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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทย 2) ศึกษาปจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของประเทศไทยในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อยางละ 200 ตัวอยาง รวมจํานวน 400 คนดวยการ
สุมตัวอยางแบบงายจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในป พ.ศ. 2557 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบวา 1) กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเทีย่ ววิถไี ทย
มากที่สุด คือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสนุกสนาน (Feel Fun) (คาเฉลี่ย = 4.60, S.D. = 0.66)
ในระดับมากทีส่ ดุ 2) ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย ไดแก (1) กลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ
ของนักทองเที่ยวการทองเที่ยววิถีไทยมีค าใชจ ายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทย
และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 91
(2) กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทย คือ ปจจัยดานภาพลักษณการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณ
ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และการทองเที่ยววิถีไทยและ
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แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 86
(3) กลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ คือ ปจจัยดานการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกภาพ
ของนักทองเที่ยว การทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
อธิบายคุณคาแบรนด ไดรอยละ 95

คําสําคัญ
คุณคาแบรนด แบรนดดานการทองเที่ยว ทองเที่ยววิถีไทย

Abstract
The purpose of this research is to examine 1) the attitude about Thainess campaign
2) the factors influencing on tourism brand equity in Thainess campaign. The quantitative research
by questionnaire was conducted from the sample consisted of 54, 652, 216 Thai tourists
and 24,779,768 foreigner tourists, 200 per each group including 400 samplings from top 5
provinces that most favorite tourism in 2014. Descriptive statistics were analyzed by amount,
percentage, mean and standard deviation while multiple regression analysis was analyzed for
predicted factors. The results shown that 1) the tourists have had attitude at the most high level in
feel fun destination (mean = 4.60, S.D. = 0.66) 2) the factors influencing on tourism brand equity in
Thainess campaign: (1) Thai and foreigner tourist group, the image of Thainess campaign was
related with the image of tourist image, Thainess campaign have value for money, and Thainess
campaign and tourism location can rapidly stimulate which can describe brand equity at 91%.
(2) Thai tourist group, the image of Thainess campaign was related with the image of tourist image,
Thainess campaign have value for money, and Thainess campaign and and tourism location can
rapidly stimulate which can describe brand equity at 86%. (3) Foreigner tourist group, the Thainess
campaign was associated with tourist personality, and Thainess campaign and tourism location
can rapidly stimulate which can describe brand equity at 95%.

Keywords
Brand Equity, Tourism Brand, Thainess

บทนํา
ทีผ่ า นมารัฐบาลและองคกรทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมการทองเทีย่ วของประเทศไทยไดมกี ารสนับสนุน
ใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในระดับโลกขึ้นอยางตอเนื่องไมวาจะเปน “กรุงเทพเมืองแฟชั่น” (Bangkok
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Fashion City) “ครัวไทยสูครัวโลก” (Kitchen to the World) ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Health Hub of
Asia) เปดประสบการณใหมประเทศไทย (Unseen Thailand) และมหัศจรรยประเทศไทย (Amazing Thailand)
เปนตน ซึ่งกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่จัดขึ้นไดกลายเปนพื้นฐานของการสรางแบรนดใหกับประเทศไทย
(Thailand Brand) และเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหเปนที่รับรูของกลุมผูบริโภค
ทั่วโลก (Nuttavuthisit, 2007) สําหรับปพ.ศ. 2558 รัฐบาลประกาศใหเปนปทองเที่ยววิถีไทย (2015
Discover Thainess) เพือ่ นําเสนอเอกลักษณอนั โดดเดนและสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
 ญาไทย
และไดเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและประชาชนในการมีสวนรวมที่จะนําเสนอภาพความนาประทับใจ
และความโดดเดนในเอกลักษณวิถีไทยของแหลงทองเที่ยว “ความเปนไทย” (กอบกาญจน วัฒนวรางกูร,
2557) โดยมุงหวังใหเขาถึงวิถีไทย 7 กลุม ประกอบดวย 1) Feel Fun ใชสีสม นําเสนอการทองเที่ยว Festival
Street Food 2) Feel Harmonious ใชสีเขียว นําเสนอแหลงทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตริมนํ้า 3) Feel Prestige
ใชสีมวง นําเสนอแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริ ศิลปาชีพ รัฐพิธี 4) Feel Peace of Mind ใชสีขาว
นําเสนอแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ภูเขา ปา นํ้าตก เกาะ ศาสนา 5) Feel Energeticใชสีนํ้าเงิน นําเสนอ
การทองเที่ยว ดํานํ้า ขี่จักรยาน มวยไทย กอลฟ ชีวิตยามคํ่าคืน 6) Feel Creative ใชสีเหลือง นําเสนอ
แหลงทองเทีย่ วในเชิงสรางสรรคความเปนไทย อาทิ สวนสามพราน แหลงทองเทีย่ วทีไ่ ดรวบรวมวิถกี ารปลูกขาว
ทําอาหาร ศิลปะ งานหัตถกรรมพืน้ บาน เปนตน และ 7) Feel Wisdom ใชสฟี า นําเสนอ นวดไทย สมุนไพรไทย
อาหารไทย ผาไทย ประเพณีไทย พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ธวัชชัย อรัญญิก, 2557)
โดยเปาหมายของการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยนั้น 1) เพื่อนําเสนอภาพลักษณประเทศไทยใน
มุมมองใหม เนนคุณคาที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผานวิถีไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ยอมรับความเปนคนไทย ตลอดจนใหเกิดการแบงปนประสบการณอยางตอเนื่อง 2) เพื่อเปนการกระตุน
ใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ งอยางเปนรูปธรรม 3) เพือ่ ใหการทองเทีย่ วเปนเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐกิจในการนํารายไดเขาประเทศ กอใหเกิดเงินตราหมุนเวียนและสามารถกาวสูการแขงขันหลังเปด
ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในปพ.ศ. 2558 4) เพื่อใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
ใหคนไทยเกิดการเรียนรู เขาใจ และภูมิใจในความเปนไทย ทั้งนี้การนําเสนอปทองเที่ยววิถีไทยมีแนวคิด
เพี่อเปลี่ยนมุมมองจากการนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) เปนการนําเสนอคุณคา (Value)
ที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยกําหนดคุณคาของปทองเที่ยววิถีไทยที่ตองการ
นําเสนอ คือ Amazing Happiness หรือ ความสุขในวิถีแบบไทย เปนความสุขอันเกิดจากการผสมผสาน
ของความตางที่ลงตัวและกําหนดสินคาที่สอดคลองกับ Value และเพื่อใหมีการบูรณาการ การทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานในการเผยแพรพัฒนาและปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
คุณคาที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว
ดังนัน้ ในการสงเสริมใหป พ.ศ. 2558 เปนปแหงการทองเทีย่ ววิถไี ทยนัน้ นอกจากลุม เปาหมายซึง่ เปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติแลว ยังใหความสําคัญตอการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งเปน
กลุมเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ กลุมครอบครัว กลุมบริษัทและโรงงาน และกลุมคนไทย
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ที่ มี ค วามสนใจเฉพาะ ที่ ส ามารถสร า งรายได ห มุ น เวี ย นภายในประเทศได อ ย า งมหาศาล จากข อ มู ล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว ครั้ง/ทริป ลาสุดตอคนของ
ผูท เี่ ดินทางทองเทีย่ วอยูท ปี่ ระมาณ 2,776 บาท ตอ คน ถาเปนการเดินทางแบบไมพกั คางคืนอยูท ี่ 1,418 บาท
ตอคน แบบพักคางคืน 3,914 บาทตอคน เมื่อพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา คนภาคตะวันออกใชเงิน
ในการเดินทางทองเที่ยว เฉลี่ยตอคนสูงสุด คือ 3,776 บาท ตอ คน รองลงมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3,554 บาท ตอคน ภาคใต 3,219 บาท ตอ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,460 บาท ตอ คน ภาคเหนือตอนบน
2,374 บาท ตอ คน ภาคกลาง 2,137 บาทตอคน และตํ่าสุดในภาคเหนือตอนลางอยูที่ประมาณ 1,675 บาท
ตอคน
อยางไรก็ตาม เปาหมายสําคัญประการหนึ่งของโครงการทองเที่ยววิถีไทย คือ การปรับเปลี่ยนจาก
การนําเสนอสินคาและบริการ (Product Approach) ทางการทองเที่ยวไปเปนการนําเสนอคุณคา (Value)
ทางการทองเทีย่ ว ถึงแมวา Brand Value จะมุง เนนการวัดคุณคาทางการเงิน (Financial Measure) โดยเฉพาะ
เจาะจง ซึ่งแตกตางจาก Brand Equity ที่เปรียบเสมือนสิ่งที่สะทอนถึงศักยภาพของแบรนดที่สามารถ
สรางผลลัพธทางธุรกิจ (Brand Amplitude, 2012) หากแตมูลคาทางการเงินจะเกิดขึ้นไดก็ดวยศักยภาพ
ของแบรนดเปนสําคัญ ดังนั้น ในที่นี้จึงใหความสําคัญตอ Brand Equity ซึ่งเปนคุณลักษณะหลักที่สําคัญ
ในดานตาง ๆ ของแบรนดอันจะสงผลใหเกิดมูลคาทางการเงินใหกับแบรนดไดอยางสูงสุด
การสรางคุณคาของแบรนด (Brand Equity) ใหเกิดขึ้นจากคุณลักษณะหรือปจจัยตาง ๆ ที่รวมกัน
เปนองคประกอบของแบรนด เนือ่ งจากคุณคาของแบรนดจดั ไดวา เปนสินทรัพย (Asset) หรือเปนทุนทีจ่ ะชวย
ใหแบรนดมีความแข็งแกรง ซึ่ง Aaker (1991) มองวาคุณคาของแบรนด เปนผลรวมของสินทรัพย และ
ความรับผิดชอบของแบรนดซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การตระหนักในชื่อของแบรนด
(Name Awareness) 2) การรับรูค ณ
ุ ภาพของสินคา (Perceived Quality) เปนสิง่ ทีผ่ บู ริโภคเล็งเห็นถึงคุณภาพ
โดยรวมของสินคาหรือความเหนือชัน้ กวาของสินคา 3) ความเชือ่ มโยงผูบ ริโภคกับแบรนด (Brand Association)
คือการเชือ่ มโยงแบรนดใหเกิดการจดจําในกลุม ผูบ ริโภคหากเกิดความเชือ่ มโยงอยางแนบแนนระหวางผูบ ริโภค
กับแบรนดขึ้นจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการระลึกถึง (Retrieve) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดไดอีกครั้งหนึ่ง
ไมวา จะเปนความแตกตางจากแบรนดอนื่ ๆ การใหเหตุผลในการซือ้ สินคารวมทัง้ การสรางทันคติทดี่ ขี นึ้ ภายใน
จิตใจของผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหตราสินคาขยายวงกวางออกไป 4) ความภักดีในแบรนด (Brand Loyalty)
เปนการวัดพฤติกรรมการเขาถึงแบรนดคาหรือการเลือกใชสินคาประเภทเดียวกันของผูบริโภคแตมีแบรนด
ที่แตกตางกันใน ซึ่ง Papadopoulos & Heslop (2002) ไดใหนิยามของคุณคาแบรนดประเทศวาเปนผลรวม
ของสินทรัพยในดานตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศนั้น
ดังนั้น การศึกษาถึงคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยจากการสงเสริมการทองเที่ยว
ในโครงการทองเที่ยววิถีไทยอาจกลาวไดวาเปนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติที่ใหความสําคัญตออัตลักษณแบรนด (Brand Identity) ทางการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากไดแบงอัตลักษณทางการทองเที่ยวซึ่งเปนวิถีไทยออกไดเปน
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7 กลุม ดังกลาวมาแลว จึงจัดวามีความครอบคลุมตอการสรางเอกลักษณของแบรนดดานการทองเที่ยวที่
กลุมนักทองเที่ยวสามารถรับรูภาพลักษณ (Brand Image) ดานการทองเที่ยวในมุมมองตาง ๆ อยางรอบดาน
ซึง่ สามารถสงผลตอคุณคาแบรนด (Brand Equity) ไดอยางเปนองครวม (Holistic) การศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยจากโครงการทองเที่ยววิถีไทย จึงสามารถสะทอน
คุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่สงผลตอคุณคาแบรนดไดอยางชัดเจนที่สุด

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการทองเที่ยววิถีไทยทั้ง 7 ประเภท จากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ
ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 6 ตอน ไดแก
1) ลักษณะทางประชากร 2) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 3) ประสบการณและการรับรูโครงการ
สงเสริมการทองเทีย่ วของประเทศไทย 4) ความสนใจตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย 5) ความคิดเห็นตอรูปแบบ
การทองเที่ยววิถีไทย 6) คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ในภาพรวมเทากับ 0.79 ซึ่งอยูในระดับดี จากประชากรนักทองเที่ยวป พ.ศ. 2557 เปนชาวไทย
จํานวน 54, 652,216 คน ชาวตางชาติ จํานวน 24,779,768 คน (กลุม สถิตแิ ละเศรษฐกิจการทองเทีย่ ว, 2558)
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น จํานวน 400 ตัวอยาง โดยแบงโควตา
(Quota sampling) เปนนักทองเที่ยวชาวไทย 200 ตัวอยาง และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 200 ตัวอยาง
และใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีจํานวน
นักทองเทีย่ วเปนจํานวนมาก จังหวัดละ 40 ตัวอยางจากพืน้ ทีท่ มี่ นี กั ทองเทีย่ วชาวไทยเดินทางทองเทีย่ วสูงสุด
5 อันดับ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2557 ; การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2555) สวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 5 พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2558) เนื่องจากมีแนวโนมเปนจังหวัด
ทีม่ จี าํ นวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติเปนจํานวนมากจังหวัดละ 40 ตัวอยาง การวิจยั ครัง้ นีว้ เิ คราะหขอ มูลโดยใช
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง
1.1 ลักษณะทางประชากร
กลุม ตัวอยางนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 223 คน
คิดเปนรอยละ 55.00 อายุของกลุม ตัวอยางสวนใหญมอี ายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ
36.00 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.80
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 104คน คิดเปนรอยละ
52.00 อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16 - 24 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนใหญ
มีสถานภาพโสด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 62.50
กลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 71.00
อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 34 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญ
มีสถานภาพโสด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.00
1.2 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยของกลุมตัวอยาง
กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติมพี ฤติกรรมการเดินทางทองเทีย่ วประเทศไทย
ในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครัง้ มากทีส่ ดุ จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 โดยกลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป ประมาณปละ 2-3 ครั้ง มากที่สุด
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว
ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป นอยกวาปละ 1 ครั้ง มากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 95
เหตุผลในการเดินทางมาทองเทีย่ ว หรือเดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยนัน้ กลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติมีเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวหรือเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด
คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยมีเหตุผลในการเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สวนกลุม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมเี หตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ พักผอนในวันหยุด
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 78
สําหรับภูมภิ าคทีน่ กั ทองเทีย่ วชืน่ ชอบเมือ่ เดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยกลุม นักทองเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคใต จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 โดยกลุม
นักทองเที่ยวชาวไทยรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.00
สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูสึกชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาคเหนือ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.50
เกี่ยวกับประสบการณและการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยนั้น
กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติการรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากที่สุด
คือ มหัศจรรยประเทศไทย จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.30 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยรับรูโ ครงการสงเสริม
การทองเทีย่ วของประเทศไทยมากที่สุด คือ กรุงเทพเมืองแฟชั่น จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.00 สวนกลุม

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

287

นักทองเที่ยวชาวตางชาติรับรูโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยมากที่สุด คือ มหัศจรรย
ประเทศไทยจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 46
ทั้งนี้ ความสนใจตอโครงการทองเที่ยววิถีไทยพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
ใหความเห็นตอความสนใจเดินทางทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 269 คน
คิดเปนรอยละ 67.30 โดยกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยใหความเห็นตอความสนใจ เดินทางทองเทีย่ วตามโครงการ
ทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.50 สวนกลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ใหความเห็นตอความสนใจเดินทางทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือ สนใจ จํานวน 157คน
คิดเปนรอยละ 78.50
2. ความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
ผลการวิจยั พบวา กลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติมคี วามคิดเห็นตอรูปแบบการทองเทีย่ ว
วิถไี ทย มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (  = 4.60,
S.D. = 0.66) ในระดับมากที่สุด โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชน งานเทศกาลสงกรานต (  = 4.27, S.D.
= 0.78) ในระดับมากที่สุด สวนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความคิดเห็นตอรูปแบบการทองเที่ยววิถีไทย
มากทีส่ ดุ คือเปนแหลงทองเทีย่ วทีม่ คี วามสนุกสนาน (Feel Fun) เชนงานเทศกาลสงกรานต (  = 4.95, S.D.
= 0.67) และเปนแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติภเู ขาปานํา้ ตกเกาะศาสนา (Feel Peace of Mind) (  = 4.95, S.D.
= 0.58) ในระดับมากที่สุด
3. คุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ใหคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยว
ในโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทยสูงทีส่ ดุ คือการทองเทีย่ ววิถไี ทยเปนโครงการทีม่ คี วามเหมาะสมและประเทศไทย
มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง (  = 4.45, S.D. = 0.75) ในระดับมากที่สุด โดยนักทองเที่ยวชาวไทยใหคุณคา
แบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทย สูงที่สุด คือจะแนะนําใหนักทองเที่ยวคนอื่น ๆ เดินทาง
ทองเทีย่ วตามโครงการทองเทีย่ ววิถไี ทย (  = 4.20, S.D. = 0.79) ในระดับมาก สวนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ใหคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวในโครงการทองเที่ยววิถีไทยสูงที่สุด คือ แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม (  = 4.89, S.D. = 0.30) ในระดับมากที่สุด
4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดในโครงการทองเที่ยววิถีไทย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ แบบจําลองที่พยากรณไดดีที่สุด ประกอบดวย
1) ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเที่ยววิถีไทย
มีคา ใชจา ยทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีไ่ ดรบั 3) คุณลักษณะของการทองเทีย่ ววิถไี ทยและแหลงทองเทีย่ วในประเทศไทย
สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 91 (Adjusted R2 = 0.91)
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สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ วชาวไทย แบบจําลองทีพ่ ยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเทีย่ ว
วิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน 2) การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับ
สิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจ
ไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 86 (Adjusted R2 = 0.86)
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการทองเที่ยว
วิถไี ทยจากกลุม นักทองเทีย่ วชาวตางชาติ แบบจําลองทีพ่ ยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) การทองเทีย่ ววิถไี ทย
มีความเหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยว
ในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว พยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบวา มีปจ จัยทีส่ ง ผลตอคุณคาแบรนดในการทองเทีย่ ววิถไี ทย 3 ดาน ซึง่ นักทองเทีย่ ว
ทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญ และสามารถพยากรณการสรางคุณคาใหกบั การทองเทีย่ ววิถไี ทย
ได ในประเด็นแรก คือ ภาพลักษณการทองเที่ยววิถีไทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวของทาน
โดยในภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว รูปแบบการจัดการทองเที่ยว
ที่มีความสอดคลองกับความตองการทองเที่ยวของตน เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญมักเดินทางทองเที่ยว
เพื่อผักผอนหยอนใจ โดยมีการเดินทางทองเที่ยวจากแรงจูงใน 2 ประเภท คือ แรงผลัก (Push Factors) หรือ
เกิดจากความตองการสวนลึกในจิตใจที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ
ตามความตองการภายในจิตใจ รวมกับปจจัยภายนอก หรือแรงดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเปนความนาสนใจ
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว ที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวนั้น ดังนั้น ภาพลักษณ
ซึ่งเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมจึงมีความเกี่ยวของกับการกําหนดคุณคา
ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการสวนบุคคลของแหลงทองเที่ยว
โดยภาพลักษณของแหลงทองเทีย่ ว Destination Image กลายเปนมุมมองทีส่ าํ คัญตอพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภคหรือนักทองเทีย่ ว (Dobni & Zinkhan, 1990) เปนสิง่ ทีแ่ สดงถึงการรับรูข องแตละบุคคล โดยปจเจกบุคคล
จะกระทําหรือเลือกทีจ่ ะไมกระทําบนพืน้ ฐานของการรับรูข องเขา (Gotsi & Wilson, 2001) ภาพลักษณจงึ เปน
ความรูแ ละความรูส กึ ของคนเราทีม่ ตี อ สิง่ เราตาง ๆ และเกิดจากความประทับใจทีไ่ ดมาจากการมีความรูแ ละ
ความเขาใจในขอเท็จจริงนั้น ๆ ดังนั้น ภาพลักษณดานการทองเที่ยว จึงเปนการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ในดานตาง ๆ ไมวา จะเปนดานอารมณ ความรูส กึ ดานกายภาพ เปนตน โดย Hosany, Ekinci, & Uysal (2006)
ไดจําแนกภาพลักษณดานการทองเที่ยวออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานความรูสึก (Affective) ไดแก ความรูสึก
ถึงความยินดีตอนรับของผูคน ความรูสึกผอนคลายไมกดดัน ความรูสึกถึงความงดงามของแหลงทองเที่ยว
ความรูสึกถึงความตื่นเตนเราอารมณ 2) ดานบรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) ไดแก
บรรยากาศเงียบสงบ บรรยากาศที่มีแตสิ่งที่ดีงามไรอบายมุข บรรยากาศที่กระตุน ปลุกใจ บรรยากาศ
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เต็มไปดวยผูค น และ 3) ดานการรับรู (Accessibility) ไดแก การสรางความมีชวี ติ ชีวา การสรางความเปนเพือ่ น
การใหความสะดวกสบายไมลําบาก การสรางความนาสนใจไมนาเบื่อเปนตน ดังนั้น จึงเห็นไดวาภาพลักษณ
ของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการหรือสิ่งที่นักทองเที่ยวเปน จะสามารถสรางคุณคาใหกับ
แบรนดของแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันไดมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีการนําแนวคิดเกีย่ วกับบุคลิกภาพ (Personality) มาประยุกตใชในการสรางบุคลิกภาพ
ใหกบั แบรนด โดยในการสือ่ สารการทองเทีย่ วไดมกี ารนําแนวคิดเกีย่ วกับบุคลิกภาพแบรนดมาใชในการศึกษา
ถึงบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว หรือ Destination Personality ดวยเชนกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
แบรนดนี้ ถูกนํามาประยุกตใชโดย Aaker (1997) ซึ่งเปนการอธิบายถึงบุคลิกภาพ (Personality) และ
คุณลักษณะเฉพาะ (Trait) ของมนุษยและการรับรูถ งึ บุคลิกภาพและคุณลักษณะของแบรนด โดยทีบ่ คุ ลิกภาพ
ที่ โ ดดเด น ของแบรนดนั้น จะสามารถช ว ยสร า งความชื่ น ชอบซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ความทรงจํ า ของ
กลุม ผูบ ริโภค และสามารถนําไปสูก ารเกิดความภักดีในแบรนด (Brand Equity) ไดในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บุคลิกภาพแบรนด
จะเปนพื้นฐานที่ชวยสรางความแตกตางของแตละแบรนด ซึ่งสอดคลองกับ Fournier (1998) ที่เชื่อวา
บุคลิกภาพแบรนดจะสงผลตออารมณ ความรูสึก ของผูบริโภคที่มีตอแบรนดเปนอยางมาก จนนําไปสู
ความไววางใจ (Trust) และความภักดี (Loyalty) โดย Aaker (1997) ไดวเิ คราะหถงึ รูปแบบบุคลิกภาพแบรนด
(Brand Personality Scale) ไวใน 5 ดาน คือ 1) แสดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ไดแกมีความจริงจัง
มีความซื่อสัตย มีความปลอดภัย ปลอบโยน ใหกําลังใจ 2) แสดงออกถึงความตื่นเตน (Excitement) ไดแก
มีความกลาหาญ มีความมุง มัน่ มีจนิ ตนาการเปนเจาความคิด ทันสมัย กาวหนา 3) แสดงออกถึงความสามารถ
(Competent) ไดแก มีความนาเชือ่ ถือความสามารถในการพัฒนาประสบความสําเร็จ มีชยั ชนะ 4) แสดงออก
ถึงความมีระดับ (Sophistication)ไดแก เปนสังคมชั้นสูง มีเสนหดึงดูดใจ 5) แสดงออกถึงความบึกบึน
(Ruggedness) ไดแกรักอิสระอยูเหนือกฎเกณฑกราวเกรง เขมแข็ง อดทนทั้งนี้ ในปจจุบันงานวิจัยตาง ๆ
ไดมกี ารประยุกตใชเกณฑการวิเคราะหถงึ รูปแบบบุคลิกภาพแบรนด (Brand Personality Scale) ในงานวิจยั
ดานการทองเทีย่ วอยางแพรหลาย โดยระบุวา แหลงทองเทีย่ วหรือบริการดานการทองเทีย่ วเปรียบเสมือนสินคา
และบริการตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวาบุคลิกภาพของมนุษยมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันกับแหลงทองเที่ยว
จากความสําคัญของภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเที่ยว ที่มีผลตอการรับรูของกลุมนักทองเที่ยว
ซึ่งจะสามารถสงผลถึงการรับรูภาพลักษณของประเทศไทยจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
เชนกัน
สวนในดานปจจัย เรื่องการทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ และคุณลักษณะ
ของการท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยและแหล ง ท อ งเที่ ย วในประเทศไทยสามารถดึ ง ดู ด ใจได อ ย า งรวดเร็ ว นั้ น
มีความสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธันยา พรหมบุรมย และ นฤมล กิมภากรณ (2558) พบวา ในภาพรวมของ
แบรนดการทองเทีย่ วประเทศไทย ภายใตกรอบ Amazing Thailand ในความทรงจําของนักทองเทีย่ วเปาหมาย
แสดงใหเห็นถึงความหมายในมิติของวัฒนธรรมและงานเทศกาล ความคุมคาเงิน ดานสถานที่ทองเที่ยว
คุ ณ ภาพของการบริ ก าร และทํ า เลที่ ตั้ ง ตามลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร โ ดยกลุ  ม ประเทศเอเชี ย ใต แ ละ
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กลุม ประเทศอเมริกามีความหมายของแบรนดการทองเทีย่ วประเทศไทยทีเ่ นนธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะถิน่
ความเปนธรรมชาติของประเทศไทยในความทรงจําของนักทองเทีย่ วกลุม เปาหมาย เนนหนักดานความงดงาม
ของธรรมชาติชายหาด แสงแดดเกลียวคลื่น ผนวกความสงบรมเย็นของบรรยากาศความเปนอยูของผูคน
ทองถิ่น ตลอดจนดานวัฒนธรรม มีความทรงจําดานความเปนมิตร มรดกทางประวัติศาสตร วิถีสุขภาพ
ความงาม วิถชี วี ติ ทีม่ คี วามรวมสมัย นอกจากนี้ กลุม นักทองเทีย่ วเปาหมายโดยรวม รับรูค วามหมายของแบรนด
การทองเที่ยวประเทศไทย ในมิติของการไดรับประสบการณและสิ่งใหมๆ จากการทองเที่ยว การไดรับ
ความสนุกสนานตื่นเตนจากกิจกรรมตาง ๆ การเปนสถานที่ที่เหมาะแกการหลีกหนีจากงานที่ทํา และเปน
การทองเทีย่ วทีท่ าํ ใหไดรบั ความเพลิดเพลินผสมผสานความสงบสุขอิสระ และผอนคลายความรูส กึ ทีด่ ที สี่ ะทอน
จากความหมายของแบรนดการทองเที่ยวประเทศไทยที่อยูในใจกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย

สรุป
การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู อิทธิพลของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของ
ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ปจจัยที่สามารถ
พยากรณไดดที สี่ ดุ ประกอบดวย 1) ภาพลักษณการทองเทีย่ ววิถไี ทยมีความสอดคลองกับภาพลักษณสว นตัว
ของทาน 2) การทองเทีย่ ววิถไี ทยมีคา ใชจา ยทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีไ่ ดรบั 3) คุณลักษณะของการทองเทีย่ ววิถไี ทย
และแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู อิทธิพลของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วของ
ประเทศไทยในโครงการทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยที่สามารถพยากรณไดดีที่สุด
ประกอบด ว ย 1) ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทยมี ค วามสอดคล อ งกั บ ภาพลั ก ษณ ส  ว นตั ว ของท า น
2) การทองเที่ยววิถีไทยมีคาใชจายที่เหมาะสมกับสิ่งที่ไดรับ 3) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและ
แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว
สวน อิทธิพลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในโครงการ
ทองเที่ยววิถีไทยจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประกอบดวย 1) การทองเที่ยววิถีไทยมีความเหมาะสม
สอดคลองกับบุคลิกของทาน 2) คุณลักษณะของการทองเที่ยววิถีไทยและแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดใจไดอยางรวดเร็ว สามารถพยากรณได รอยละ 95 (Adjusted R2 = 0.95) โดยผลการวิจัย
สามารถนํามาใชในการนําเสนอแนวทางในการสรางคุณคาแบรนดในการทองเที่ยววิถีไทยได ดังนี้
1. คุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วในโครงการวิถไี ทยนัน้ มีการใหความสําคัญตอภาพลักษณและ
บุคลิกภาพของแบรนดดานการทองเที่ยวในระดับสูง ดังนั้นในการจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวควรมี
การศึ ก ษาถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ท อ งเที่ ย ว และภาพลั ก ษณ ข องโครงการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วที่
มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
2. วิถไี ทยซึง่ เปนวัฒนธรรมการดําเนินชีวติ ของคนไทย และลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเทีย่ ว
เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถสรางคุณคาใหกับแบรนดดานการทองเที่ยวไดในระดับสูง ดังนั้น การพัฒนาแหลง
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ทองเที่ยวทั้งทางกายภาพ รวมกับการสงเสริมวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยจะสามารถสราง
แรงดึงดูดใจ และเปนเสนหทางการทองเที่ยวที่จะสงผลใหเกิดคุณคาแบรนดที่แข็งแกรง
3. การสรางคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ ววิถไี ทยจากภาพลักษณและบุคลิกภาพดานการทองเทีย่ ว
ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการดานการทํางานจากหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดภาพลักษณและ
บุคลิกภาพใหกบั แหลงทองเทีย่ วตาง ๆ เชน การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในพืน้ ที่
แหลงทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว เปนตน
4. ในดานคาใชจายดานการทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยสามารถเจาะกลุมตลาดระดับบนที่มีรายได
สูงและกลุม ความสนใจพิเศษทีม่ แี นวโนมใชจา ยสูงระหวางการเดินทางทองเทีย่ ว 4 กลุม หลัก ไดแก กลุม Golf
กลุม Wedding & Honeymoon กลุม Health & Wellness กลุม Ecotourism โดยเนน การสื่อสารภาพลักษณ
ที่สอดคลองกับคุณคา (Value) ที่กลุมเปาหมายตองการ ผนวกกับการนําเสนอสินคาที่ตรงตามลักษณะ
พฤติกรรมและความตองการของแตละกลุม เปาหมาย ซึง่ จะทําใหราคาสินคาและบริการทีเ่ กิดจากการทองเทีย่ ว
ของไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับ Price Premium
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดองคความรูใ นการพัฒนาคุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วอยางยังยืน ควรมีการศึกษา
วิจัยคุณคาแบรนดดานการทองเที่ยวจากโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโครงการอื่น ๆ เพื่อนําไปหาแนวทาง
จัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับความตองการของนักทองเที่ยว และควรมีการศึกษาวิจัยถึง
คุณคาแบรนดดา นการทองเทีย่ วในกลุม นักทองเทีย่ วตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เชน กลุม นักทองเทีย่ วชาวเอเชีย
กลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรป กลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน
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