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บทคัดยอ
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวเปาหมาย 2) พัฒนากิจกรรม
การทองเทีย่ วและโปรแกรมนําเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับกลุม เปาหมาย 3) เสนอแผนการตลาดทีเ่ หมาะสม และ 4) เสนอ
รูปแบบศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย ใชวธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสาน
กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)
จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตัวแทนจากศูนยการเรียนบานนาโต 5 คน ตัวแทนจากบานนาโต 3 คน บานโปงไฮ
3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟาหลวงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวนการสุม
ตัวอยางนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางทองเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และเคยมีประสบการณ
ทองเทีย่ วตามสถานทีท่ อ งเทีย่ วโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุม ตัวอยางแบบบังเอิญซึง่ ใชวธิ กี ารคํานวณ
ตัวอยางตามวิธคี าํ นวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บ จํานวน 400 ตัวอยาง นอกจากนีย้ งั ไดสมั ภาษณ
กลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน และการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผูนําเที่ยวและผูประกอบการ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยว
สวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉลีย่ 20-29 ป มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน
ตามลําดับ เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหาตนเอง
เดินทางโดยรถยนตสว นบุคคลมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ระบบขนสงสาธารณะ ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจมากทีส่ ดุ
คือ ความสนใจสวนบุคคลและการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม
มิถุนายน กรกฎาคม ใชจายในการทองเที่ยวตั้งแต US$ 1,000 - US$ 3,000 สวนใหญเดินทางคนเดียว
รองลงมา คือ เดินทางกับเพื่อน กิจกรรมที่ใหความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ และการเรียนรูวิถีชีวิต
ขนบประเพณีและความเชือ่ สวนใหญรบั ขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมากทีส่ ดุ ติดตามขอมูลจาก Trip Advisor
และ Google ดานแผนการตลาดวางแผนรับนักทองเที่ยวประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจาก
การทองเทีย่ ว 280,000 บาทตอป ดานการแบงกลุม เปาหมายแบงตามกลุม ผูไ ดรบั ประโยชน ไดแก ชุมชนเปาหมาย
และลูกคา คือ นักศึกษาชาวตางชาติ ผลการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวและโปรแกรมนําเที่ยวไดโปรแกรม
ตัวอยาง 12 รายการใน 3 ชุมชน และ 1 ชมรมโดยสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิต ธรรมชาติ พิธีกรรม
ความเชือ่ และการเกษตรพืน้ ทีส่ งู ดานการสรางประสบการณพเิ ศษ คือ วิถชี วี ติ การหาอาหาร กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมการแสดง การศึกษาชีววิทยาในนํ้า ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสารประสบการณ
และสิง่ ทีช่ มุ ชนไดประโยชนจากการทองเทีย่ ว ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว
รวมถึงผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม ราคาขายอิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวมาจากคาคอมมิชชันรอยละ 20 ของราคาขาย ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไร
ทีไ่ ดไปลงทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานกลยุทธทางการตลาด ควรเนนกลยุทธดา นชองทางการจัดจําหนาย
ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เนนกิจกรรมอาสาสมัคร ควรใชเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารและเขาถึงลูกคา ผานชองทางสังคมออนไลน ไดแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ งบประมาณรวม
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40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนิน การทําการตลาดตามแผนการตลาด
เพื่อจะไดปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการควรดําเนินการในรูปแบบเครือขาย
ความรวมมือโดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม มีหนาที่จัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว เปน
ศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ ว อํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแ กชมุ ชน
ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ และทําหนาที่ประชาสัมพันธและการตลาด

คําสําคัญ
การตลาดการทองเที่ยว การทองเที่ยวโดยชุมชน พฤติกรรมนักทองเที่ยวโดยชุมชน
ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน ศูนยการเรียนบานนาโต จังหวัดเชียงราย

Abstract
The research aims to 1) investigate behaviors of target tourists; 2) develop appropriate
tourism activities and programs for the target groups 3) propose a marketing plan and 4) propose
a working platform for the Community-Based Tourism Center at Baan Natoe Learning Center,
Mae FahLuang District, Chiang Rai Province. Mixed methods research was deployed in the study.
The sample groups were selected by using purposive sampling technique. They were 5
representatives from Natoe Study Center, 3 from Ba Natoe, 3 from Ban Pong Hai and 3 from Ban
HuayKra. The formation of Mae Fah Luang Communiy-Based Tourism Coordination Center was
undertaken through the process of Participatory Action Research. The tourist samples were
selected based on their experience on community-based tourism in Chiang Mai and Chiang Rai.
Questionnaires were used to collect information from 400 tourists—the number is based on Yamane
(1973, 727). 10 tourists were asked to participate in a focus group. Moreover, an in-depth interview
was used to collect data from 10 tour leaders and tourism entrepreneurs. Results revealed that
most target tourists were university students aged 20-29 years from USA, England and Germany,
respectively. The purposes of their travel were recreation, cultural study, experience exchange and
self-discovery. Most tourists traveled by private cars and public transportation. The factors
affected tourists’ decision were personal interests and the need to escape from the mainstream
tourism. Most tourists traveled to the destinations during May, June and July and spent from
US$ 1000 - US$ 3000 per trip. They were mostly solo travelers and groups of friends, respectively.
The activities that interested the most were nature appreciation, local way of life, tradition and
belief study. Most tourists obtained information from websites, especially Trip Adviser and Google
Search. Based on the interview, most tourists were impressed with hospitality of local people, and

84

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

some were impressed with nature around the community. All tourists shared their travel experiences
using Facebook posts. For marketing plan, the center expects to welcome approximately 400
visitors/year with an expected income of 280,000 Baht/year. In terms of segmentation, the
beneficiaries were target communities and the clients. The study yielded 12 tourism programs for three
communities plus one club. The main products and services were ways of life, nature, ritual beliefs
and highland agriculture. The experiential activities provided were local snack cooking, baby
dragonfly fishing, trap making, forest cooking, embroidering, volunteering, performance, animal
food making, insect study. In terms of value proposition, the center emphasizes the communication
of experience and tourism benefits for the communities. For impact measurement, the center
focuses on additional incomes from tourism, youth’s knowledge of tribal people, fertility of forest,
biodiversity, sanitation of the attraction. Regarding pricing, the center calculates prices based on
its cost with 20 percent commission. The marketing cost for the first year is approximately 40,000
Baht. For surplus dimension, the profit from the first year are reinvested in human resources
development. In terms of marketing strategies, distribution channel was viewed as the most effective
strategy to practice. Networking with foreign organizations and the center, focusing on
volunteering activities; cooperating with domestic organizations; networking with schools and
educational institutions. To reach the target clients, information technology and social media are
used. The action plans for the center include three projects: direct marketing training, online
marketing training and practicing marketing operation. The projects are planned to execute in
January-May with a total budget of 40,000 Baht. Regarding the control dimension, the committee
evaluates the project implementation for further improvement. The center should be operated in a
form of network with responsibility of tourism database making, providing tourist information, and
facilitating tourism activities, cooperating with members, providing trainings for members, expanding
ideas to other area, and doing public relations and marketing.

Keywords
Tourism Marketing, Community Based Tourism, Tourist Behavior, The Community-Based
Tourism Center, Baan Natoe Learning Center, Chiang Rai
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บทนํา
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555– พ.ศ. 2559 ที่ไดระบุวา “อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดทสี่ าํ คัญนํามาซึง่ เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค...” (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) โดยในแผนการพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญไว 5 ประการ และไดใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศมากขึ้น
จากทิศทางการทองเทีย่ วและพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทําใหหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วของประเทศไมสามารถหยุดนิง่ ได จําเปนตองพัฒนาการทองเทีย่ วของประเทศให
กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จุฑามาศ วิศาลสิงห (2556) ไดชี้ใหเห็นวา “การทองเที่ยวที่กําลังไดรับ
ความนิยมในยุคนีค้ อื การทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน (Sustainable Tourism) เนือ่ งจากนักทองเทีย่ วมีความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมากขึ้น นักทองเที่ยวตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่เปนของแท (Authenticity)
ไมใชการสรางสรรคหรือปรุงแตงขึน้ มา รวมทัง้ ตองการประสบการณทมี่ เี อกลักษณพเิ ศษเฉพาะตัว (Unique)”
นอกจากนี้ Krantz et al. (2009) ไดเห็นการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนมาตั้งแตป ค.ศ. 2008 และทิศทางการเติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบใหมในสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีเอกลักษณมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
ในประเทศไทยมีการปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่
เปนของแทและความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น จึงมีการจัดการรณรงคปแหงการทองเที่ยววิถีไทย
(Discover Thainess) ขึ้นในปพ.ศ. 2558 (TAT Review, 2558) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกําหนด
แผนการสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ วในประเด็นนีเ้ อาไวภายใต “แคมเปญ “Discover Thainess” มุง สือ่ สาร
ภาพลักษณที่สามารถเสริมความเขมแข็งใหแบรนดประเทศไทยดวยการนําสงความสุข สนุกแบบไทยๆ
เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ เสนอขายแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน เนนในเรื่อง
ของความเปนไทย (Thainess) และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีโ่ ดดเดน มีเอกลักษณ ผสานกับความหลากหลายของ
สินคาและบริการทางการทองเทีย่ วทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วไดหลากหลายรูปแบบ
การใชชีวิต (Lifestyle) และหลากหลายโอกาส นํามาตอยอด รวมเปนเนื้อหาในการสื่อสาร โดยนําเสนอ
ประสบการณทองเที่ยวที่มีคุณคาทางจิตใจ (Value) ที่จับจิตและประทับใจ (Emotional Marketing) เนนการ
สงอารมณและนํา้ เสียง (Mood and Tone) ทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเขาถึงอารมณ ความรูส กึ และความตองการ
ของนักทองเทีย่ วเปาหมายใหมากขึน้ มุง หวังใหภาพของความประทับใจนี้ เกิดการรับรูใ นวงกวาง เกิดการบอก
ตอ (Word of Mouth) เพือ่ สงตอประสบการณ (Share) ผานชองทางการสือ่ สาร ทัง้ สือ่ ออนไลนและสือ่ ออฟไลน
กิจกรรมการสงเสริมการทองเทีย่ ววิถไี ทยดังกลาวทําใหจงั หวัดตางๆ ในประเทศไทยตางหาเอกลักษณ
ความแทและดั้งเดิมของตนออกมาเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว มีการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
ทองเที่ยวรอง เชน รายการ 12 เมืองตองหาม...พลาด เปนตน
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จังหวัดเชียงรายมีการสงเสริมการทองเที่ยวของตนภายใตแคมเปญ “ปแหงการทองเที่ยววิถีไทย”
ในวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงรายไดจัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย
วิ ถี ไ ทยล า นนา” เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วนอกฤดู ก าลของจั ง หวั ด และตอกยํ้ า ความเป น เมื อ งเกษตร
ของเชียงราย (สมชาย เกิงฝาก, 2558) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายนั้นมีอยูมากมาย
แตที่โดดเดนมากของพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือ การทองเที่ยวเกษตรที่สูง ไมวาจะเปนยานดอยชาง-ดอยวาวี
ทีเ่ ปนแหลงปลูกกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศ ยานดอยตุงทีม่ ชี อื่ เสียงจากโครงการพัฒนาดอยตุงจนมีผกู ลาว
วาเปนสวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย และอีกแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียงไมแพกันคือยานดอยแมสลองซึ่งเปนแหลง
ปลูกชาที่มีคุณภาพแหงหนึ่งของไทย โดยในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
จังหวัดเชียงรายสูงถึง 2,909,804 คน สรางรายได 20,728.69 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว, 2557) ทั้งนี้โดย
เฉพาะในยานดอยแมสลองนั้นมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมากในทุกป เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศที่สวยงามและมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง โดยเฉพาะการทองเที่ยววิถีชีวิต
ในชุมชน ซึง่ หนึง่ ชุมชนทีม่ คี วามนาสนใจยานแมสลอง คือ ชุมชนบานนาโตตาํ บลแมสลองใน อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย
บานนาโตเปนหมูบ า นเล็กๆ ในอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ตัง้ อยูห า งจากชายแดนประมาณ
5 กิโลเมตร ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนคนไทยที่มาจากชนเผาตางๆ รวม 6 ชนเผา มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้นเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไดไปเยี่ยม
พื้นที่ไดมีพระราชดําริใหมีการสอนในระดับอาชีวศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อใหมีความรูทาง
ดานการเกษตร และสามารถประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ของตนเองไดโดยไมตองยายถิ่นฐาน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี เ ชี ย งราย จึ ง ได ส นองพระราชดํ า ริ โดยสร า งศู น ย ก ารเรี ย นบ า นนาโต ขึ้ น เพื่ อ สอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานการเกษตร
ซึง่ ศูนยการเรียนแหงนีเ้ ปนสถาบันอาชีวศึกษาบนพืน้ ทีส่ งู เพียงแหงเดียวในประเทศไทยและไดรบั การยอมรับ
ใหเปนสถาบันตนแบบทีร่ จู กั กันในนาม “นาโตโมเดล” และเนือ่ งจากศูนยการเรียนบานนาโตตงั้ อยูบ นภูเขาสูง
จึงมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงบริเวณโดยรอบของศูนยการเรียนแหงนี้
มีกลุมชาติพันธุที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนอยูหลายกลุมที่เหมาะสําหรับการพัฒนาให
เปนแหลงกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมหรือการทองเทีย่ วชาติพนั ธุ นอกจากนีพ้ นื้ ทีด่ งั กลาวยังเปนแหลง
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของกลุมนักศึกษาตางชาติจํานวนหนึ่ง การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน
อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับพื้นที่แหงนี้
จากการประชุมหารือรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบวา
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตมศี กั ยภาพทางการทองเทีย่ วอยางมาก มีกจิ กรรมทีโ่ ดดเดน
เชน การปลูกฟกทองเขาแถว การผลิตพืชผักเมืองหนาว วิถีชีวิตชนเผา มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
เชน วัดไทยใหญ นํ้าตก ปาไม เปนตน นอกจากนี้ศักยภาพดานบุคคลากรของพื้นที่ถือวามีความพรอมมาก
มีนกั เรียนในศูนยการเรียนบานนาโตทสี่ ามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชุมชนไดดี สมควรไดรบั การสงเสริมให
เปนพื้นที่ทองเที่ยวทางเลือกของจังหวัดเชียงรายอีกแหงหนึ่ง
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อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียน
บานนาโตใหดําเนินไปไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองมีขอมูลการตลาดที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวในพื้นที่
โดยเฉพาะการตลาดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเร็วในปจจุบัน ขอมูลดานอุปสงคหรือความตองการของ
ลูกคาและขอมูลดานอุปทานหรือสินคาและบริการทีม่ อี ยูจ าํ เปนตองมีการศึกษาเพือ่ นําไปพัฒนาแผนการตลาด
ที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตและชุมชนใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การทองเทีย่ วในรูปแบบทีเ่ หมาะสมไมขดั แยงกับความเปนอยู วิถชี วี ติ ชุมชน การศึกษานีจ้ งึ มุง หาจุดสนใจรวม
ระหวางฝงอุปสงคและฝงอุปทานเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแผนการตลาดอันจะนําไปสู
การขับเคลื่อนดานการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ ริโภคกลุม นักทองเทีย่ วทีค่ าดวาจะเขามาใชบริการของศูนยบริการการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา
เปาหมายเพือ่ สรางรายไดเสริมแกชมุ ชน ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
4. เพือ่ นําเสนอรูปแบบศูนยบริการนักทองเทีย่ วของศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่องนี้มุงเนนการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนที่ชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดเองอยางยั่งยืน ทั้งนี้แผนการตลาดมุงเนนความสําคัญใน
การพัฒนาแผนการตลาดที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่มีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว
เพื่อมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาสกัดตัวแปร
ในการพัฒนาแผนการตลาด ไดแก แนวคิดการตลาด 4.0 พฤติกรรมผูบ ริโภค สวนประสมทางการตลาด แนวคิด
SPECIALโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) และแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด
แนวคิดการตลาด 4.0
การตลาด 4.0 เปนการพัฒนาตอเนื่องมาจากการตลาดในยุค 3.0 โดยจะเนนการสรางการเขาถึง
หรือการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาทางสื่อสังคมออนไลน โดยในยุคนี้จะบูรณาการทั้งสื่อ Online และ
Offline เขาดวยกัน และสิ่งที่จะสรางความยั่งยืนทางการตลาดในยุคนี้จะเนนการดึงลูกคาเขามามีสวนรวม
(Engagement Marketing) เสนอแนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยื่นขอเสนอทางการตลาดไมวาจะเปน
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ผลิตภัณฑการสงเสริมการตลาดหรือการใหบริการใหลกู คาแตละคนทีแ่ ตกตางกัน (Customization) การบูรณาการ
การตลาด 4.0 คือการใชเครื่องมือผสานกันระหวางเครื่องมือตลาดและเครื่องมือขาย เพื่อขับเคลื่อนลูกคา
ตาม Customer Journey คือจากรูจักวามีเรานําเสนอตัวตนในตลาดแลว เราจะดึงดูดใหลูกคาคาดหวัง
ถูกดึงดูดเขามาในระบบการตลาดของเรา แลวแปรเปลี่ยนเปนลูกคา สรางความสัมพันธกับลูกคาจนกระทั่ง
ลูกคากลายเปลี่ยนมาเปนแฟนพันธุแท (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2558)
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงการตัดสินใจที่จะซื้อ จะใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอัน
นําไปสูความพึงพอใจตามความตองการ ความคิด และประสบการณของผูบริโภค โดยสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคคือ รูปแบบการรับรูตอสิ่งเรา สิ่งเราภายนอก สภาวะแวดลอมทางการตลาด จะเขาไปสู
สภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, 160) จากการนํา
เสนอการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (1997, 105) สรุปไดวาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการคนหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคคําถามที่ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หรือ 6Ws1H
เพือ่ คนหาคําตอบของพฤติกรรมผูบ ริโภคหรือ 7Os นัน้ สามารถชวยใหกาํ หนดกลยุทธการตลาดเพือ่ ตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคิดทางการตลาดทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง
อย า งไรก็ ต าม มี ก ารเสนอแนวคิ ด เรื่ อ ง ส ว นประสมทางการตลาดนี้ แ ตกต า งกั น ออกไป แนวคิ ด ที่ มี
การกลาวถึงมากที่สุดนาจะเปนแนวคิด 4 P’s (Kotler, 1997, 98) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
การจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแนวคิด 4P’s ที่กลาวมาสวนใหญจะมองเฉพาะสินคาที่จับตองได
จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชกับสินคาทางการทองเที่ยวที่ถือวาเปนสินคาที่จับตองไมไดแนวคิดของ Zeithaml &
Bitner (1996) ที่ไดเสนอสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ไวดงั นี้ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ
สินคาและบริการที่ตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูใชบริการ 2) ดานราคา (Price) หมายถึง
คุณคาผลิตภัณฑทผี่ ใู ชบริการสามารถรับรูไ ดในรูปตัวเงิน 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ ชองทาง
หรือวิธีการที่ผูใชบริการสามารถซื้อสินคาหรือบริการได 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง
การสื่อสารกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช
บริการ 5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงาน เจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร
6) ดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) คือ ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอใหกบั ลูกคาใหเห็น
เปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 7) ดานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว
และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
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แนวคิด “SPECIAL”
พจนา สวนศรี, ฐิติ ฐิติจําเริญพร และ กฤศดาธีราทิตยกุล (2559) ไดนําเสนอแนวคิด SPECIAL
เปนเครื่องมือทางการตลาดเชิงรุกของการทองเที่ยวโดยชุมชน โดย S = Segment คือ การทําความเขาใจ
กลุมเปาหมายทางการตลาด และการประยุกตประสบการณในการเขาถึงความตองการของกลุมเปาหมาย
P = Place เปนตัวแทนของคําวา “Sense of Place” คือ การสรางสภาพแวดลอมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
E = Experience เปนการสรางประสบการณผานการลงมือ หรือสรางความทรงจําที่ดีใหแกนักทองเที่ยว
C = Communication การสือ่ สารประสบการณและสิง่ ทีช่ มุ ชนและนักทองเทีย่ วไดประโยชนจากการทองเทีย่ ว
I = Information Technology การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเขาถึงนักทองเที่ยว A = Access การเขา
ถึงตลาดกลุมเปาหมายผานกลุมคนที่หลากหลายและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตลาดกลุมเปาหมาย
L = Linkages การทํางานรวมกันกับพันธมิตรทางการตลาด
โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)
แนวคิดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) เปนเสมือนการ
วางแผนภาพรวมทางการตลาด หรือเปรียบไดกบั พิมพเขียวในการสรางบานซึง่ นับเปนสิง่ สําคัญในการวางแผน
การสรางความสมดุลระหวางการสรางคุณคาทางสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางความยั่งยืน
ทางการเงิน องคประกอบทีส่ าํ คัญในการวางแผนธุรกิจเพือ่ สังคมแคนวาสประกอบไปดวย 1) การแบงสวนตลาด
(Segments) ซึง่ จะประกอบไปดวยผูไ ดรบั ผลประโยชนโดยตรง (Beneficiary) และกลุม ลูกคาทีม่ อี าํ นาจการซือ้
(Customer) 2) ชนิดของสินคาหรือบริการ (Type of Intervention) 3) การนําสงคุณคา (Value Proposition)
ซึง่ ประกอบไปดวยการนําสงคุณคา ทางสังคม (Social Value Proposition) การวัดผลกระทบ (Impact Measure)
การนําสงคุณคาใหแกลูกคา (Customer Value Proposition) 4) ชองทาง (Channels) 5) ทรัพยากรหลัก
(Key Resources) 6) กิจกรรมหลัก (Key Activities) 7) หุนสวนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ (Partner +
Key Stakeholders) 8) ตนทุนหลัก (Cost Structure) 9) รายรับ (Revenue) 10) การลงทุนตอยอด (Surplus)
(Social Innovation Lab, 2013)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด
การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาดจากมุมมองของอดุลย จาตุรงคกุล (2546) ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น,ศุกร เสรีรตั น, องอาจ ปทะวานิช, ปริญ ลักษิตานนท และ สุพรี  ลิม่ ไทย (2543) ธนวรรณ แสงสุวรรณ
(2545) สุวิมล แมนจริง (2546) และ Kotler (2000) สามารถสรุปไดดังนี้
การบริหารการตลาด – Marketing Management คือ กระบวนการในการวางแผนและบริหาร
ราคา ชองทาง การจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ แนวคิด หรือบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวย 3 กระบวนการคือ
การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม
การวางแผนการตลาด เปนการกําหนดจุดมุง หมายและกลยุทธในการใชความพยายามทางการตลาด
ขององคการ งานในการวางแผนการตลาด คือ การเตรียมการวาจะดําเนินการตามขั้นตอนการบริหาร
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การตลาดอยางไร ซึ่งการวางแผนการตลาดจะประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้ 1) กลยุทธการตลาด
(Marketing Strategy) 2) การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย (Identifying Market Segments
and Selecting Target Market) 3) องคประกอบของแผนการตลาด (Marketing Plan) ไดแก บทสรุปผูบ ริหาร
หรือบทคัดยอ (Executive Summary) สถานการณทางการตลาดในปจจุบนั (Current Market Situation)
การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (Opportunity and Issue Analysis) วัตถุประสงค (Objectives) กลยุทธ
ทางการตลาด (Marketing Strategy) แผนปฏิบัติการ (Action Programs) ประมาณการงบกําไรขาดทุน
(Projected Profit and Loss Statement) การควบคุม (Controls) และแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)

วิธีการวิจัย
ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งเชิงคุณภาพ ไดแกการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ในการศึกษารูปแบบศูนยบริการนักทองเที่ยวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยกับ
กลุม นักทองเทีย่ วและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในสวนของการเก็บขอมูลนักทองเที่ยว
1. ประชากรในการวิจัยประกอบไปดวย 2 กลุม คือ
1.1 ตัวแทนศูนยการเรียนบานนาโต และคนในชุมชน 3 ชุมชนในเขตบริการของศูนยการเรียน
บานนาโต ไดแก ชุมชนจากบานนาโต บานโปงไฮ และบานหวยกระ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 2,156คน และ
1.2 กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม โดยจะเนน
กลุม ทีเ่ คยมีประสบการณเดินทางทองเทีย่ วยังสถานทีท่ อ งเทีย่ วโดยชุมชนตางๆ (Community Based Tourism)
ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 315,748 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) และ
ผูนําเที่ยวและผูประกอบการที่เกี่ยวของ
2. กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟา หลวง) จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตัวแทนจากศูนยการเรียนบานนาโต 5 คน ตัวแทนจากบานนาโต 3 คน
บานโปงไฮ 3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
สวนการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และ
เคยมีประสบการณทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
ซึ่งใชวิธีการคํานวณตัวอยางตามวิธีคํานวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บจํานวน 400 ตัวอยาง
นอกจากนี้จึงสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน
และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูนําเที่ยว และผูประกอบการประมาณ จํานวน 10 คน
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณใชสถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา (Description)
4. การวิเคราะหขอ มูลในเชิงคุณภาพ คณะผูว จิ ยั นําขอมูลทีไ่ ดจากการระดมความเห็น มาจัดหมวดหมู
และจัดเชือ่ มโยงตามขัน้ ตอนและลําดับเวลา วิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) และทําการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (Triangulation) เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการทําการตรวจสอบดวยวิธีการเก็บขอมูล เชน
ประเด็นการจัดทําแผนการตลาดไดนาํ เอาขอมูลจากการเก็บขอมูลจากนักทองเทีย่ วในดานกิจกรรมทีช่ นื่ ชอบ
มารวมวิเคราะหกับจุดแข็งของกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนซึ่งทําการเก็บขอมูลดวยการประชุมกลุมยอย
เป น ต น และทํ า การสั ง เคราะห แ ละเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทั้ ง หมดตามระบบเหตุ ผ ล ตามขั้ น ตอนพฤติ ก รรม
การแสดงความคิดเห็นในดานการวางแผนการดําเนินการเก็บขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในเชิงพรรณนา (Description)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนักทองเที่ยวที่คาดวาจะเขามาใชบริการ
ของศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบวา นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉลีย่ 20-29 ป คิดเปน
รอยละ 57 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 20 มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ
27 รองลงมาคือ ประเทศอังกฤษคิดเปนรอยละ 8.3 และประเทศเยอรมนี คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ
ดานระดับการศึกษาสวนมากศึกษาอยูใ นระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 27 รายไดเฉลีย่ ตอปของกลุม ตัวอยาง
สวนใหญอยูท ี่ US$ 20,000 คิดเปนรอยละ 5.5 รองลงมาคือ มีรายไดตอ ปเฉลีย่ US$ 30,000 คิดเปนรอยละ 4.3
วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว เพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหา
ตนเอง โดยคิดเปนรอยละ 21.1 รอยละ 13.8 มีรอยละ 8.8 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ เดินทางโดยรถยนต
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือระบบขนสงสาธารณะ ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจมากทีส่ ดุ คือ ความสนใจสวนบุคคล
และการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก คิดเปนรอยละ 12.5 รองลงมาคือ ความสนใจสวนบุคคล
และการเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน รอยละ 4 ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม คิดเปน
รอยละ 46.9 รอยละ 34.1 และรอยละ 24.9 และชวงเวลาที่กลุมตัวอยางใหความสนใจในการจองโปรแกรม
ทองเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือ เดือนพฤษภาคม รอยละ 25 รองลงมาคือเดือนเมษายน รอยละ 17.9 และเดือนมีนาคม
รอยละ 15.5 ตามลําดับ ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการทองเที่ยวมากที่สุดคือ 30 วัน 21 วัน 14 วัน
คิดเปนรอยละ 16.3 รอยละ 10.3 และ รอยละ 9.3 ตามลําดับ สวนใหญเดินทางคนเดียว คิดเปนรอยละ 21.3
รองลงมา คือเดินทางกับเพือ่ น รอยละ 19 กิจกรรมทีใ่ หความสนใจมากทีส่ ดุ คือ การชมธรรมชาติ รอยละ 94.2
รองลงมา คือ การเรียนรูวิถีชีวิต รอยละ 86.7 และขนบประเพณีและความเชื่อ รอยละ 52.9 ใชจายใน
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การทองเทีย่ วตัง้ แต US$ 1,000 รอยละ 11.8 รองลงมาคือ US$ 2,000 รอยละ 8.8 และ US$ 3,000 รอยละ 7.8
ยานพาหนะที่กลุมตัวอยางเลือกใชมากที่สุดคือ รถยนต คิดเปนรอยละ 18 สวนใหญรับขอมูลขาวสารทาง
เว็บไซตมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 77 และรอยละ 13.3 ติดตามขอมูลจาก Trip Advisor และ Google รอยละ 12
จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญประทับใจในอัธยาศัยของคนในชุมชน
และบางสวนประทับใจในธรรมชาติของหมูบาน นักทองเที่ยวทุกคนบอกตอประสบการณของตนผานการ
โพสตขอความทาง Facebook
2. ผลการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับ
กลุ  ม ลู ก ค า เป า หมายเพื่ อ สร า งรายได เ สริ ม แก ชุ ม ชนในเขตบริ ก ารศู น ย ก ารเรี ย นบ า นนาโต
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย
เพื่อสรางรายไดเสริมแกชุมชน ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย นั้น
ประกอบไปดวย 12 โปรแกรมใน 3 ชุมชน (บานนาโต บานหวยกระ และบานโปงไฮ) และ 1 ชมรม โดยแตละ
ชุมชนประกอบไปดวย 3 โปรแกรม ไดแก โปรแกรมครึ่งวัน โปรแกรม 1 วัน และโปรแกรม 2 วัน โดยแตละ
ชุมชนมีลักษณะเดนของตนเอง ไดแก 1) การศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิตไทยใหญ บานนาโต (ปจจัย 4)
2) การศึกษาและเรียนรูธรรมชาติในปาบานโปงไฮ 3) การศึกษาและเรียนรูพิธีกรรมความเชื่อบานหวยกระ
และ 4) การศึกษาเรียนรูการเกษตรพื้นที่สูงและกิจกรรมในโครงการของนักเรียน โดยแตละชุมชนมีการสราง
ประสบการณพเิ ศษ (Experiential Activities) ไดแก 1) บานนาโต การทําขาวยาคู ขาวแคบ ซอนอีนวิ่ ทําอาหาร
2) บานโปงไฮการทําที่ดักสัตว หุงหาอาหารในปา รวมการแสดง 3) บานหวยกระ การปกผา กิจกรรมอาสา
กิจกรรมการแสดง และ 4) ชมรมชีววิถี การทําอาหารหมู ปลา ไก เก็บผักทํากับขาว ศึกษาแมลงในนํ้า
จากการทําทัวรนํารอง นักทองเที่ยวเห็นวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเชื่อและวิถีชีวิตมี
ความนาสนใจมาก นักทองเที่ยวมีความสนใจอยากพักแบบโฮมสเตย โดยเฉพาะบานไมไผแบบอาขา
นอกจากนี้ กิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหนกั ทองเทีย่ วมีสว นรวม เชน การเลนเกม การตําขาว การหาปลา เปนกิจกรรม
ที่สรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวไดดี นอกจากนี้ควรมีการวางแผนโปรแกรมใหสอดคลองกับจํานวน
นักทองเที่ยวที่มากลุมเล็กๆ และควรมีการเชื่อมเสนทางระหวางหมูบาน
3. ผลการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
เขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานแผนการตลาดใชหลักการพัฒนาแผนการตลาดแบบ SPECIAL แนวคิดโมเดลธุรกิจ
เพื่อสังคมแคนวาส (Social Business Model Canvas) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7 Ps และ
การบริหารและการวางแผนการตลาด วางแผนรับนักทองเทีย่ วประมาณ จํานวน 400 คนตอป คาดการณรายได
จากการทองเที่ยวในชุมชน 280,000 บาท ตอป ดานการแบงกลุมเปาหมาย แบงออกเปนผูไดรับประโยชน
ไดแก ชุมชนบานนาโต ชุมชนบานหวยกระ ชุมชนบานโปงไฮและชมรมชีววิถี และลูกคา คือ นักศึกษา
ชาวตางชาติ ดานสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิตไทยใหญ บานนาโต ธรรมชาติในปา บานโปงไฮ
พิธีกรรมความเชื่อบานหวยกระ การเกษตรพื้นที่สูงและกิจกรรมในโครงการของนักเรียน
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ดานการสรางประสบการณพิเศษ คือ การทําขาวยาคู ซอนอีนิ้วทําอาหาร การทําที่ดักสัตว
หุงหาอาหารในปา การปกผา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมการแสดง การทําอาหารหมู เก็บผักทํากับขาว
ศึกษาแมลงในนํา้ ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสือ่ สารประสบการณและสิง่ ทีช่ มุ ชนไดประโยชนจากการ
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ ว เยาวชนมีความรูเ กีย่ วกับชนเผา
มากขึน้ ความอุดมสมบูรณของปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเทีย่ ว ราคาขาย
อิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนมาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยว
โดยหักกําไรรอยละ 20 ตนทุนการตลาดในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรก
จะนําผลกําไรที่ไดไปลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธที่สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดาน
ชองทางโดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร สถาบันการศึกษาในตางประเทศในรูปแบบกิจกรรม
อาสาสมัคร และการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ชองทางและวิธีการเขาถึงลูกคา
ควรสรางพันธมิตรกับหนวยงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และใชเทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สารและเขาถึงลูกคา
ผานชองทางสังคมออนไลน ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ไดแก การฝกการทําการตลาดทางตรง
การอบรมดานการทําการตลาดการทองเที่ยวออนไลน และทดลองการทําตลาดดวยตนเอง โดยจัดทําใน
ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ดวยงบประมาณรวม 40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการ
ทําการประเมินผลการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป
4. ผลการพัฒนารูปแบบศูนยบริการนักทองเทีย่ วของศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือ
โดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรมชีววิถี มีเปาหมายเพื่อ 1) สรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวใหชุมชนผานกระบวนการการเรียนรูรวมกัน 2) เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่ และ 3) พัฒนาการตลาดรวมกัน โดยวางแผนจัดทําโครงการเพื่อบรรลุเปาหมาย คือ 1) เขารวม
การฝกอบรมการบริหารจัดการการทองเทีย่ วโดยชุมชนอยางนอยปละ 2 ครัง้ 2) จัดทําฐานขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั
ของสมาชิกเครือขาย และ 3) อบรมดานการทําการตลาด ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวง
มีหนาทีจ่ ดั ทําฐานขอมูลการทองเทีย่ ว เปนศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ ว อํานวยความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ ว
ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ และการตลาด

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ
ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย” ถือเปนความทาทายของคณะผูว จิ ยั ในการทํางาน
รวมกับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิธีคิดในการทํางานที่แตกตางกัน ทั้งนี้การดําเนินการ
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วิจัยในระยะนี้ยังคงเปนการดําเนินการในระยะเริ่มตน คือการวางแผน ยังไมไดมีการนําแผนการตลาดไปใช
อยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถอภิปรายผลโดยแบงเปนประเด็นทีน่ า สนใจ
ดังนี้
1. พฤติกรรมนักทองเที่ยวยุคใหมกับการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการทองเที่ยวของ
ศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)
แมการเดินทางในยุคปจจุบนั จะสะดวกและรวดเร็วกวาเมือ่ สิบปกอ น มีเทีย่ วบินตนทุนตํา่ ทีน่ าํ พา
นักทองเทีย่ วเขามาในจังหวัดเชียงรายมากขึน้ แตดว ยระยะเวลาในการเดินทางทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วมีจาํ กัด
และนักทองเที่ยวเสียเวลาสวนใหญไปกับการเดินทาง จึงมีแนวโนมวานักทองเที่ยวจะใชเวลาในแตละ
ชุมชนสั้นลงแตตองการประสบการณในแบบลึกซึ้งเพราะผูที่เลือกทองเที่ยวในรูปแบบนี้คือ กลุมที่ตองการ
หลีกเลีย่ งแหลงทองเทีย่ วกระแสหลัก การจัดกิจกรรมการทองเทีย่ วจึงตองเนนการสรางประสบการณทแี่ ปลกใหม
แกนกั ทองเทีย่ ว นอกจากนีพ้ ฤติกรรมในการตัดสินใจเดินทางแบบกระชัน้ ชิด กลาวคือ การจองแลวเดินทางเลย
หรือ มี ก ารวางแผนไมน านแล ว ตัด สิน ใจเดิน ทางเลยนั้น เป น อีก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ชุม ชนทอ งเที่ ย วต อ งให
ความสําคัญ หากนักทองเทีย่ วติดตอเขามาในเวลากระชัน้ ชิด ชุมชนควรมีระบบการบริหารจัดการในเรือ่ งนีใ้ หดี
เพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสในการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถใหบริการไดเลย
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกชุมชนตองมี จากผลการศึกษายังสังเกตไดอีกวานักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการเดินทาง
คนเดียว การใหความมั่นใจกับเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชุมชน
ควรใหความสนใจ กิจกรรมที่จัดใหนักทองเที่ยวควรเปนกิจกรรมที่ไมเสี่ยงอันตรายจนเกินไป เมื่อพิจารณา
ดานกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดจะเปนเรื่องของการชื่นชมธรรมชาติและรองลงมาคือ การศึกษา
วัฒนธรรมซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของพจนา สวนศรี ฐิติ ฐิตจิ าํ เริญพร และ นายกฤศดา ธีราทิตยกุล (2559)
ที่พบวาตลาดที่มีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ กลุมคนที่มีความสนใจในการเรียนรูวิถีและ
วัฒนธรรมทองถิน่ สนใจเรือ่ งสิง่ แวดลอมซึง่ มีแนวโนมเติบโตขึน้ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมทีน่ กั ทองเทีย่ วจะประทับใจ
ควรประกอบไปดวยกิจกรรมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนอยางนอย
2. พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วกั บ การสื่ อ สารการตลาดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ศู น ย บ ริ ก าร
การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง)
จากการศึกษาพฤติกรรมการหาขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย สามารถ
สังเกตไดวานักทองเที่ยวนิยมศึกษาขอมูลจากเว็บไซตรีวิวที่นาเชื่อถือ คือ Trip Advisor และการคนหาขอมูล
ผาน Search Engine อยาง Google นอกจากนี้นักทองเที่ยวจะมีพฤติกรรมการสงตอขอมูลผาน Facebook
สวนตัวดวย จากพฤติกรรมดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาสื่อที่ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟา หลวงควรใหความสําคัญคือ การรีววิ ของนักทองเทีย่ ว ชุมชนทองเทีย่ วอาจขอความรวมมือจากนักทองเทีย่ ว
ใหชว ยเขียนรีววิ เกีย่ วกับประสบการณทเี่ ขาไดรบั จากการเดินทางเขามาทองเทีย่ วในชุมชน เพือ่ ใหชอื่ เสียงทีด่ ี
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ของชุมชนปรากฏบนสื่อออนไลนหรือสามารถคนเจอไดใน Search Engine ที่นักทองเที่ยวนิยมใช และคนใน
ชุมชนเองอาจตองสงเสริมใหคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใหมีสวนรวมในการผลิตสื่อหรือแชรขอมูล
ของชุมชนผานเครือขายสังคมออนไลนดวย ซึ่งนอกจากจะทําใหคนภายนอกชุมชนรับทราบขอมูลแลว
ยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ที่ชุมชนเปนเจาของอันจะนําไปสูการอนุรักษ
และใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ พจนา สวนศรี ฐิติ ฐิติจําเริญพร และกฤศดา
ธีราทิตยกุล (2559) กรณีศกึ ษาทีป่ ระสบผลสําเร็จในการทํางานเรือ่ งการตลาดในประเทศไทยและ กลุม ประเทศ
อาเซียน พบวา ชุมชนในประเทศไทยและในประเทศที่คัดเลือกมามีปจจัยความสําเร็จ ทางการตลาดที่เปน
ปจจัยรวมกันอยูหลายประการในดานตาง ๆ ตามหลักการสวนประสมทางการตลาด 7P แตเมื่อจําแนก
ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาดสามารถจัดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ชุมชนสามารถทําการตลาด
ไดดวยตัวเองและมีชองทางการตลาดที่หลากหลาย กลุมนี้มีแนวโนมวาจะมีความยั่งยืนทางการตลาดสูง
2) กลุมที่ทําการตลาดโดยการพึ่งพิงองคกรพี่เลี้ยงแมจะประสบความสําเร็จจากการมีสื่อและชองทาง
ทางการตลาดที่ทันสมัย แตหากชุมชนไมขยับ เขามาเรียนรูและจัดการดวยตัวเองใหมีความรอบรูเทาทัน
และเพิ่มความหลากหลายของชองทางก็จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเรื่องความยั่งยืนในการทําการตลาด
3. การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกับอุปสรรคทางธรรมชาติและการประกอบ
อาชีพหลักในชุมชน
การศึกษาดานการพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ วโดยชุมชนและโปรแกรมนําเทีย่ วทีเ่ หมาะสมนัน้
พบปญหาสําคัญประการหนึง่ คือ ขอจํากัดทางธรรมชาติของพืน้ ที่ เนือ่ งจากพืน้ ทีช่ มุ ชนเปาหมายตัง้ อยูบ นภูเขาสูง
แหลงกิจกรรมหลายอยางจะอยูในพื้นที่ที่เขาถึงยากในฤดูฝน กิจกรรมที่นาสนใจหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม
การเดินปา การสํารวจลํานํ้า เปนตน จะไมสามารถทําไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเดือนที่
นักทองเทีย่ วกลุม เปาหมายนิยมเดินทางมาทองเทีย่ ว นอกจากนีใ้ นชวงฤดูกาลเพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
พืชผลของชาวบานในชุมชน รวมถึงชวงปดภาคเรียนของศูนยการเรียนนาโต ก็จะเปนอีกชวงหนึ่งทีช่ มุ ชนและ
ศูนยการเรียนนาโตไมสามารถใหบริการกิจกรรมการทองเทีย่ วได ซึง่ ในประเด็นนีค้ ณะกรรมการศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงจะดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขตอไป
4. รูปแบบการบริหารจัดการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงกับ
ประสิทธิภาพการทํางานจริง
การศึกษาในระยะทีผ่ า นมาสามารถจัดตัง้ ศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชนขึน้ มาได โดยจัดการ
ในรูปแบบศูนยประสานงาน มีคณะกรรมการจาก 3 หมูบานและ 1 ชมรม มีการทดลองการทํางาน
ดานการวางแผนรวมกันโดยมีคณะผูว จิ ยั เปนพีเ่ ลีย้ งมาระยะหนึง่ ซึง่ รูปแบบการบริหารจัดการศูนยนนั้ นับไดวา
สอดคลองกับบริบทชุมชนในสภาพปจจุบนั ซึง่ อาศัยการมีสว นรวมและจุดแข็งในการทํางานจากตัวแทนชุมชน
อยางไรก็ตามในการขับเคลือ่ นการทํางานของศูนยยงั ไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหาร
จัดการได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน
แมฟาหลวงอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
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5. แผนการตลาดที่เหมาะสมกับความทาทายในการนําแผนไปใช
คณะกรรมการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงรวมกับคณะผูวิจัยไดรวม
กันพัฒนาแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมสําหรับการดําเนินงานทางการตลาดของศูนยขนึ้ โดยแผนดังกลาวพัฒนา
มาจากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และจุดเดนทางดานทรัพยากร รวมทั้งความพรอมของชุมชน
อยางไรก็ตามแผนการตลาดนีย้ งั อยูใ นขัน้ จัดทํายังไมไดถกู นําไปใช อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
ในระยะตอไป ความทาทายในการนําแผนการตลาดไปใชจะอยูที่การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวงใหสามารถเขาใจกลยุทธและวิธกี ารดําเนินงานตามแผน
อยางถูกตองเหมาะสม

สรุป
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ดจดั ทําแผนการตลาดทีเ่ หมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟาหลวง) โดยการจัดทําแผนการตลาด และรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน
(ศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวง) นัน้ ไดพฒ
ั นาจากผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเทีย่ ว
กลุม ทีค่ าดวาจะเขามาใชบริการของศูนยประสานงานการทองเทีย่ วโดยชุมชนแมฟา หลวงโดยแผนการตลาด
มุงไปสูกลุมเปาหมายนักศึกษาจากตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน
ที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ จากกิจกรรมที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ รองลงมาคือการเรียนรูวิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อนั้นได
นํามาวิเคราะหรว มกับจุดแข็งของชุมชนเปาหมายทีม่ ที รัพยากรดังกลาวสอดคลองกัน โดยพัฒนาเปนกิจกรรม
ของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงดานการสรางประสบการณพิเศษ คือกิจกรรมตาม
วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัคร และการแสดงดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสาร
ประสบการณและสิ่งที่ชุมชนไดประโยชนจากการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหศักยภาพ
และความตองการของชุมชน ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงวางแผนรับนักทองเที่ยว
ประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจากการทองเทีย่ วในชุมชน 280,000 บาทตอป ดานการวัดผลกระทบ
เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเที่ยว เยาวชนมีความรูเ กี่ยวกับชนเผามากขึ้น ความอุดมสมบูรณของปา
และความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ราคาขายอิงตามตนทุน ตนทุนการตลาด
ในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไรทีไ่ ดไปลงทุนในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร จากการระดมความเห็นจากผูประกอบการ ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธ
ทีส่ ามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดา นชองทางโดยเฉพาะการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร
สถาบันการศึกษาในตางประเทศและในประเทศในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ชองทางและวิธีการเขาถึง
ลูกคา ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาดวยการตลาดทางตรง และใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและ
เขาถึงลูกคาในกลุมเปาหมายขางตนผานชองทางสังคมออนไลนซึ่งสอดคลองกับชองทางสวนใหญในการรับ
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ขอมูลขาวสารของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ดานการควบคุมให
คณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนินการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุง
กลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว
โดยชุมชนแมฟา หลวง) ดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือซึง่ รูปแบบดังกลาวเปนผลมาจากการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของการรวมกลุมการทําทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยระยะแรกประกอบ
ดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเขมแข็ง พัฒนาฐานขอมูล
เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่ พัฒนาการตลาดรวมกัน ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชนโดยรายรับของศูนยประสานงานฯ มาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยวโดยบวกจากโปรแกรม
การทองเที่ยวของชุมชนรอยละ 20
งานวิจัยนี้ยังคงมีขอจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ การทํางานของศูนยประสานงาน
การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงยังไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหารจัดการ
ได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับ
การทํางานที่จะเกิดขึ้นจริง ในอนาคตและแผนการตลาดนี้ยังอยูในขั้นจัดทํายังไมไดถูกนําไปใช อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในงานวิจัยระยะตอไป
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