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บทคัดยอ
 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวเปาหมาย 2) พัฒนากิจกรรม            

การทองเทีย่วและโปรแกรมนาํเทีย่วทีเ่หมาะสมกบักลุมเปาหมาย 3) เสนอแผนการตลาดท่ีเหมาะสม และ 4) เสนอ

รปูแบบศนูยบริการการทองเทีย่วโดยชมุชน อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย ใชวธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน 

กลุมตัวอยางเพ่ือรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเท่ียว (ศูนยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวง) 

จะเลือกแบบเจาะจง ไดแก ตวัแทนจากศนูยการเรียนบานนาโต 5 คน ตวัแทนจากบานนาโต 3 คน บานโปงไฮ  

3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งน้ีกระบวนการไดมาซ่ึงรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน       

แมฟาหลวงใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวนการสุม

ตวัอยางนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และเคยมปีระสบการณ

ทองเท่ียวตามสถานทีท่องเท่ียวโดยชมุชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญซ่ึงใชวธิกีารคํานวณ

ตวัอยางตามวธิคีาํนวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเกบ็ จาํนวน 400 ตวัอยาง นอกจากน้ียงัไดสมัภาษณ

กลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (Focus Group) นักทองเที่ยว จํานวน 10 คน และการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับผูนําเท่ียวและผูประกอบการ จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียว                     

สวนใหญเปนนกัศกึษา อายเุฉลีย่ 20-29 ป มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนั 

ตามลําดับ เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพ่ือคนหาตนเอง 

เดนิทางโดยรถยนตสวนบคุคลมากทีส่ดุรองลงมาคอื  ระบบขนสงสาธารณะ ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจมากทีส่ดุ 

คือ ความสนใจสวนบุคคลและการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก ชวงเวลาท่ีเดินทางคือพฤษภาคม 

มิถุนายน กรกฎาคม ใชจายในการทองเที่ยวตั้งแต US$ 1,000 - US$ 3,000  สวนใหญเดินทางคนเดียว         

รองลงมา คือ เดินทางกับเพื่อน กิจกรรมที่ใหความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ และการเรียนรูวิถีชีวิต 

ขนบประเพณีและความเช่ือ สวนใหญรบัขอมลูขาวสารทางเว็บไซตมากท่ีสดุ ตดิตามขอมลูจาก Trip Advisor 

และ Google   ดานแผนการตลาดวางแผนรับนักทองเท่ียวประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจาก       

การทองเทีย่ว 280,000 บาทตอป  ดานการแบงกลุมเปาหมายแบงตามกลุมผูไดรบัประโยชน ไดแก ชมุชนเปาหมาย 

และลูกคา คือ นักศึกษาชาวตางชาติ ผลการสรางกิจกรรมการทองเท่ียวและโปรแกรมนําเท่ียวไดโปรแกรม

ตัวอยาง 12 รายการใน 3 ชุมชน และ 1 ชมรมโดยสินคาและบริการหลัก ไดแก วิถีชีวิต ธรรมชาติ พิธีกรรม

ความเช่ือ และการเกษตรพืน้ทีส่งู ดานการสรางประสบการณพเิศษ คอื วถิชีวีติ การหาอาหาร กจิกรรมอาสาสมคัร 

กิจกรรมการแสดง  การศึกษาชีววิทยาในนํ้า ดานการนําสงคุณคา ควรเนนการส่ือสารประสบการณ                   

และสิง่ทีช่มุชนไดประโยชนจากการทองเทีย่ว ดานการวดัผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเทีย่ว 

รวมถงึผลกระทบทางสังคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอม ราคาขายอิงตามตนทุน รายรบัของศูนยประสานงาน  

การทองเที่ยวมาจากคาคอมมิชชันรอยละ 20 ของราคาขาย ดานการลงทุนตอยอด ในปแรกจะนําผลกําไร       

ทีไ่ดไปลงทุนพัฒนาศักยภาพบคุลากร  ดานกลยุทธทางการตลาด ควรเนนกลยุทธดานชองทางการจดัจําหนาย  

ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เนนกิจกรรมอาสาสมัคร ควรใชเทคโนโลยี       

เพื่อการสื่อสารและเขาถึงลูกคา ผานชองทางสังคมออนไลน ไดแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ งบประมาณรวม 
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40,000 บาท ดานการควบคมุใหคณะกรรมการทาํการประเมินผลการดาํเนนิ  การทาํการตลาดตามแผนการตลาด

เพื่อจะไดปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการควรดําเนินการในรูปแบบเครือขาย           

ความรวมมือโดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม มีหนาท่ีจัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว เปน    

ศนูยบริการขอมูลนักทองเท่ียว อาํนวยความสะดวกแกนกัทองเท่ียว ประสานงาน จดัอบรมใหความรูแกชมุชน 

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 
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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

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดทีส่าํคญันาํมาซึง่เงินตราตางประเทศ การสรางงาน และการกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาค...” (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2554) โดยในแผนการพัฒนาการทองเท่ียว       

แหงชาติดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญไว 5 ประการ และไดใหความสําคัญกับชุมชนในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศมากขึ้น

 จากทศิทางการทองเทีย่วและพฤติกรรมของนักทองเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ทําใหหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของกับการทองเทีย่วของประเทศไมสามารถหยุดน่ิงได จาํเปนตองพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศให

กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จุฑามาศ วิศาลสิงห (2556) ไดชี้ใหเห็นวา “การทองเที่ยวที่กําลังไดรับ

ความนยิมในยคุนีค้อืการทองเทีย่วแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) เนือ่งจากนกัทองเท่ียวมคีวามรบัผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมากขึ้น  นักทองเที่ยวตองการแสวงหาความดั้งเดิมที่เปนของแท (Authenticity)  

ไมใชการสรางสรรคหรอืปรุงแตงขึน้มา รวมทัง้ตองการประสบการณทีม่เีอกลกัษณพเิศษเฉพาะตวั (Unique)” 

นอกจากนี้ Krantz et al. (2009) ไดเห็นการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนมาตั้งแตป ค.ศ. 2008 และทิศทางการเติบโตของการทองเที่ยวรูปแบบใหมในสถานที่ทองเที่ยว        

ที่มีเอกลักษณมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  

 ในประเทศไทยมีการปรับตัวสอดรับกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่ตองการแสวงหาความด้ังเดิมที่

เปนของแทและความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น จึงมีการจัดการรณรงคปแหงการทองเท่ียววิถีไทย 

(Discover Thainess) ขึ้นในปพ.ศ. 2558 (TAT Review, 2558) โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดกําหนด

แผนการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวในประเดน็น้ีเอาไวภายใต “แคมเปญ “Discover Thainess” มุงส่ือสาร

ภาพลักษณที่สามารถเสริมความเขมแข็งใหแบรนดประเทศไทยดวยการนําสงความสุข สนุกแบบไทยๆ           

เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ เสนอขายแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน เนนในเรื่อง

ของความเปนไทย (Thainess) และภมูปิญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน มเีอกลักษณ ผสานกบัความหลากหลายของ

สนิคาและบริการทางการทองเทีย่วทีส่ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่วไดหลากหลายรูปแบบ

การใชชีวิต (Lifestyle) และหลากหลายโอกาส นํามาตอยอด รวมเปนเนื้อหาในการส่ือสาร โดยนําเสนอ

ประสบการณทองเที่ยวที่มีคุณคาทางจิตใจ (Value) ที่จับจิตและประทับใจ (Emotional Marketing) เนนการ

สงอารมณและน้ําเสียง (Mood and Tone) ทางการส่ือสารทีส่ามารถเขาถงึอารมณ ความรูสกึและความตองการ

ของนกัทองเท่ียวเปาหมายใหมากขึน้ มุงหวงัใหภาพของความประทบัใจนี ้เกิดการรับรูในวงกวาง เกิดการบอก

ตอ (Word of Mouth) เพ่ือสงตอประสบการณ (Share) ผานชองทางการส่ือสาร ทัง้ส่ือออนไลนและสือ่ออฟไลน 

 กจิกรรมการสงเสรมิการทองเทีย่ววิถไีทยดงักลาวทําใหจงัหวัดตางๆ ในประเทศไทยตางหาเอกลักษณ

ความแทและดั้งเดิมของตนออกมาเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว มีการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด         

ทองเที่ยวรอง เชน รายการ 12 เมืองตองหาม...พลาด เปนตน
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 จังหวัดเชียงรายมีการสงเสริมการทองเท่ียวของตนภายใตแคมเปญ “ปแหงการทองเท่ียววิถีไทย”     

ในวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงรายไดจัดงาน “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย      

วิถีไทยลานนา” เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนอกฤดูกาลของจังหวัดและตอกย้ําความเปนเมืองเกษตร                    

ของเชียงราย (สมชาย เกิงฝาก, 2558) แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายนั้นมีอยูมากมาย                 

แตที่โดดเดนมากของพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือ การทองเที่ยวเกษตรท่ีสูง ไมวาจะเปนยานดอยชาง-ดอยวาวี     

ทีเ่ปนแหลงปลกูกาแฟทีม่ชีือ่เสียงของประเทศ ยานดอยตุงท่ีมชีือ่เสียงจากโครงการพฒันาดอยตุงจนมผีูกลาว

วาเปนสวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย และอีกแหงหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงไมแพกันคือยานดอยแมสลองซึ่งเปนแหลง

ปลูกชาที่มีคุณภาพแหงหนึ่งของไทย โดยในป พ.ศ. 2557 ที่ผานมามีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน

จังหวัดเชียงรายสูงถงึ 2,909,804 คน สรางรายได 20,728.69 ลานบาท  (กรมการทองเที่ยว, 2557) ทั้งนี้โดย

เฉพาะในยานดอยแมสลองนั้นมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมากในทุกป เน่ืองจากมี    

สภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามและมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาสนใจหลายแหง โดยเฉพาะการทองเที่ยววิถีชีวิต         

ในชุมชน ซึง่หนึง่ชมุชนท่ีมคีวามนาสนใจยานแมสลอง คอื ชมุชนบานนาโตตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง       

จังหวัดเชียงราย 

 บานนาโตเปนหมูบานเลก็ๆ ในอําเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชยีงราย ตัง้อยูหางจากชายแดนประมาณ 

5 กิโลเมตร ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนคนไทยที่มาจากชนเผาตางๆ รวม 6 ชนเผา มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้นเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไดไปเยี่ยม

พื้นท่ีไดมีพระราชดําริใหมีการสอนในระดับอาชีวศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่เพื่อใหมีความรูทาง           

ดานการเกษตร และสามารถประกอบอาชีพอยูในพ้ืนท่ีของตนเองไดโดยไมตองยายถ่ินฐาน วิทยาลัยเกษตร       

และเทคโนโลยีเชียงราย จึงไดสนองพระราชดําริ โดยสรางศูนยการเรียนบานนาโตขึ้นเพื่อสอนใน                                              

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดานการเกษตร                  

ซึง่ศนูยการเรียนแหงนีเ้ปนสถาบนัอาชวีศึกษาบนพืน้ทีส่งูเพยีงแหงเดยีวในประเทศไทยและไดรบัการยอมรบั

ใหเปนสถาบันตนแบบท่ีรูจกักันในนาม “นาโตโมเดล” และเน่ืองจากศูนยการเรียนบานนาโตตัง้อยูบนภเูขาสูง             

จึงมีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะแกการเปนแหลงทองเที่ยว รวมถึงบริเวณโดยรอบของศูนยการเรียนแหงน้ี     

มีกลุมชาติพันธุที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนอยูหลายกลุมท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนาให

เปนแหลงกิจกรรมการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรมหรือการทองเท่ียวชาติพนัธุ นอกจากนีพ้ืน้ท่ีดงักลาวยังเปนแหลง

ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของกลุมนักศึกษาตางชาติจํานวนหนึ่ง การทองเที่ยวเชิงบําเพ็ญประโยชน            

อาจเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับพื้นที่แหงนี้ 

 จากการประชุมหารือรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบวา

ชมุชนในพืน้ท่ีเขตบริการของศนูยการเรยีนบานนาโตมศีกัยภาพทางการทองเท่ียวอยางมาก มกีจิกรรมทีโ่ดดเดน 

เชน การปลูกฟกทองเขาแถว การผลิตพืชผักเมืองหนาว วิถีชีวิตชนเผา มีสถานที่ทองเท่ียวที่นาสนใจ                  

เชน วัดไทยใหญ นํ้าตก ปาไม เปนตน นอกจากนี้ศักยภาพดานบุคคลากรของพื้นที่ถือวามีความพรอมมาก    

มนีกัเรยีนในศูนยการเรียนบานนาโตทีส่ามารถดาํเนินกจิกรรมตางๆ ในชุมชนไดด ีสมควรไดรบัการสงเสรมิให

เปนพื้นที่ทองเที่ยวทางเลือกของจังหวัดเชียงรายอีกแหงหนึ่ง 
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 อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เขตบริการของศูนยการเรียน     

บานนาโตใหดําเนินไปไดอยางย่ังยืนน้ัน จําเปนตองมีขอมูลการตลาดท่ีเหมาะสมกับการทองเที่ยวในพ้ืนท่ี   

โดยเฉพาะการตลาดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเร็วในปจจุบัน ขอมูลดานอุปสงคหรือความตองการของ

ลกูคาและขอมูลดานอปุทานหรือสินคาและบริการท่ีมอียูจาํเปนตองมีการศึกษาเพือ่นําไปพัฒนาแผนการตลาด

ที่เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีเขตบริการของศูนยการเรียนบานนาโตและชุมชนใกลเคียง ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิด           

การทองเทีย่วในรปูแบบทีเ่หมาะสมไมขดัแยงกบัความเปนอยู  วถิชีวีติชุมชน การศกึษานีจ้งึมุงหาจุดสนใจรวม

ระหวางฝงอุปสงคและฝงอุปทานเพ่ือใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแผนการตลาดอันจะนําไปสู           

การขับเคลื่อนดานการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมตอไป 

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนกัทองเท่ียวทีค่าดวาจะเขามาใชบริการของศนูยบริการการทองเท่ียว

โดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 2.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคา          

เปาหมายเพือ่สรางรายไดเสริมแกชมุชน ในเขตบรกิารศูนยการเรียนบานนาโต อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย

 3.  เพื่อเสนอแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ        

ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 4.  เพือ่นาํเสนอรปูแบบศูนยบรกิารนกัทองเทีย่วของศูนยบรกิารการทองเทีย่วโดยชมุชนในเขตบริการ

ศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมุงเนนการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

บริบทของชุมชนที่ชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดเองอยางยั่งยืน  ทั้งนี้แผนการตลาดมุงเนนความสําคัญใน   

การพัฒนาแผนการตลาดที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่มีความสนใจในการเดินทางทองเที่ยว      

เพื่อมีสวนรวมในการชวยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาสกัดตัวแปร

ในการพฒันาแผนการตลาด ไดแก แนวคดิการตลาด 4.0 พฤติกรรมผูบรโิภค สวนประสมทางการตลาด แนวคดิ 

SPECIALโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)  และแนวคิดเกี่ยวกับ      

การบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด

 แนวคิดการตลาด 4.0

 การตลาด 4.0 เปนการพัฒนาตอเน่ืองมาจากการตลาดในยุค 3.0 โดยจะเนนการสรางการเขาถึง    

หรือการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาทางสื่อสังคมออนไลน โดยในยุคนี้จะบูรณาการท้ังสื่อ Online และ                  

Offline เขาดวยกัน และสิ่งที่จะสรางความยั่งยืนทางการตลาดในยุคนี้จะเนนการดึงลูกคาเขามามีสวนรวม 

(Engagement Marketing) เสนอแนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ยื่นขอเสนอทางการตลาดไมวาจะเปน
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ผลติภณัฑการสงเสรมิการตลาดหรอืการใหบรกิารใหลกูคาแตละคนท่ีแตกตางกัน  (Customization) การบรูณาการ

การตลาด 4.0 คือการใชเคร่ืองมือผสานกันระหวางเคร่ืองมือตลาดและเครื่องมือขาย เพ่ือขับเคล่ือนลูกคา     

ตาม Customer Journey คือจากรูจักวามีเรานําเสนอตัวตนในตลาดแลว เราจะดึงดูดใหลูกคาคาดหวัง              

ถูกดึงดูดเขามาในระบบการตลาดของเรา แลวแปรเปล่ียนเปนลูกคา สรางความสัมพันธกับลูกคาจนกระท่ัง

ลูกคากลายเปลี่ยนมาเปนแฟนพันธุแท (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2558)                

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงการตัดสินใจที่จะซื้อ จะใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอัน

นําไปสูความพึงพอใจตามความตองการ ความคิด และประสบการณของผูบริโภค โดยสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคคือ รูปแบบการรับรูตอสิ่งเรา สิ่งเราภายนอก สภาวะแวดลอมทางการตลาด จะเขาไปสู

สภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, 160) จากการนํา

เสนอการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (1997, 105) สรุปไดวาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

เปนการคนหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคคําถามท่ีชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หรือ 6Ws1H             

เพ่ือคนหาคําตอบของพฤตกิรรมผูบริโภคหรอื 7Os นัน้ สามารถชวยใหกาํหนดกลยุทธการตลาดเพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนแนวคดิทางการตลาดทีไ่ดรบัการยอมรับอยางกวางขวาง 

อยางไรก็ตาม มีการเสนอแนวคิดเรื่อง สวนประสมทางการตลาดนี้แตกตางกันออกไป แนวคิดที่มี                          

การกลาวถึงมากที่สุดนาจะเปนแนวคิด 4 P’s (Kotler, 1997, 98) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่  

การจําหนาย และการสงเสริมการตลาดแนวคิด 4P’s ที่กลาวมาสวนใหญจะมองเฉพาะสินคาท่ีจับตองได      

จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชกับสินคาทางการทองเที่ยวที่ถือวาเปนสินคาที่จับตองไมไดแนวคิดของ Zeithaml & 

Bitner (1996) ที่ไดเสนอสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ไวดงันี้ 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ 

สินคาและบริการที่ตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูใชบริการ 2) ดานราคา (Price) หมายถงึ 

คณุคาผลติภณัฑทีผู่ใชบรกิารสามารถรับรูไดในรปูตวัเงนิ 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คอื ชองทาง

หรือวิธีการที่ผูใชบริการสามารถซื้อสินคาหรือบริการได 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 

การสื่อสารกับผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช

บริการ 5) ดานบุคคล (People) หมายถึง พนักงาน เจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร       

6) ดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) คอื ลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอใหกบัลกูคาใหเหน็

เปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 7) ดานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว   

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 การสรางสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว                   

E = Experience เปนการสรางประสบการณผานการลงมือ หรือสรางความทรงจําท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว            

C = Communication การสือ่สารประสบการณและส่ิงท่ีชมุชนและนกัทองเท่ียวไดประโยชนจากการทองเท่ียว 

I = Information Technology การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและเขาถึงนักทองเที่ยว A = Access การเขา

ถึงตลาดกลุมเปาหมายผานกลุมคนที่หลากหลายและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตลาดกลุมเปาหมาย           

L = Linkages การทํางานรวมกันกับพันธมิตรทางการตลาด

 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas)

 แนวคิดโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมแคนวาส (The Social Business Model Canvas) เปนเสมือนการ

วางแผนภาพรวมทางการตลาด หรอืเปรยีบไดกบัพมิพเขยีวในการสรางบานซึง่นบัเปนสิง่สาํคญัในการวางแผน

การสรางความสมดุลระหวางการสรางคุณคาทางสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางความยั่งยืน

ทางการเงนิ  องคประกอบท่ีสาํคัญในการวางแผนธุรกิจเพ่ือสังคมแคนวาสประกอบไปดวย 1) การแบงสวนตลาด 

(Segments) ซึง่จะประกอบไปดวยผูไดรบัผลประโยชนโดยตรง (Beneficiary) และกลุมลกูคาทีม่อีาํนาจการซือ้ 

(Customer) 2) ชนิดของสินคาหรือบริการ (Type of Intervention) 3) การนําสงคุณคา (Value Proposition) 

ซึง่ประกอบไปดวยการนําสงคุณคา 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  จาตุรงคกลุ (2546) ศริวิรรณ                   

เสรีรตัน,ศกุร เสรีรตัน, องอาจ ปทะวานิช, ปรญิ ลกัษติานนท และ สพุรี  ลิม่ไทย  (2543)  ธนวรรณ  แสงสุวรรณ 

(2545) สุวิมล  แมนจริง (2546) และ Kotler (2000) สามารถสรุปไดดังนี้  

 การบริหารการตลาด – Marketing Management คือ กระบวนการในการวางแผนและบริหาร             

ราคา ชองทาง การจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพือ่ใหเกดิการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ แนวคิด หรอืบรกิาร

เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และบรรลุเปาหมายขององคกร ประกอบดวย 3 กระบวนการคือ           

การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม

 การวางแผนการตลาด เปนการกาํหนดจดุมุงหมายและกลยทุธในการใชความพยายามทางการตลาด

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 บทสรุปผูบริหาร 

หรอืบทคดัยอ  (Executive  Summary)  สถานการณทางการตลาดในปจจบุนั  (Current Market Situation)                

การวเิคราะหโอกาสทางการตลาด (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) ในการศึกษารูปแบบศูนยบริการนักทองเท่ียวของ       

ศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต  (ศูนยประสานงานการทองเท่ียว               

โดยชุมชนแมฟาหลวง) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอยกับ            

กลุมนกัทองเทีย่วและการวิจัยเชิงปริมาณ 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

กลุมทีเ่คยมปีระสบการณเดินทางทองเทีย่วยงัสถานทีท่องเทีย่วโดยชุมชนตางๆ (Community Based Tourism) 

ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาราชอาณาจักร ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 

ในชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 315,748 คน (กรมการทองเที่ยว, 2559) และ

ผูนําเที่ยวและผูประกอบการที่เกี่ยวของ

 2. กลุมตัวอยางเพื่อรวมจัดทําศูนยบริการนักทองเที่ยว (ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน    

แมฟาหลวง) จะเลอืกแบบเจาะจง ไดแก ตวัแทนจากศูนยการเรยีนบานนาโต 5 คน ตวัแทนจากบานนาโต 3 คน 

บานโปงไฮ 3 คน และบานหวยกระ 3 คน ทั้งนี้กระบวนการไดมาซึ่งรูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยว

โดยชุมชนแมฟาหลวง ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)

สวนการสุมตัวอยางนักทองเท่ียวที่เดินทางทองเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม และ          

เคยมีประสบการณทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวโดยชุมชนตางๆ ใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

ซึ่งใชวิธีการคํานวณตัวอยางตามวิธีคํานวณของ Yamane (1973, 727) โดยจะเก็บจํานวน 400 ตัวอยาง 

นอกจากน้ีจึงสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยวิธีประชุมกลุมยอย (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) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา (Description)  

 4.  การวเิคราะหขอมลูในเชงิคณุภาพ คณะผูวจิยันาํขอมูลทีไ่ดจากการระดมความเหน็ มาจดัหมวดหมู

และจัดเชือ่มโยงตามข้ันตอนและลําดบัเวลา วเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) และทําการตรวจสอบขอมลู

แบบสามเสา (Triangulation) เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการทําการตรวจสอบดวยวิธีการเก็บขอมูล เชน 

ประเด็นการจดัทําแผนการตลาดไดนาํเอาขอมูลจากการเก็บขอมูลจากนกัทองเทีย่วในดานกจิกรรมท่ีชืน่ชอบ 

มารวมวิเคราะหกับจุดแข็งของกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนซึ่งทําการเก็บขอมูลดวยการประชุมกลุมยอย

เปนตน และทําการสังเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดตามระบบเหตุผล ตามขั้นตอนพฤติกรรม                     

การแสดงความคิดเห็นในดานการวางแผนการดําเนินการเก็บขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล            

ในเชิงพรรณนา (Description)

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกลุมนักทองเที่ยวท่ีคาดวาจะเขามาใชบริการ     

ของศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

  ผลการวิจยัพบวา นกัทองเทีย่วกลุมเปาหมายสวนใหญเปนนักศึกษา อายุเฉล่ีย 20-29 ป คดิเปน

รอยละ 57 รองลงมาคือ ชวงอายรุะหวาง 30-39 ป คดิเปนรอยละ 20 มาจากประเทศสหรัฐอเมรกิา คดิเปนรอยละ 

27 รองลงมาคือ ประเทศอังกฤษคิดเปนรอยละ 8.3 และประเทศเยอรมนี คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ         

ดานระดบัการศกึษาสวนมากศึกษาอยูในระดบัอุดมศกึษา คดิเปนรอยละ 27 รายไดเฉล่ีย ตอปของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูที ่US$ 20,000 คดิเปนรอยละ 5.5 รองลงมาคือ มรีายไดตอปเฉลีย่ US$ 30,000 คดิเปนรอยละ 4.3  

วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว เพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณและเพื่อคนหา

ตนเอง โดยคิดเปนรอยละ 21.1 รอยละ 13.8 มีรอยละ 8.8 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ เดินทางโดยรถยนต

มากท่ีสดุ รองลงมาคอืระบบขนสงสาธารณะ ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจมากท่ีสดุ คอื ความสนใจสวนบุคคล

และการหลีกหนีจากการทองเที่ยวกระแสหลัก คิดเปนรอยละ 12.5 รองลงมาคือ ความสนใจสวนบุคคล            

และการเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อน รอยละ 4 ชวงเวลาที่เดินทางคือพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม คิดเปน

รอยละ 46.9 รอยละ 34.1 และรอยละ 24.9 และชวงเวลาที่กลุมตัวอยางใหความสนใจในการจองโปรแกรม

ทองเท่ียวมากทีส่ดุ คอื เดือนพฤษภาคม รอยละ 25 รองลงมาคือเดอืนเมษายน รอยละ 17.9 และเดอืนมนีาคม 

รอยละ 15.5 ตามลําดับ ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการทองเท่ียวมากที่สุดคือ 30 วัน 21 วัน 14 วัน             

คิดเปนรอยละ 16.3 รอยละ 10.3 และ รอยละ 9.3 ตามลําดับ สวนใหญเดินทางคนเดียว คิดเปนรอยละ 21.3 

รองลงมา  คอืเดนิทางกบัเพือ่น รอยละ 19  กจิกรรมทีใ่หความสนใจมากทีส่ดุ คอื การชมธรรมชาต ิรอยละ 94.2 

รองลงมา คือ การเรียนรูวิถีชีวิต รอยละ 86.7 และขนบประเพณีและความเชื่อ รอยละ 52.9 ใชจายใน               
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การทองเทีย่วตัง้แต 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

เวบ็ไซตมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 77 และรอยละ 13.3 ตดิตามขอมูลจาก Trip Advisor และ Google รอยละ 12  

  จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญประทับใจในอัธยาศัยของคนในชุมชน          

และบางสวนประทับใจในธรรมชาติของหมูบาน นักทองเที่ยวทุกคนบอกตอประสบการณของตนผานการ   

โพสตขอความทาง Facebook 

 2. ผลการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ

กลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือสรางรายไดเสริมแกชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต              

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนและโปรแกรมนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย         

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

ประสบการณพเิศษ (Experiential Activities) ไดแก 1) บานนาโต การทาํขาวยาคู ขาวแคบ ซอนอีนิว่ทําอาหาร 

2) บานโปงไฮการทําที่ดักสัตว หุงหาอาหารในปา รวมการแสดง 3) บานหวยกระ การปกผา กิจกรรมอาสา 

กิจกรรมการแสดง  และ 4) ชมรมชีววิถี การทําอาหารหมู ปลา ไก เก็บผักทํากับขาว ศึกษาแมลงในนํ้า

  จากการทําทัวรนํารอง นักทองเท่ียวเห็นวากิจกรรมที่เก่ียวของกับความเชื่อและวิถีชีวิตมี           

ความนาสนใจมาก นักทองเท่ียวมีความสนใจอยากพักแบบโฮมสเตย โดยเฉพาะบานไมไผแบบอาขา      

นอกจากนี ้กจิกรรมท่ีเปดโอกาสใหนกัทองเทีย่วมสีวนรวม เชน การเลนเกม การตาํขาว การหาปลา เปนกิจกรรม

ที่สรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวไดดี  นอกจากน้ีควรมีการวางแผนโปรแกรมใหสอดคลองกับจํานวน   

นักทองเที่ยวที่มากลุมเล็กๆ และควรมีการเชื่อมเสนทางระหวางหมูบาน

 3.  ผลการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนใน

เขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  ดานแผนการตลาดใชหลักการพัฒนาแผนการตลาดแบบ SPECIAL แนวคิดโมเดลธุรกิจ            

เพ่ือสังคมแคนวาส (Social Business Model Canvas) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 7 Ps และ                 

การบรหิารและการวางแผนการตลาด วางแผนรบันกัทองเท่ียวประมาณ จาํนวน 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 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 93

  ดานการสรางประสบการณพิเศษ คือ การทําขาวยาคู ซอนอีนิ้วทําอาหาร การทําที่ดักสัตว           

หุงหาอาหารในปา การปกผา กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมการแสดง การทําอาหารหมู เก็บผักทํากับขาว 

ศกึษาแมลงในน้ํา ดานการนาํสงคุณคา ควรเนนการสือ่สารประสบการณและสิง่ท่ีชมุชนไดประโยชนจากการ

ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดานการวัดผลกระทบ เนนการวัดรายไดเสรมิจากการทองเทีย่ว เยาวชนมีความรูเกีย่วกบัชนเผา

มากขึน้ ความอุดมสมบรูณของปาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเทีย่ว ราคาขาย

อิงตามตนทุน รายรับของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนมาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยว   

โดยหักกําไรรอยละ 20 ตนทุนการตลาดในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทุนตอยอด ในปแรก

จะนําผลกําไรที่ไดไปลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธที่สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดาน

ชองทางโดยเฉพาะการทําบนัทกึขอตกลงรวมกนักบัองคกร สถาบนัการศึกษาในตางประเทศในรูปแบบกิจกรรม

อาสาสมัคร และการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ชองทางและวิธีการเขาถึงลูกคา   

ควรสรางพันธมิตรกับหนวยงาน โรงเรยีน สถาบันการศกึษา และใชเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและเขาถงึลกูคา 

ผานชองทางสังคมออนไลน ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ไดแก การฝกการทําการตลาดทางตรง                 

การอบรมดานการทําการตลาดการทองเท่ียวออนไลน และทดลองการทําตลาดดวยตนเอง โดยจัดทําใน        

ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ดวยงบประมาณรวม 40,000 บาท ดานการควบคุมใหคณะกรรมการ

ทําการประเมินผลการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพื่อจะไดทําการปรับปรุงกลยุทธการตลาดตอไป

 4. ผลการพฒันารูปแบบศนูยบริการนักทองเท่ียวของศนูยบริการการทองเท่ียวโดยชมุชน

ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

  ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนดําเนินการในรูปแบบเครือขายความรวมมือ     

โดยระยะแรกประกอบดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรมชีววิถี มีเปาหมายเพื่อ 1) สรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวใหชุมชนผานกระบวนการการเรียนรูรวมกัน 2) เชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน   

ในพื้นท่ี และ 3) พัฒนาการตลาดรวมกัน โดยวางแผนจัดทําโครงการเพ่ือบรรลุเปาหมาย คือ 1) เขารวม        

การฝกอบรมการบริหารจดัการการทองเทีย่วโดยชุมชนอยางนอยปละ 2 คร้ัง 2) จดัทาํฐานขอมลูทีเ่ปนปจจบุนั

ของสมาชกิเครอืขาย และ 3) อบรมดานการทาํการตลาด  ศนูยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวง

มหีนาท่ีจดัทําฐานขอมูลการทองเทีย่ว เปนศูนยบริการขอมูลนักทองเทีย่ว อาํนวยความสะดวกแกนกัทองเทีย่ว 

ประสานงาน จัดอบรมใหความรูแกชุมชน ขยายพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ และการตลาด  

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการ

ศนูยการเรยีนบานนาโต อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย” ถอืเปนความทาทายของคณะผูวจิยัในการทาํงาน

รวมกับชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิธีคิดในการทํางานท่ีแตกตางกัน ทั้งน้ีการดําเนินการ
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วิจัยในระยะนี้ยังคงเปนการดําเนินการในระยะเริ่มตน คือการวางแผน ยังไมไดมีการนําแผนการตลาดไปใช

อยางเต็มรูปแบบ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาในครัง้น้ีสามารถอภปิรายผลโดยแบงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ 

ดังนี้

 1. พฤติกรรมนักทองเท่ียวยุคใหมกับการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการทองเท่ียวของ       

ศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงาน            

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวง)

  แมการเดินทางในยคุปจจบุนัจะสะดวกและรวดเรว็กวาเมือ่สบิปกอน มเีทีย่วบนิตนทนุตํา่ทีน่าํพา

นกัทองเท่ียวเขามาในจังหวัดเชียงรายมากข้ึน แตดวยระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมจีาํกดั

และนักทองเท่ียวเสียเวลาสวนใหญไปกับการเดินทาง จึงมีแนวโนมวานักทองเท่ียวจะใชเวลาในแตละ          

ชุมชนสั้นลงแตตองการประสบการณในแบบลึกซ้ึงเพราะผูที่เลือกทองเที่ยวในรูปแบบนี้คือ กลุมท่ีตองการ 

หลีกเลีย่งแหลงทองเท่ียวกระแสหลกั การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวจึงตองเนนการสรางประสบการณทีแ่ปลกใหม

แกนกัทองเทีย่ว นอกจากน้ีพฤติกรรมในการตัดสนิใจเดินทางแบบกระช้ันชดิ กลาวคอื การจองแลวเดนิทางเลย 

หรือมีการวางแผนไมนานแลวตัดสินใจเดินทางเลยน้ัน เปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีชุมชนทองเที่ยวตองให                

ความสาํคญั   หากนกัทองเท่ียวตดิตอเขามาในเวลากระชัน้ชดิ ชมุชนควรมีระบบการบริหารจัดการในเร่ืองนีใ้หดี   

เพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสในการตอนรับนักทองเที่ยว  การจัดโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถใหบริการไดเลย

จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกชุมชนตองมี  จากผลการศึกษายังสังเกตไดอีกวานักทองเท่ียวมีพฤติกรรมการเดินทาง

คนเดียว การใหความม่ันใจกับเรื่องความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่ชุมชน

ควรใหความสนใจ  กิจกรรมที่จัดใหนักทองเที่ยวควรเปนกิจกรรมที่ไมเสี่ยงอันตรายจนเกินไป  เมื่อพิจารณา

ดานกิจกรรมที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมากที่สุดจะเปนเรื่องของการชื่นชมธรรมชาติและรองลงมาคือ การศึกษา

วฒันธรรมซ่ึงสอดคลองกับการศกึษาของพจนา  สวนศรี ฐติ ิฐติจิาํเริญพร และ นายกฤศดา ธรีาทิตยกุล (2559)  

ที่พบวาตลาดที่มีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ กลุมคนที่มีความสนใจในการเรียนรูวิถีและ

วฒันธรรมทองถ่ิน สนใจเร่ืองส่ิงแวดลอมซ่ึงมีแนวโนมเติบโตข้ึน ดงัน้ันการจัดกิจกรรมทีน่กัทองเท่ียวจะประทบัใจ 

ควรประกอบไปดวยกิจกรรมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนอยางนอย

 2.  พฤติกรรมการทองเที่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสําหรับศูนยบริการ              

การทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว        

โดยชุมชนแมฟาหลวง)

  จากการศึกษาพฤติกรรมการหาขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย สามารถ

สังเกตไดวานักทองเที่ยวนิยมศึกษาขอมูลจากเว็บไซตรีวิวที่นาเชื่อถือ คือ Trip Advisor และการคนหาขอมูล

ผาน Search Engine อยาง Google นอกจากนี้นักทองเที่ยวจะมีพฤติกรรมการสงตอขอมูลผาน Facebook 

สวนตัวดวย จากพฤติกรรมดังกลาวสามารถพิจารณาไดวาส่ือท่ีศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน       

แมฟาหลวงควรใหความสาํคญัคอื  การรีววิของนกัทองเทีย่ว ชมุชนทองเทีย่วอาจขอความรวมมอืจากนกัทองเทีย่ว

ใหชวยเขียนรวีวิเกีย่วกบัประสบการณทีเ่ขาไดรบัจากการเดนิทางเขามาทองเท่ียวในชุมชน เพ่ือใหชือ่เสยีงทีด่ี
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ของชุมชนปรากฏบนส่ือออนไลนหรือสามารถคนเจอไดใน Search Engine ที่นักทองเท่ียวนิยมใช  และคนใน

ชุมชนเองอาจตองสงเสริมใหคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนใหมีสวนรวมในการผลิตส่ือหรือแชรขอมูล

ของชุมชนผานเครือขายสังคมออนไลนดวย ซึ่งนอกจากจะทําใหคนภายนอกชุมชนรับทราบขอมูลแลว                

ยังเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเห็นคุณคาในทรัพยากรตางๆ ที่ชุมชนเปนเจาของอันจะนําไปสูการอนุรักษ

และใชประโยชนอยางย่ังยืนตอไป ทั้งน้ียังสอดคลองกับ พจนา  สวนศรี  ฐิติ ฐิติจําเริญพร และกฤศดา               

ธรีาทติยกลุ (2559) กรณศีกึษาทีป่ระสบผลสําเรจ็ในการทาํงานเร่ืองการตลาดในประเทศไทยและ กลุมประเทศ

อาเซียน พบวา ชุมชนในประเทศไทยและในประเทศที่คัดเลือกมามีปจจัยความสําเร็จ ทางการตลาดที่เปน

ปจจัยรวมกันอยูหลายประการในดานตาง ๆ ตามหลักการสวนประสมทางการตลาด 7P แตเมื่อจําแนก          

ตามลักษณะของการจัดการทางการตลาดสามารถจัดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ชุมชนสามารถทําการตลาด

ไดดวยตัวเองและมีชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย กลุมนี้มีแนวโนมวาจะมีความยั่งยืนทางการตลาดสูง        

2) กลุมท่ีทําการตลาดโดยการพ่ึงพิงองคกรพ่ีเล้ียงแมจะประสบความสําเร็จจากการมีสื่อและชองทาง              

ทางการตลาดที่ทันสมัย แตหากชุมชนไมขยับ เขามาเรียนรูและจัดการดวยตัวเองใหมีความรอบรูเทาทัน       

และเพิ่มความหลากหลายของชองทางก็จะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเรื่องความยั่งยืนในการทําการตลาด

 3. การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนกับอุปสรรคทางธรรมชาติและการประกอบ

อาชีพหลักในชุมชน

  การศกึษาดานการพัฒนากจิกรรมการทองเทีย่วโดยชุมชนและโปรแกรมนาํเท่ียวท่ีเหมาะสมนัน้

พบปญหาสําคัญประการหนึง่คือ ขอจํากัดทางธรรมชาตขิองพ้ืนท่ี เน่ืองจากพืน้ทีช่มุชนเปาหมายตัง้อยูบนภูเขาสูง 

แหลงกิจกรรมหลายอยางจะอยูในพื้นที่ที่เขาถึงยากในฤดูฝน กิจกรรมที่นาสนใจหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม

การเดินปา การสํารวจลํานํ้า เปนตน จะไมสามารถทําไดในฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเดือนที่

นกัทองเทีย่วกลุมเปาหมายนิยมเดนิทางมาทองเทีย่ว นอกจากนีใ้นชวงฤดกูาลเพาะปลกูหรือฤดูกาลเกบ็เก่ียว

พชืผลของชาวบานในชุมชน รวมถึงชวงปดภาคเรียนของศูนยการเรียนนาโต ก็จะเปนอีกชวงหน่ึงท่ีชุมชนและ

ศนูยการเรียนนาโตไมสามารถใหบรกิารกจิกรรมการทองเทีย่วได  ซึง่ในประเด็นนีค้ณะกรรมการศนูยประสานงาน  

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงจะดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขตอไป

 4. รูปแบบการบริหารจัดการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงกับ

ประสิทธิภาพการทํางานจริง

  การศกึษาในระยะทีผ่านมาสามารถจดัตัง้ศนูยบรกิารการทองเทีย่วโดยชมุชนขึน้มาได โดยจดัการ

ในรูปแบบศูนยประสานงาน มีคณะกรรมการจาก 3 หมูบานและ 1 ชมรม  มีการทดลองการทํางาน                     

ดานการวางแผนรวมกนัโดยมคีณะผูวจิยัเปนพ่ีเล้ียงมาระยะหนึง่ซ่ึงรูปแบบการบริหารจัดการศนูยนัน้นับไดวา

สอดคลองกบับรบิทชมุชนในสภาพปจจุบนัซ่ึงอาศยัการมีสวนรวมและจุดแขง็ในการทาํงานจากตัวแทนชุมชน 

อยางไรกต็ามในการขบัเคล่ือนการทํางานของศนูยยงัไมสามารถเหน็ประสทิธภิาพการทํางานของระบบบริหาร

จัดการได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน

แมฟาหลวงอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
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 5.  แผนการตลาดที่เหมาะสมกับความทาทายในการนําแผนไปใช

  คณะกรรมการศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงรวมกับคณะผูวิจัยไดรวม

กนัพัฒนาแผนการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิงานทางการตลาดของศูนยขึน้ โดยแผนดงักลาวพฒันา

มาจากผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และจุดเดนทางดานทรัพยากร รวมทั้งความพรอมของชุมชน  

อยางไรก็ตามแผนการตลาดน้ียงัอยูในข้ันจดัทาํยงัไมไดถกูนาํไปใช อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

ในระยะตอไป ความทาทายในการนําแผนการตลาดไปใชจะอยูที่การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ      

ศนูยประสานงานการทองเทีย่วโดยชุมชนแมฟาหลวงใหสามารถเขาใจกลยทุธและวธิกีารดาํเนนิงานตามแผน

อยางถูกตองเหมาะสม

สรุป
 จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดจดัทําแผนการตลาดทีเ่หมาะสมสําหรบัศูนยบริการการทองเทีย่วโดยชมุชน

ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ศูนยประสานงานการทองเท่ียว   

โดยชุมชนแมฟาหลวง) โดยการจัดทําแผนการตลาด และรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน              

(ศนูยประสานงานการทองเทีย่วโดยชุมชนแมฟาหลวง) นัน้ไดพฒันาจากผลการศกึษาพฤตกิรรมนกัทองเทีย่ว

กลุมท่ีคาดวาจะเขามาใชบริการของศนูยประสานงานการทองเท่ียวโดยชุมชนแมฟาหลวงโดยแผนการตลาด

มุงไปสูกลุมเปาหมายนักศึกษาจากตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกา  ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน 

ที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอน ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ จากกิจกรรมที่นักทองเที่ยวให

ความสนใจมากที่สุด คือ การชมธรรมชาติ รองลงมาคือการเรียนรูวิถีชีวิต ขนบประเพณีและความเชื่อนั้นได

นาํมาวิเคราะหรวมกับจุดแข็งของชมุชนเปาหมายทีม่ทีรัพยากรดงักลาวสอดคลองกัน โดยพัฒนาเปนกิจกรรม 

ของศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงดานการสรางประสบการณพิเศษ คือกิจกรรมตาม

วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัคร และการแสดงดานการนําสงคุณคา ควรเนนการสื่อสาร

ประสบการณและส่ิงท่ีชุมชนไดประโยชนจากการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะหศักยภาพ

และความตองการของชุมชน ศูนยประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงวางแผนรับนักทองเที่ยว

ประมาณ 400 คนตอป คาดการณรายไดจากการทองเทีย่วในชุมชน 280,000 บาทตอป ดานการวัดผลกระทบ 

เนนการวัดรายไดเสริมจากการทองเท่ียว เยาวชนมีความรูเกี่ยวกับชนเผามากขึ้น ความอุดมสมบรูณของปา

และความหลากหลายทางชีวภาพ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ราคาขายอิงตามตนทุน ตนทนุการตลาด

ในปแรกใชงบประมาณ 40,000 บาท ดานการลงทนุตอยอด ในปแรกจะนาํผลกําไรท่ีไดไปลงทุนในการพฒันา

ศักยภาพบุคลากร จากการระดมความเห็นจากผูประกอบการ ดานกลยุทธทางการตลาด พบวากลยุทธ             

ทีส่ามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธดานชองทางโดยเฉพาะการทาํบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกร

สถาบันการศึกษาในตางประเทศและในประเทศในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร ชองทางและวิธีการเขาถึง

ลูกคา ควรสรางพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาดวยการตลาดทางตรง และใชเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารและ

เขาถึงลูกคาในกลุมเปาหมายขางตนผานชองทางสังคมออนไลนซึ่งสอดคลองกับชองทางสวนใหญในการรับ
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ขอมูลขาวสารของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย ดานแผนปฏิบัติการมี 3 โครงการ ดานการควบคุมให                 

คณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนินการทําการตลาดตามแผนการตลาดเพ่ือจะไดทําการปรับปรุง

กลยุทธการตลาดตอไป ดานรูปแบบศูนยบริการการทองเที่ยวโดยชุมชน (ศูนยประสานงานการทองเที่ยว       

โดยชมุชนแมฟาหลวง) ดาํเนินการในรูปแบบเครอืขายความรวมมือซึง่รปูแบบดงักลาวเปนผลมาจากการศกึษา

รูปแบบที่เหมาะสมของการรวมกลุมการทําทองเที่ยวโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยระยะแรกประกอบ

ดวย 3 ชุมชนและ 1 ชมรม โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเขมแข็ง พัฒนาฐานขอมูล 

เชื่อมโยงขอมูลการทองเท่ียวในพื้นที่ พัฒนาการตลาดรวมกัน ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ชุมชนโดยรายรับของศูนยประสานงานฯ มาจากการขายโปรแกรมการทองเที่ยวโดยบวกจากโปรแกรม              

การทองเที่ยวของชุมชนรอยละ 20

 งานวิจัยน้ียังคงมีขอจํากัดในการนําผลการวิจัยไปใช กลาวคือ การทํางานของศูนยประสานงาน       

การทองเที่ยวโดยชุมชนแมฟาหลวงยังไมสามารถเห็นประสิทธิภาพการทํางานของระบบบริหารจัดการ               

ได เนื่องจากยังไมมีการทดลองรับนักทองเที่ยวจริง รูปแบบศูนยอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเพื่อใหสอดคลองกับ

การทํางานท่ีจะเกิดข้ึนจริง ในอนาคตและแผนการตลาดนี้ยังอยูในข้ันจัดทํายังไมไดถูกนําไปใช อาจมีการ   

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในงานวิจัยระยะตอไป
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