กับเสนหทะเลขนอมจะไดเกิดการบอกตอ 
จัดทําโปรโมช่ันท่ีสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวจากกทม.มาเท่ียวในวัน

ธรรมดา 
ถามีการรวมตัวของผูประกอบการเพ่ือทํา Road Show ก็นาจะดีนะ ไมตอง

เนนการขายมาก เนนประชาสัมพันธ สรางการรับรู ตอกย้ําภาพการทองเท่ียวแบบ
สงบ แตถาหากวามีการซ้ือขายเกิดข้ึนดวยก็คงจะดี 
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ชวงเดือนที่เงียบๆ ก็ดึงคนมาเท่ียวเยอะๆหนอย จัดกิจกรรม จัดอีเวนท จะ
เปนกีฬา วิ่ง ปนจักรยาน ท่ีดึงนักทองเท่ียวได นาจะดี รายไดกับรายจายชวงเดือนท่ี
เงียบๆจะไดดีข้ึนบาง 
 
ผลสรุป คือ เนนการทําส่ือประชาสัมพันธในชองทางออนไลน โดยมีการจัดโปรโมช่ันเพื่อ

กระตุนการทองเท่ียวใหมาเท่ียวในระยะยาว หรือกระตุนใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวในวันธรรมดา 
นอกจากนี้ยังตองทําการประชาสัมพันธท้ังภายในพื้นท่ีและภายนอกพ้ืนท่ี อาทิ การประชาสัมพันธ
แบบ Road Show เพื่อสรางการรับรูถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีช่ือวา อําเภอขนอม เม่ือนักทองเท่ียว
อยากจะพักผอน อําเภอขนอมก็จะเปน 1 ในแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเหลานั้น นึกถึงสวนการ
ทําประชาสัมพันธในกลยุทธแบบดึง คือ การจัดอีเวนท เทศกาลดนตรี การจัดแขงขันกีฬา ในชวงท่ี
ขนอมมีนักทองเท่ียว เปนตน 



บทที่ 6 
 

แนวทางการจัดการการตลาดการทองเที่ยวโดยผูประกอบการ 
 

งานวิจัยในสวนบทท่ี 6 นี้ ไดนําผลการวิจัยจากการทํากระบวนการ AIC มาใชในการ
กําหนดแนวทางการจัดการตลาดการทองเท่ียวในบทนี้ เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 แนวทางการ
จัดการการตลาดตามการทองเท่ียวโดยผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
อยางไร และเพ่ือใหเกิดผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคขอท่ี 3 เสนอแนวทางการจัดการ
การตลาดทองเท่ียวโดยผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลบทนี้ แบงการนําเสนอตามลําดับการปฏิบัติการโดยใช
กระบวนการ AIC โดยในบทนี้จะนําเสนอการปฏิบัติการ ตามข้ันตอน C: Control ข้ันตอนนี้
ดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยงานวิจัยสวนนี้ นําผล
การศึกษาในข้ันตอน A: Appreciation และตอน I: Influence ท้ัง 6 ประเด็น ประกอบดวย ทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย รูปแบบการทองเท่ียวท่ี
คาดหวัง นิยามทางการทองเท่ียว ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียว รางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวจากผูประกอบการ มาทําการวิเคราะหและ
สังเคราะหแบบบูรณาการ เพ่ือสรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการ ประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ของธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย ธุรกิจ
รานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก คือ แนวทางการจัดการดานผลิตภัณฑ แนวทางการจัดการดานราคา แนวทางการ
จัดการดานชองทางการจัดจําหนาย และแนวทางการจัดการดานการสงเสริมการขาย ดังตารางท่ี 6.1 
ถึง 6.4 ตารางแสดงแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการ
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเด็นท่ีเกี่ยวของในการบูรณาการขอมูล ตามลําดับ 

งานวิจยันําเสนอประเดน็ท่ีเกี่ยวของในการบูรณาการของแตละแนวทางปฏิบัติการ โดยใช
ตัวเลข 1-6 เปนสัญลักษณแทนประเด็นผลการศึกษา ดังนี้
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หมายเลข 1 คือ ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว 
หมายเลข 2 คือ นักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย 
หมายเลข 3 คือ รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวัง  
หมายเลข 4 คือ นิยามทางการทองเท่ียว  
หมายเลข 5 คือ ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียว  
หมายเลข 6 คือ รางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวจากผูประกอบการ 
 

ตารางท่ี 6.1 ตารางแสดงแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเด็นท่ีเกี่ยวของใน
การบูรณาการขอมูลดานผลิตภัณฑ 

 
ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 

อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ 1 2 3 4 5 6 
6.1.1 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
ท่ีพักควรตกแตงหองพักดวยสัญลักษณโลมาสีชมพู       
ท่ีพักควรตกแตงพื้นท่ีสวนกลางดวยสัญลักษณโลมาสีชมพู       
เคร่ืองดื่มตอนรับ ควรเสิรฟเปนน้ํามะพราวในลูกมะพราว       
ผลไมตอนรับ ควรเสิรฟเปนแกวมังกร       
ควรมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได       
6.1.2 ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก 
รานอาหารควรมีเมนูแกงพริกกระดูกหมูใสเม็ดมะมวง
หิมพานตเปนเมนูทองถ่ินแนะนํา       

รานอาหารควรมีเมนูไสกรอกผัดสะตอเปนเมนูFusion 
แนะนําสําหรับนักทองเท่ียวชาวยุโรป       

รานอาหารควรมีแกวมังกรเปนผลไมทองถ่ินแนะนํา       
รานอาหารควรมีกิจกรรมสอนทําอาหารไทยใหนักทองเท่ียว       
รานสินคาท่ีระลึกควรวางขายสินคาท่ีมีสัญลักษณโลมาสีชมพู       
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รานสินคาท่ีระลึกควรขายสินคาท่ีผลิตโดยชุมชนอําเภอขนอม       
พนักงานขายสินคาควรมีความสามารถในการส่ือความหมาย
ความเปนเอกลักษณของสินคาแตละชนิดไดอยางเปนเอกภาพ       

ตารางท่ี 6.1 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ 1 2 3 4 5 6 

ควรมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได       
6.1.3 ธุรกิจขนสง 
ควรมีจักรยานใหนักทองเท่ียวเชาเพื่อใชเปนยานพาหนะหลัก
ในการทองเท่ียว       

ควรมีศูนยกลางการแจงขอมูลการรับ-สงนักทองเท่ียวรายวัน 
จากทาอากาศยานนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี เพื่อใช
ยานพาหนะรวมกันในกรณีนักทองเท่ียวเดินทางเวลาเดียวกัน 

      

ควรมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได       
ชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอมควรประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐหรือองคกรธุรกิจเพื่อจัดทําแผนท่ีทองเท่ียวอําเภอ
ขนอมเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดใชในการเดินทางทองเท่ียว 

      

6.1.4 ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 
ในทุกอีเวนทควรมีการสอดแทรกอยางนอย 1 ใน 8 ทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอท่ีเขากับรูปแบบงาน (ธีมงาน)       

ในทุกอีเวนทควรมีจุดบริการใหขอมูลการทองเท่ียวแบบ
ประมงพ้ืนบานและโลมาสีชมพู       

ควรมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได       
ในทุกอีเวนทควรมีสัดสวนรานคาท่ีเปนของประชากรอําเภอ
ขนอม อยางนอยรอยละ30 ของจํานวนรานคาท้ังหมด       

ไมควรจัดอีเวนทท่ีมีกิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับรูปแบบการ
ทองเท่ียวแบบละเมียด       

ธุรกิจเชิงสุขภาพควรมี น้ํามันมะพราว เปนอโรมาแนะนํา       
6.1.5 ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก       
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ควรมีทริป วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานกับความผูกพันของ
เหลาโลมาสีชมพู* เปนเสนทางแนะนํา       

       
ตารางท่ี 6.1 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ 1 2 3 4 5 6 

ควรมีการใหขอมูลการทองเที่ยวแบบประมงพื้นบานและ
โลมาสีชมพู       

ควรใชมัคคุเทศกท่ีสามารถส่ือความหมายถึงเอกลักษณ
ทองถ่ินไดอยางเปนเอกภาพทั้งอําเภอขนอม       

ควรมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได        
 
หมายเหตุ: *วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบานกับความผูกพันของเหลาโลมาสีชมพู คือ พานักทองเท่ียว

ออกเรือต้ังแตเชาเพื่อดูวิธีการจับปลาของชาวบานพรอมทักทายกับเหลาโลมาสีชมพู 
จากนั้นพอเร่ิมสายก็ลองเรือตอไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลขนอม ท้ังเขาหิน
พับผา และบอน้ําจืดกลางทะเล สักการะหลวงปูทวด แลวกลับเขาฝงโดยสวัสดิภาพ 

 
ตารางท่ี 6.2 ตารางแสดงแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ

ผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเด็นท่ีเกี่ยวของใน
การบูรณาการขอมูลดานราคา 

 
ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 

อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานราคา 1 2 3 4 5 6 
6.2.1 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
ควรมีปายบอกความตองการในการทําความสะอาดหองพัก 
เปล่ียนผาเช็ดตัว หรือเปล่ียนผาปูท่ีนอน ใหนักทองเท่ียวได
เปนสวนหนึ่งของการประหยัดพลังงานเพ่ือลดตนทุนผันแปร 

      

ควรมีการจัดโซนในการเปดหองพักในแตละวันใหเปด
หองพักท่ีใชไฟภายในเฟสเดียวกันใหเต็มกอนเพื่อลดตนทุน       
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ควรเปล่ียนยานพาหนะภายในองคกรของเจาหนาท่ีและ
พนักงานจากการใชรถจักรยานยนตเปนรถจักรยานแทนเพื่อ
ลดตนทุนผันแปร 

      

ตารางท่ี 6.2 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานราคา 1 2 3 4 5 6 

ควรมีการแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจนเพื่อแสดงความโปรงใส 
นาเช่ือถือ และความเปนมิตร       

ควรตั้งราคาสินคาเทากันท้ังสําหรับชาวตางชาติและชาวไทย       
6.2.2 ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก 
ควรมีการคํานวณวัตถุดิบคงคลังและปริมาณวัตถุดิบท่ีตองใช
ในวันถัดไปแบบวันตอวันเพื่อลดตนทุนสินคาเนาเสีย       

ควรใชวัตถุดิบจากทองถ่ินเพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา       
ควรมีการแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจนเพื่อแสดงความโปรงใส 
นาเช่ือถือ และความเปนมิตร       

ควรตั้งราคาสินคาเทากันท้ังสําหรับชาวตางชาติและชาวไทย       
ควรตั้งราคาสินคาท่ีเปนงานฝมือใหมีราคาสูงเปนการเพ่ิมคา
ภูมิปญญาเพ่ือใหเห็นคุณคาและรักวิชาความรูทองถ่ิน       

6.2.3 ธุรกิจขนสง       
ควรมีการแสดงราคาคาเชาหรือคาบริการที่ชัดเจนเพ่ือแสดง
ความโปรงใส นาเช่ือถือ และความเปนมิตร       

ควรมีการ คิดราคาแบบเหมาจ ายรายสัปดาห สํ าห รับ
นักทองเท่ียวระยะยาว       

ควรตั้งราคาสินคาเทากันท้ังสําหรับชาวตางชาติและชาวไทย       
6.2.4 ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ       
ควรใชวัสดุอุปกรณจากทองถ่ินเพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา       
ควรมีการแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจนเพื่อแสดงความโปรงใส 
นาเช่ือถือ และความเปนมิตร       
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ควรตั้งราคาสินคาเทากันท้ังสําหรับชาวตางชาติและชาวไทย       
 
 
ตารางท่ี 6.2 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ดานราคา 1 2 3 4 5 6 

6.2.5 ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก       
ควรมีการแสดงราคาสินคาท่ีชัดเจนเพื่อแสดงความโปรงใส 
นาเช่ือถือ และความเปนมิตร       

ควรตั้งราคาสินคาเทากันท้ังสําหรับชาวตางชาติและชาวไทย       
 
ตารางท่ี 6.3 ตารางแสดงแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ

ผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเด็นท่ีเกี่ยวของใน
การบูรณาการขอมูลดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม

ของผูประกอบการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 1 2 3 4 5 6 
6.3.1 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
ควรนํา ธุรกิจ เข า สู ระบบการจองหองพักออนไลน  ท่ี
นักทองเท่ียวชาวยุโรปนิยมใชเพื่อจองหองพัก โดยเฉพาะ 
Agoda และ Booking.com  

      

ควรจัดทํา Portal Website เพื่อเปนแหลงรวมหองพักและ
สินคาของอําเภอขนอมและสามารถทําการซ้ือขายผาน
ชองทางนี้ได 

      

ควรมีการจัดทํา Website สวนตัวขององคกรท่ีสามารถรับจอง
หองพักโดยตรงกับนักทองเท่ียวได       

ควรมีการทําสัญญากับ Travel Agency ท่ีมีลูกคากลุมยุโรป
เปนหลัก โดยเฉพาะ Thai Tour และ Hotel Thailand       
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ควรสรางเครือขายพันธมิตรทางการคากับแหลงทองเท่ียว
ใกลเคียง โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน เข่ือนรัชชประภา 
เขาสก และกระบี่ โดยใหคานายหนารอยละ10-15 ของราคา
ขาย เทากันท้ังหมด 

      

ตารางท่ี 6.3 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม
ของผูประกอบการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 1 2 3 4 5 6 

ผูประกอบการที่พักควรรวมมือกันออกบูธเทศกาลทองเท่ียว
แบบภาพรวม คือ ใชพื้นท่ี 4 บูธติดกันและจักตกแตงบูธให
รูสึกถึงชายหาดอันเงียบสงบ มีโลมาสีชมพูเปนจุดเดน พรอม 

      

ท้ังมีน้ํามะพราว แกวมังกร และเม็ดมะมวงหิมพานตไวคอย
บริการลูกคาท่ีเขามาติดตอ       

6.3.2 ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก 
ควรมีจุดจําหนายสินคาท่ีระลึกในทุกแหลงทองเท่ียวและ
สถานประกอบการดานการทองเท่ียวภายในอําเภอขนอม       

ควรจัดทํา Portal Website เพื่อเปนแหลงรวมรานอาหารและ
สินคาของอําเภอขนอมและสามารถทําการซ้ือขายผาน
ชองทางนี้ได 

      

6.3.3 ธุรกิจขนสง 
ควรจัดทํา Portal Website เพ่ือเปนแหลงรวมบริการขนสง
ของอําเภอขนอมและสามารถทําการซ้ือขายผานชองทางน้ีได
อีกดวย 

      

ควรมีการจัดทํา Website สวนตัวขององคกรท่ีสามารถรับจอง
รถรับสงโดยตรงกับนักทองเท่ียวได 

      

ควรมีการเช่ือมโยงกับธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจราน
สินคาท่ีระลึก ธุรกิจอีเวนท ธุรกิจเชิงสุขภาพ และธุรกิจนํา
เท่ียว เกี่ยวกับการบริการรถรับ-สงนักทองเท่ียวตามสถานท่ี
ตางๆ 

      

6.3.4 ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 
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ควรจัดทํา Portal Website เพ่ือเปนแหลงรวมเทศกาลตางๆ
และธุรกิจเชิงสุขภาพของอําเภอขนอมและสามารถทําการซ้ือ
ขายบัตรเขางานหรือจองแพคเกจการบริการเพื่อสุขภาพผาน
ชองทางนี้ได 

      

ตารางท่ี 6.3 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม
ของผูประกอบการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 1 2 3 4 5 6 

ควรมีการจัดทํา Website สวนตัวขององคกรท่ีสามารถซ้ือขาย
บัตรเขางานหรือแพคเกจการบริการเพื่อสุขภาพโดยตรง  

      

6.3.5 ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
ควรจัดทํา Portal Website เพื่อเปนแหลงรวมสถานท่ี
ทองเที่ยวและสินคาของอําเภอขนอมและสามารถทําการซ้ือ
ขายผานชองทางนี้ได 

      

ควรมีการจัดทํา Website สวนตัวขององคกรท่ีสามารถรับจอง
แพคเกจทัวรหรือใหขอมูลทองเท่ียวโดยตรงกับนักทองเท่ียว
ได 

      

ควรมีการทําสัญญากับ Travel Agency ท่ีมีลูกคากลุมยุโรป
เปนหลัก โดยเฉพาะ Thai Tour และ Hotel Thailand       

ควรสรางเครือขายพันธมิตรทางการคากับแหลงทองเท่ียว
ใกลเคียง โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน เข่ือนรัชชประภา 
เขาสก และกระบ่ี โดยใหคานายหนารอยละ10-15 ของราคา
ขาย เทากันท้ังหมด 

      

ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวควรรวมมือกันออกบูธเทศกาล
ทองเท่ียวแบบภาพรวม คือ ใชพื้นท่ี 4 บูธติดกันและจัก
ตกแตงบูธใหรูสึกถึงชายหาดอันเงียบสงบ มีโลมาสีชมพูเปน
จุดเดน พรอมท้ังมีน้ํามะพราว แกวมังกร และเม็ดมะมวง
หิมพานตไวคอยบริการลูกคาท่ีเขามาสอบถามขอมูล 
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ตารางท่ี 6.4 ตารางแสดงแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ

ผูประกอบการอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเด็นท่ีเกี่ยวของใน
การบูรณาการขอมูลดานการสนับสนุนการขาย 

 
ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม

ของผูประกอบการ ดานการสนับสนุนการขาย 1 2 3 4 5 6 
6.4.1 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
ควรมีสัญลักษณโลมาสีชมพูในส่ือประชาสัมพันธแผนพับ       
ควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธออนไลนในรูปแบบ 2 ภาษา       
ควรลงโฆษณาเชิญชวนใหมาเ ท่ียวขนอมในนิตยสาร
ทองเท่ียวในประเทศสเปน ฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนี และ
อังกฤษ เดินทางมาเท่ียวขนอมในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน 

      

ควรมีแพคเกจหองพัก (พัก 7 คืน จาย 6 คืน) เพื่อดึงดูดให 
นักทองเท่ียวพักอยูท่ีขนอมนานข้ึน       

ควรดึงดูดนักทองเท่ียวโดยบริการพิเศษนวดดวยน้ํามัน
มะพราวสําหรับนักทองเท่ียวคูสูงอายุ       

ควรทําแพคเกจเท่ียววันธรรมดา ลด 20% สําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทยในชวงเดือน เมษายน พฤษภาคม และ
มิถุนายน 

      

ควรมีการรวมตัวของผูประกอบการเพ่ือ Road Show 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข า ย ใ น พ้ื น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

      

6.4.2 ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก 
ควรมีเมนูแกงพริกกระดูกหมูใสเม็ดมะมวงหิมพานตส่ือ
ประชาสัมพันธแผนพับ       
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ควรจัดแพคเกจชุดรายการอาหารม้ือเย็นพิเศษ ประกอบดวย 
อาหารทะเล น้ํามะพราว และแกวมังกร ในชวงเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายน 

      

 
ตารางท่ี 6.4 (ตอ) 
 

ประเด็นเก่ียวของในการบูรณาการ แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม
ของผูประกอบการ ดานการสนับสนุนการขาย 1 2 3 4 5 6 

ควรจัดชวงเวลาสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑจากมะพราว อาทิ 
น้ํามันมะพราว พวงกุญแจกะลามะพราว และมะพราวแกว       

6.4.3 ธุรกิจขนสง 
ควรมีสัญลักษณโลมาสีชมพูติดท่ีจักรยานสําหรับเชา       
ควรมีภาพชายหาดขนอม เขาหินพับผา หรือโลมาสีชมพูติดท่ี
รถยนตรับสงนักทองเท่ียวและรถยนตสําหรับเชา       

ควรวางแผนพับประชาสัมพันธ ณ สถานประกอบการอื่นๆ       
6.4.4 ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 
ควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธออนไลนในรูปแบบ 2 ภาษา       
ควรจัดเทศกาลวิ่งมาราธอนชายหาดนานาชาติระยะ  9 
กิโลเมตร ในเดือนกรกฎาคมเพื่อกระตุนใหนักทองเท่ียวชาว
ยุโรปเดินทางมาเท่ียวขนอมในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน 

      

6.4.5 ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
ควรแบงการประชาสัมพันธการทองเท่ียวตามฤดูกาลของ
ธรรมชาติ อาทิ เรียนรูวิถีชีวิตชาวประมงในชวงท่ีมีปลาชุกชุม
เดือนมีนาคมถึงเมษายน และเรียนรูวิถีชีวิตเกษตกรชวงเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม เปนตน 

      

ควรทําแพคเกจเท่ียววันธรรมดาลด 20% สําหรับนักทองเท่ียว
ชาวไทยในชวงเดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน       

ควรมีการรวมตัวของผูประกอบการเพ่ือ Road Show 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ข า ย ใ น พ้ื น ท่ี       
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กรุงเทพมหานคร 
ควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธออนไลนในรูปแบบ 2 ภาษา       
 



บทที่ 7 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการ
ทองเที่ยวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาความคิดเห็น
และความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และเสนอแนวทางการจัดการการตลาดทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาจากขอมูลเอกสารบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูเช่ียวชาญ 3 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ผูประกอบการ 40 คน เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 40 ตัวอยางและการอภิปรายกลุมยอย (Small 
Group Discussion) 15 คน โดยในบทที่ 7 นําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ 
 
7.1 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี 
 
 การสรุปผลการวิจัยสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

7.1.1 สรุปผลการวิจัยตาม วตัถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษารูปแบบการทองเที่ยวท่ีคาดหวังของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการศึกษารูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช สรุปผลไดดังตอไปนี้
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7.1.1.1 ทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการทองเท่ียว  
อําเภอขนอมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสดใหม มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ท้ังทะเล 

ภูเขา โดยเฉพาะหาดทรายท่ีมีความยาว ขาว และสะอาด รวมถึงอากาศท่ีบริสุทธ์ิใหความรูสึกสดช่ืน
แกผูมาเยือน นอกจากนี้ชาวบานอําเภอขนอมยังคงดํารงวิถีชีวิตแบบเรียบงาย พรอมเปดรับ
นักทองเท่ียวใหเขามาเรียนรูวิธีการประกอบอาชีพ ท้ังการทําประมงพ้ืนบาน การทํา สวนมะพราว 
และสวนแกวมังกร ยิ่งไปกวานั้นอําเภอขนอมยังเปนแหลงทาเรือประมงน้ําลึกจึงทําใหอําเภอขนอม
มีอาหารทะเลที่สด ใหม และคุณภาพดี อันเปนที่ประทับใจของนักทองเท่ียวมาตลอด ซ่ึงทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีโดดเดนท่ีสุดของอําเภอขนอม ประกอบดวย โลมาสีชมพู เนื่องจากเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีอยูควบคูกับวิถีชีวิตชาวประมงมาชานาน ชาวประมงขนอมจึงมีความผูกพันกับฝูงโลมา
รุนแลวรุนเลา นับเปนเสนหท่ีเปนอัตลักษณ นอกจากน้ียังมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ชายหาดท่ียาวกวา 
 9 กิโลเมตร เร่ิมตั้งแตหาดคอเขา หาดหนาดาน หาดในเปร็ต ไปจนถึงหาดในเพลา ยิ่งไปกวานั้น
ชายหาดน้ี มีชุมชนถึง 4 ชุมชน ท่ียังมีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายใหนักทองเท่ียวไดศึกษาไป
ตลอดความยาวของหาด ซ่ึงยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและยังดําเนินอยูจนถึงปจจุบัน 

7.1.1.2 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับอําเภอขนอม 
ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดนของอําเภอขนอมคือทรัพยากรทางทะเลโลมาสี

ชมพูและวิถีชีวิตชาวประมง รูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมของอําเภอขนอมควรเปนไปใน
ลักษณะรักธรรมชาติ เนนการมีสวนรวมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
การทองเท่ียวแบบละเมียดละไม ซ่ึงกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนําเสนอตอนักทองเท่ียวควรเปนการ
เท่ียวชมหรือเรียนรูวิถีชีวิตชาวประมง เร่ิมตั้งแตการทําอวน ทําแห การออกหาปลา ซ่ึงเม่ือออกหา
ปลาในทองทะเลขนอมนักทองเท่ียวจะพบส่ิงนาอัศจรรยใจมากมาย คือ บอน้ําจืดกลางทะเล ท่ีมา
ของตํานานหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เขาหินพับผา ปรากฏการณทางธรณีวิทยาของเขาหินท่ี
เรียงซอนตัวกันเหมือนผาพับไว รวมไปถึงพระเอกแหงทองทะเลขนอมคือเหลาโลมาฝูงนอยใหญ 
มาวายวนเวียนอยูรอบๆเรือดวยทาทางอันเปนมิตร เสนหอันเปนอัตลักษณของทองทะเลขนอมนี้
สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติใหมาแวะเวียนสัมผัสและรวมเรียนรูแลกเปล่ียน
ประสบการณไปกับชาวขนอมได 

7.1.1.3 ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียว 
โลมาสีชมพู เปนทรัพยากรที่ตองการนําเสนอตอนักทองเท่ียวมากที่สุดของขนอม

ตามความเห็นของกลุมผูประกอบการ รองลงมาคือ ความเงียบสงบ และวิถีชีวิตชาวประมง ซ่ึงมี
ความเกี่ยวเนื่องกันในดานกิจกรรมการทองเท่ียวอันโดดเดนของพื้นท่ี ลําดับถัดไป คือ อาหารทะเล
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สด หาดทราย 9 กิโลเมตร มะพราวและแกวมังกร เม็ดมะมวงหิมพานต และแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติตามลําดับ 

7.1.1.4 นักทองเท่ียวกลุมปจจุบันและนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย 
ผลสรุป คือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาอําเภอขนอมมากท่ีสุดในปจจุบันตาม

ความคิดเห็นของผูประกอบการ คือ กลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเพ่ือประชุมสัมมนา และ
นอยท่ีสุดในปจจุบันคือ กลุมนักทองเท่ียวท่ีใชจายสูงมาก อัตราใชจายเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/คน/
วัน  กลุมหรูหรา ท่ีเดินทางมาเพ่ือพักผอนระยะส้ัน สวนนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายท่ีมีความตองการ
สูงท่ีสุด คือ นักทองเท่ียวชาวสแกนดิเนเวีย ท่ีมาพักผอนระยะยาว การเดินทางแบบคูสูงอายุหรือ
ครอบครัว และมีอัตราใชจายเฉล่ีย 2,000-2,500 บาท/คน/วัน รองลงมาเปนกลุมสเปน ฝร่ังเศส อิตาลี 
เยอรมนี และอังกฤษ ท่ีเดินทางมาเพ่ือพักผอนระยะยาว และมีอัตราใชจายเฉล่ีย 2,000-2,500 บาท/
คน/วัน เชนกัน 

7.1.1.5 รูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการ  
จากการสนทนากลุม พบวา ผูประกอบการอําเภอขนอมจะดําเนินการทองเท่ียวไปใน

รูปแบบการทองเท่ียวแบบละเมียด (Slow Tourism) โดยการทองเท่ียวในรูปแบบละเมียดนี้เปนการ
ทองเท่ียวแบบชาๆ ไมเรงรีบ เนนการใชเวลาอยูในแหลงทองเท่ียวนานกวาปกติ เนนมิติการเรียนรู 
และการซึมซับประสบการณใหมๆในแหลงทองเท่ียว นักทองเที่ยวกลุมนี้จะใชเวลาไปกับการซึม
ซับความสดช่ืนของธรรมชาติ เรียนรูถึงความงดงามทางวัฒนธรรม เขาถึงวิถีชีวิตแบบพื้นถ่ิน 
ขนบธรรมเนียม และรายละเอียดตางๆ ท่ีมีอยูรายลอมอยางเต็มท่ี 

7.1.1.6 นิยามทางการทองเท่ียว 
อําเภอขนอมนิยามทางการทองเท่ียววา Khanom, Unseen for The Soul คือ การ

พักผอนท่ีไมใชเพียงแคมาหยุดพักจากการทํางาน สบายกาย แตการพักผอนท่ีนี่จะสรางความรูสึก
ผ อนคล า ย  หั ว ใ จ โลดแล น  เ ม่ื อนั กท อ ง เ ท่ี ย ว ได สั ม ผัสกั บ ธ ร รมช า ติ  และวิ ถี ชี วิ ต 
ความเปนอยูของชาวอําเภอขนอมท่ีพรอมใหนักทองเท่ียวไดเรียนรู 
 

7.1.2 สรุปผลการวิจัยตาม วัตถุประสงคท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังตอการ
จัดการการตลาดการทองเที่ยวของผูประกอบการในอําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
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ความคิดเห็นและความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวของ
ผูประกอบการ 

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจจากผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 40 ตัวอยาง พบวา กลุมธุรกิจท่ีมีมากท่ีสุด คือ ธุรกิจรานอาหารและสินคา
ท่ีระลึก รองลงมา คือ ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจ
ขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ตามลําดับ 

ผลการ ศึกษาขอ มูล ธุรกิ จจ าก ผู ประกอบการใน อํ า เภอขนอม  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชจํานวน 40 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ ธุรกิจขนาดยอม มี
จํานวน 21 ตัวอยาง แยกเปนธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก จํานวน 15 ตัวอยาง ธุรกิจโรงแรม รี
สอรท และโฮมสเตย จํานวน 5 ตัวอยาง และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 1 ตัวอยาง 
ตามลําดับ รองลงมา คือ ธุรกิจขนาดกลาง จํานวน 13 ตัวอยาง โดยแบงเปนธุรกิจโรงแรม รีสอรท 
และโฮมสเตย จํานวน 10 ตัวอยาง ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก จํานวน 2 ตัวอยาง และธุรกิจ
จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ จํานวน 1 ตัวอยาง ตามลําดับ และสุดทาย คือ ธุรกิจขนาดยอย 
จํานวน 6 ตัวอยาง แบงเปนธุรกิจขนสง และธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 3 ตัวอยางเทากัน 

ดานระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ พบวา มีประสบการณดําเนินธุรกิจสวนใหญ 5-7 ป 
รองลงมา คือ 1-3 ป ถัดมา คือ 7-9 ป สวน นอยกวา 1 ป และ 9 ป ข้ึนไป มีจํานวนเทากัน และอันดับ
สุดทาย คือ 5-6 ป ตามลําดับ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการ
การตลาดการทองเท่ียวของผูประกอบการ ในภาพรวม พบวา ผูประกอบการประเมินความคิดเห็น
ตอสภาพปจจุบันอยูในระดับพอใช โดยประเด็นท่ีมีคะแนนการประเมินมากสุด ไดแก ชองทางการ
จัดจําหนาย รองลงมา คือ ราคา ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ดานความคาดหวัง 
พบวา ประเด็นท่ีมีความคาดหวังเปนอันดับหนึ่ง ไดแก ราคา รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ การสงเสริม
การขาย และชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

ความคิด เห็นตอสภาพปจจุ บันการจัดการการตลาดการทอง เ ท่ี ยวของ
ผูประกอบการ ดานการจัดการดานผลิตภัณฑ มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจขนสง ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจ 
นําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง พบวา 
มีความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับได ดังนี้ 
ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจรานอาหาร
และสินคาท่ีระลึก และธุรกิจขนสง ตามลําดับ 
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ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการ ดานการจัดการราคา มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการประเมินสภาพ
ปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจขนสง และธุรกิจ 
จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาด
การทองเที่ยวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับไดดังนี้ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจจัดอีเวนท
และธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรมและธุรกิจขนสง 

ความคิด เห็นตอสภาพปจจุ บันการจัดการการตลาดการทอง เ ท่ี ยวของ
ผูประกอบการ การจัดการชองทางการจัดจําหนาย มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจ
ขนสง ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก และธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับความคาดหวัง 
พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับไดดังนี้ ธุรกิจ 
จัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจรานอาหารและ
สินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง 

ความคิด เห็นตอสภาพปจจุ บันการจัดการการตลาดการทอง เ ท่ี ยวของ
ผูประกอบการ ดานการจัดการการสงเสริมการขาย มีคาอยูในระดับพอใช โดยผูประกอบการมีการ
ประเมินสภาพปจจุบัน โดยเรียงลําดับดังนี้ ธุรกิจขนสง ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจ
รานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม และธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ สําหรับ
ความคาดหวัง พบวามีความคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเท่ียวสูงท่ีสุด โดยเรียงอันดับ
ไดดังนี้ ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจท่ีพักแรม 
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก และธุรกิจขนสง 

นอกจากนี้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดานการจัดการดานผลิตภัณฑ พบวาควร
พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑการทองเท่ียวท่ีมีองคประกอบสนับสนุนการทองเท่ียวแบบละเมียด 
โดยตองมีการออกแบบสวนประสมทางการตลาดอยางเหมาะสม โดยตองนําเสนอความแตกตาง
ของการบริการและคุณภาพการบริการท่ีชัดเจน และตองมีการพัฒนาเครื่องหมายตราสินคาใหโดด
เดนและชัดเจน ตลอดจนการนําเสนอท่ีส่ือถึงความหมายของตราสินคา  

สําหรับดานการจัดการราคา ควรพิจารณาโดยใชหลักความตองการซื้อและกําลัง
ซ้ือของผูบริโภค และการกระตุนใหเกิดการเขาใชบริการคร้ังแรกในการทองเท่ียวแบบละเมียด  
การสรางวิธีการกําหนดราคาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประมาณการตนทุน และตองมีการปรับราคา
ใหเหมาะสมกับโอกาสและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงสูการทองเท่ียวแบบละเมียด  
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ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานท่ีและกระบวนการสงมอบคุณคาทางการ
ทองเท่ียวแบบละเมียด ตองทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจรวมท้ังตองมีการออกแบบชองทาง
การจัดจําหนายท่ีมีความชัดเจนท้ังความสําคัญและหนาท่ี  

ดานการสงเสริมการขาย ตองมีการจัดอีเวนทอยางจริงจัง และนําเสนอการโฆษณา
ท่ีครอบคลุม ชัดเจน และควรมีการประชาสัมพันธและการใหขาวสารที่ตอเนื่อง ตลอดจนการ
สงเสริมการตลาดตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนและมีการกําหนดวัตถุประสงคการ
ส่ือสาร ตลอดจนการวัดผลประเมินการส่ือสาร  

 
7.1.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ คือ สรุปผลการวิจัยตาม วัตถุประสงคท่ี 3 เสนอ

แนวทางจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช สรุปผลไดดังตอไปนี้ 

แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการใน
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานผลิตภัณฑ ควรดึงจุดเดนหรือทรัพยากรการทองเท่ียวของอําเภอขนอมท่ีตองการ
นําเสนอตอนักทองเท่ียวท่ีสรุปโดยผูประกอบการทั้ง 40 ทาน ในข้ันตอน A:Appreciation มา
นําเสนอในธุรกิจของแตละผูประกอบการในทุกแนวทางท่ีสามารถทําได อาทิ การตกแตงหองพัก 
เมนูอาหาร โปรแกรมทัวร การจัดอีเวนท เปนตน นอกจากน้ีบุคลากรควรมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดเพื่อการบริการและตอบสนองความตองการเบ้ืองตน เชน การถามทาง หรือการ
บริการตามหนาท่ีในชีวิตประจําวัน ยิ่งไปกวานั้นหากบุคลากรสามารถส่ือสารไดในลักษณะการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู และวัฒนธรรม จะยิ่งเพิ่มความประทับใจและผูกพันใหกับ
นักทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การส่ือความหมายเกี่ยวกับทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองการ
นําเสนอตอนักทองเท่ียว 

ดานราคา ผูประกอบการตองการกําไรจากการขายมากข้ึนเพื่อใหสามารถเฉล่ีย
รายไดใหกับรายจายคงท่ีชวง Low Season ได แตยังไมไดขอสรุปเปนท่ีแนชัดสําหรับประเด็นราคา 
เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนตัวเลขของแตละธุรกิจเพราะถือเปนเทคนิคการทํากําไรและ
เปนขอมูลลับซ่ึงอาจสงผลกระทบในหลายดานหากเปดเผย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีความรวมมือภายในเพ่ือเปดชอง
การทางจัดจําหนายใหมๆ รวมกันในภาพรวมทั้งอําเภอขนอม เชน การออกรานในเทศกาลทองเท่ียว
ตางๆ หรือการจัดทํา Website กลางเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนแกการทองเท่ียวอําเภอขนอม 
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และสามารถซ้ือขายผานชองทางนี้ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเครือขายทางการทองเท่ียว คือ 
ควรตกลงรวมกันเพื่อจายคาคอมมิชช่ันใหกับแหลงทองเท่ียวเช่ือมโยงท่ีสงนักทองเท่ียวมาใหโดย
คาคอมมิชชั่นนี้จะมีราคาอยูในระดับเดียวกันท้ังอําเภอขนอม ไมวาจะเขาทําสัญญากับบริษัทใดใน
อําเภอขนอม 

ดานการสงเสริมการขาย เนนการทําส่ือประชาสัมพันธในชองทางออนไลน โดยมี
การจัดโปรโมช่ันเพื่อกระตุนการทองเท่ียวใหมาเที่ยวในระยะยาว หรือกระตุนใหคนไทยเดินทาง
ทองเท่ียวในวันธรรมดา นอกจากนี้ยังตองทําการประชาสัมพันธท้ังภายในพื้นท่ีและภายนอกพื้นท่ี 
อาทิ การออกประชาสัมพันธ  Road Show  เพื่อสรางการรับรูถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีช่ือวา    อําเภอ
ขนอม เม่ือนักทองเท่ียวอยากจะพักผอน อําเภอขนอมก็จะเปน 1 ในแหลงทองเท่ียวที่นักทองเท่ียว
เหลานั้นนึกถึง สวนการทําประชาสัมพันธในกลยุทธแบบดึง คือ การจัดอีเวนท เทศกาลดนตรี การ
จัดแขงขันกีฬา ในชวงท่ีขนอมมีนักทองเท่ียว เปนตน  
 
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 

7.2.1 การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานอุปทานทางการทองเท่ียว ในงานวิจัย
คร้ังตอไปควรทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดานอุปสงคทางการทองเท่ียวเพื่อใหรูปแบบการ
ทองเท่ียวท่ีไดมามีศักยภาพและสามารถตอบสนองทั้งอุปสงคและอุปทาน 

7.2.2 การศึกษาคร้ังตอไปควรจัดใหผูใหขอมูลไดเขารวมการสนทนากลุมในทุกข้ันตอน
เพื่อลดขอขัดแยงทางสังคมและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวในพื้นท่ีอยางแทจริง 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ กลุมผูใหขอมูลเปนผูประกอบการจําเปนตองดําเนินธุรกิจจึงไมสามารถ
รวมตัวอยางพรอมเพรียงกันไดเพื่อทําการประชุมคร้ังท่ี 2 ในการทําข้ันตอน C: Control งานวิจัยนี้
จึงใชวิธีดําเนินการวิจัยเปนการประชุมกลุมยอยแทน จากภาคธุรกิจท้ัง 5 สวน รวม 15 คน เพื่อให
เกิดการแบงปนขอมูลและแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง ลดขอขัดแยงในสังคม และเกิดการยอมรับ
รวมกัน 

7.2.3 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอการจัดการดานราคาท่ี
แตกตางกัน คือ ความคิดเห็นท่ี 1 เห็นวา ควรมีการต้ังราคาแบบตามฤดูกาลเหมือนกับทางฝงอันดา
มัน สวนความคิดเห็นท่ี 2 เห็นวา ไมควรตั้งราคาสูงตามฤดูกาลแบบฝงอันดามันเนื่องจากชวงที่ฝง
อันดามันข้ึนราคาเปนชวงท่ีขนอมฝนตกหนัก อีกท้ังประเด็นขอมูลดานราคาไมไดรับการเปดเผย
จากกลุมตัวอยาง เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญและสงผลตอการดําเนินธุรกิจในหลายดาน งานวิจัยจึง
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ศึกษาและนําเสนอแนวทางดานการลดตนทุนในภาพรวมแทนท่ี  ดังนั้น การศึกษาคร้ังตอไปควรนํา
ขอมูลจากงานวิจัยคร้ังนี้เปนฐานเพื่อศึกษาประเด็นราคาท่ีมีนัยสําคัญตอไป 

7.2.4 เม่ือนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติแลว การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเพื่อประเมินผล
การดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับธุรกิจและพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัย 
 

ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยขั้นท่ี 1 
งานวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 3 คน

ท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวและกําลังหรือเคยมีสวนเกี่ยวของกับการทองเท่ียวอําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้  

1. นาย สุเทพ เกื้อสังข อดีตผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
นครศรีธรรมราช  

1.1 เคยเปนผูริเร่ิมโครงการดานการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับอําเภอขนอม คือ ริเร่ิมจัด
โครงการราตรีคืนพระจันทรสุก (Ample Moon Party) รวมกับชมรมธุรกิจทองเท่ียวขนอมและ
กิจกรรมนี้ยังคงจัดสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

1.2 เคยเปนผูบริหารระดับนโยบายทางการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับอําเภอขนอม 
เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช 

1.3 เคยมีบทบาทหลักในการเช่ือมโยงเครือขายทางการทองเท่ียวอําเภอขนอมกับอําเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอชางกลาง และอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายใตโครงการเสนทางตามรอยกินรี ป พ.ศ. 2552 

2. นาย สรวิศ จันทรแทน อดีตนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.1 เคยเปนผูพัฒนาโครงการดานการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับอําเภอขนอม คือ โครงการ

อบรมมัคคุเทศกทองถ่ินอําเภอขนอม 
2.2 เคยเปนผูบริหารระดับนโยบายทางการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับอําเภอขนอม 

เนื่องจากเคยดํารงตําแหนงนายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.3 เคยมีสวนรวมในโครงการดานประชาสัมพันธการทองเท่ียวอําเภอขนอม คือ 

โครงการขนอม เฟสติวัล 2014 
3. นาย ณัฐวัฒน ศักดา อดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดสุราษฎรธานี 
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3.1 เคยเปนผูริเร่ิมโครงการดานการทองเท่ียวที่เกี่ยวของกับอําเภอขนอม คือ โครงการ
ชวนชาวสุราษฎรฯเท่ียวขนอม   

3.2 กําลังมีบทบาทหลักในการเช่ือมโยงเครือขายทางการทองเท่ียวอําเภอขนอมกับเข่ือน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ภายใตโครงการเสนทางทองเท่ียวเข่ือนเช่ียวหลาน-ขนอม 

3.3 เคยมีสวนรวมในโครงการดานประชาสัมพันธการทองเท่ียวอําเภอขนอม คือ 
โครงการราตรีคืนพระจันทรสุก Ample Moon Party 
 
ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยขั้นท่ี 2 

ผูประกอบการธุรกิจ 5 กลุม ตามแนวคิด 5As ประกอบดวย ธุรกิจโรงแรมรีสอรท และ
โฮมสเตย ธุรกิจรานอาหารและสินคาท่ีระลึก ธุรกิจขนสง ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ และ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จํานวน 40 คน ดังนี้ 
 
ลําดับ ชื่อ – สกุล สถานประกอบการ 

1. คุณอลงกต วัชรสินธุ ตาลคู บีช รีสอรท 
2. คุณอนาวิล ยิ่งยวด อนาวิลลา ตังเก รีสอรท 
3. คุณณัฏฐชุดา บัวเชย โรงแรมสุภารอยัลบีช 
4. คุณศุลีพร เสรีวิวัฒนา โรงแรมขนอมโกลเดนบีช 
5. คุณเฉลิมเกียรติ คลายสุวรรณ บานศิวิไลซ รีสอรท 
6. คุณวาสนา วัชรสินธุ อลงกต รีสอรท 
7. คุณณัฐธีร วรวสุิทธ์ิ อาวา  รีสอรท แอนด สปา 
8. คุณจักรพงษ รัตนะไพจิตร VIP Place 
9. คุณอติรัตน ดานภัทรวรวัฒน เดอะนนิ รีสอรท 

10. คุณบริหาร เพง็จันทร บานชายเล รีสอรท 
11. คุณพัชรนันท เลิศพัชรีไชย เลอเพชร วิลลา รีสอรท 
12. คุณพัชรีย นวลจันทร โรงแรมราชาคีรี รีอสอรท แอนด สปา 
13. คุณพัฒนา อยูจุล ภูมิพัฒน รีสอรท 
14. คุณอนันต สังขโชติ ทิพยมนตรี รีสอรท 
15. คุณศุภวรรณ เองอายุกาล ขนอมฮิลล 
16. คุณเอก ร่ืนบรรเทิง ปาลมฮิล รีสอรท 
17. คุณอาณิจศา เพ็ชรคง  ชลนภารีสอรท 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล สถานประกอบการ 
18. คุณไกรศักดิ์ สุทธิชวย รานอาหารเรือนเสบียง 
19. คุณเสริมศักดิ์ เฟอสุวรรณ ขนอมซีฟูด 
20. คุณเชาวรัตน  ขนอม ขะ-หนอม เอสเพรสโซ 
21. คุณณัฐพล วงศสุวรรณ ครัวคุณล่ี 
22. คุณศิรากร เสือทอง รานอาหารสเบียงลาว 
23. คุณดนุชา สินะธรรม รานกาลคร้ังหนึ่ง 
24. คุณจําลอง ทิพยโทย เคียงทะเลซีฟูด 

  25. คุณวิโชติ สุขไส กลุมของท่ีระลึกหมูบานแหลมประทับ 
26. คุณโอบออม ไชยเทพ รานแซบเวอร 
27. คุณอิสราภรณ ยิ่งยวด รานอาหารครัวตังเก 
28. คุณอรรัมภา ยิ่งยวด ซัมเมอรบีช 
29. คุณธีระชัย  ทองม่ัง ของท่ีระลึกบานในเพลา 
30. คุณกิตภัส สนิทนวล ของท่ีระลึกภูเล 
31. คุณพรทิพย ไทยสม ศรีขนอมของท่ีระลึก 
32. คุณศิริชัย เพชรดี ศูนยโอทอปอําเภอขนอม 
33. คุณธีระชัย ทองม่ัง ขนอมทราเวล  ทัวร 
34. คุณปกาสิต ไพจิตรสัตยา ขนอมฟชช่ิง แอนด ทัวร 
35. คุณวธัญู เยีย่มบุญญะ คุณวัฒน Taxi 
36. คุณนรมน บัวชุม ทรายแกวนวดเพ่ือสุขภาพ 
37. คุณศุภณัฐ วงศสุวรรณ ขนอมมารีน สปอรต 
38. คุณชวนช่ืน อรรถพร เซาท ซี แกรนดทัวร 
39. คุณนฤมล วัชรสินธุ ซี ซัน ทัวร 
40. คุณชนากรณ ไทยเจริญ ตูน ทัวร เอเจนซ่ี 

 



ภาคผนวก ข 
 

ภาพการดําเนินการเก็บขอมูล 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางรูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการใน
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางรูปแบบการทองเท่ียวท่ีคาดหวังของผูประกอบการใน

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ภาพท่ี 3 การอภิปรายกลุมยอยเพื่อรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม

ของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพท่ี 4 การอภิปรายกลุมยอยเพื่อรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวม

ของผูประกอบการในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาด 

การทองเที่ยวของผูประกอบการ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เร่ือง แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการ  
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําชี้แจง 

แบบประเมินความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบการสรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเที่ยวอยางมี
สวนรวมของผูประกอบการ ไมมีผลดานใดๆ ตอผูตอบ ดังน้ันเพ่ือความสมบูรณของขอมูล กรุณาตอบแบบ
ประเมินตามความเปนจริง 

แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ จํานวน 3 ขอ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการทองเที่ยว จํานวน 20 ขอ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน O ที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 
1.1 ประเภทธุรกิจ 

O ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
O ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 

O ธุรกิจขนสง 

O ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 

O ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
1.2 ขนาดของธุรกิจ 

O ธุรกิจขนาดยอย (มูลคาสินทรัพยถาวร ไมมี) 
O ธุรกิจขนาดยอม (มูลคาสินทรัพยถาวร นอยกวาหรือเทากับ 50 ลานบาท)  

O ธุรกิจขนาดกลาง (มูลคาสินทรัพยถาวร มากกวา 50 ลาน แตนอยกวา 200 ลานบาท) 

O ธุรกิจขนาดใหญ (มูลคาสินทรัพยถาวร มากกวา 200 ลานบาท) 



124 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ 
1.3 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

O นอยกวา 1 ป 
O 1-3 ป 
O 3-5 ป 
O 5-7 ป 
O 7-9 ป 
O 9 ปขึ้นไป 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 

คําชี้แจง 

แบบประเมินน้ีเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
ระดับ 5 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ดีมาก 

ระดับ 4 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   คอนขางดี  
ระดับ 3 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   พอใช 
ระดับ 2 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ควรปรับปรุง 

ระดับ 1 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ตองแกไข 

ความคาดหวังตอการจัดการการตลาดทองเท่ียว 
ระดับ 5 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวสูง 

ระดับ 3 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ไมคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยว 

การจัดการการตลาดการทองเท่ียว ความคิดเห็นตอสภาพ
ปจจุบัน 

ความคาดหวงั 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานผลิตภัณฑ 
1. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย           

2. ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก           

3. ธุรกิจขนสง           

4. ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ           

5. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก           
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การจัดการการตลาดการทองเท่ียว ความคิดเห็นตอสภาพ
ปจจุบัน 

ความคาดหวงั 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.2 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานราคา 

        6. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย   

7.         ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก   

8.         ธุรกิจขนสง   

9.         ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ   

10.         ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก   

2.3 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานชองทางการจัดจําหนาย 
        11. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย   

12.         ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก   

13.         ธุรกิจขนสง   

14.         ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ   

15.         ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก   

2.4 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานการสงเสริมการขาย 
        16. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย   

17.         ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก   

18.         ธุรกิจขนสง   

19.         ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ   

20.         ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก   

 
ขอเสนอแนะ 

 

 

 

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ 



ภาคผนวก ง 
 

ผลการตรวจสอบแบบสอบถาม 
 

แบบวิเคราะหความสอดคลองของแบบประเมินความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวัง 
ดานการจัดการการตลาดการทองเที่ยวของผูประกอบการ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

เร่ือง แนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของผูประกอบการ  
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑการประเมินความสอดคลอง 

คา 1 หมายถึง สอดคลอง 
คา 0 หมายถึง ไมแนใจ 

คา -1 หมายถึง ไมสอดคลอง 
 

คําชี้แจง 

แบบประเมินความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียวของ
ผูประกอบการ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการสรางแนวทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียว
อยางมีสวนรวมของผูประกอบการ ไมมีผลดานใดๆ ตอผูตอบ ดังน้ันเพื่อความสมบูรณของขอมูล กรุณาตอบ
แบบประเมินตามความเปนจริง 
 
แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัธุรกิจ จํานวน 3 ขอ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจดัการการตลาดการทองเท่ียว  
 จํานวน 20 ขอ 
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ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน O ที่ตรงกับขอมูลของ
ทานมากที่สุด 

1 2 3 
รวม IOC ผล 

 
1 1 1 3 1  

1.1 ประเภทธุรกิจ 

O ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 
1 1 1 3 1  O ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 

1 1 1 3 1  O ธุรกิจขนสง 

1 1 1 3 1  O ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 

O ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1 1 1 3 1  
ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน O ที่ตรงกับขอมูลของ
ทานมากที่สุด 

1 2 3 
รวม IOC ผล 

 
1 1 0 2 0.6  

1.2 ขนาดของธุรกิจ 
O ธุรกิจขนาดยอย (มูลคาสินทรัพยถาวร ไมมี) 

1 1 1 3 1  O 
1 1 1 3 1  

ธุรกิจขนาดยอม (มูลคาสินทรัพยถาวร นอยกวาหรือ
เทากับ 50 ลานบาท)  

O ธุรกิจขนาดกลาง (มูลคาสินทรัพยถาวร มากกวา 50 
ลาน นอยกวา 200 ลานบาท) 

1 1 1 3 1  O ธุรกิจขนาดใหญ (มูลคาสินทรัพยถาวร มากกวา 200 
ลานบาท) 

 
1 1 1 3 1  

1.3 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

นอยกวา 1 ป O 

1 1 1 3 1  O 1-3 ป 
1 1 1 3 1  O 3-5 ป 
1 1 1 3 1  O 5-7 ป 
1 1 1 3 1  O 7-9 ป 

O 9 ปขึ้นไป 1 1 1 3 1  
 
ขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความคาดหวังดานการจัดการการตลาดการ
ทองเท่ียว 
แบบประเมินน้ีเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันดานการจัดการการตลาดการทองเท่ียว 
ระดับ 5 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ดีมาก 

ระดับ 4 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   คอนขางดี  
ระดับ 3 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   พอใช 
ระดับ 2 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ควรปรับปรุง 

คําชี้แจง ระดับ 1 หมายถึง การจัดการการตลาดการทองเที่ยว   ตองแกไข 

ความคาดหวังตอการจัดการการตลาดทองเท่ียว 
ระดับ 5 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวสูง 

ระดับ 3 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง คาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยวนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ไมคาดหวังตอการจัดการการตลาดการทองเที่ยว 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ การจัดการการตลาด 

การทองเที่ยว 1 2 3 รวม IOC ผล 
2.1 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานผลิตภัณฑ 
1. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 1 1 1 3 1  

2. ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 1 1 1 3 1  

3. ธุรกิจขนสง 1 0 1 2 0.6  

4. ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 1 1 1 3 1  

5. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1 1 0 2 0.6  

2.2 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานราคา 
6. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 1 1 1 3 1  

7. ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 0 1 1 2 0.6  

8. ธุรกิจขนสง 1 1 1 3 1  

9. ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 1 1 1 3 1  

10. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 0 1 1 2 0.6  

2.3 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานชองทางการจัดจําหนาย 
11. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 1 1 1 3 1  

12. ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 1 1 1 3 1  

13. ธุรกิจขนสง 1 0 1 2 0.6  
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14. ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 1 1 1 3 1  

15. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1 1 0 2 0.6  

2.4 การจัดการการตลาดการทองเท่ียวดานการสงเสริมการขาย 
16. ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และโฮมสเตย 1 1 1 3 1  

17. ธุรกิจรานอาหารและสินคาที่ระลึก 0 1 1 2 0.6  

18. ธุรกิจขนสง 1 0 1 2 0.6  

19. ธุรกิจจัดอีเวนทและธุรกิจเชิงสุขภาพ 1 1 1 3 1  

20. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 1 1 1 3 1  

คาเฉล่ียรวม     0.85  
 
ขอเสนอแนะ 
 
 

 
 
 

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ 
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