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บทคัดย่อ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็น

สนิค้าทางการท่องเทีย่วหลกัอย่างหน่ึงของภาคเหนอืตอนบนได้ แต่ยังขาดการศกึษาวิจยัอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการ

ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในพื้นที่ การวิจัยนี้จึงจัดท�าขึ้นเพื่อเพื่อศึกษา1) สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้ง

ด้านอุปสงค์และอุปทานในเขตภาคเหนือตอนบน 2) ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใน

เขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใน

เขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี

แนวโน้มท่ีดีมากทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาค

เหนอืตอนบน คอือธัยาศัยของผูค้นในท้องถ่ิน วถีิชวิีตท่ีเรียบง่าย วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศด ีและธรรมชาติ

สวยงาม มีความพร้อมด้านสถานที่ท่องเท่ียวและการบริการท่องเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีน่าสนใจ มี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพัินธ์ุทีน่่าสนใจและค่าครองชพีทีต่�า่เมือ่เทียบกับภูมภิาคอืน่ การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนท่ีควรมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีกรอบการท�างานท่ีชัดเจน เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกในการท�างานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์  ภาคเหนือตอนบน  อุปสงค์  อุปทาน  แนวทางการพัฒนา

Abstract

  Volunteer tourism in the Upper Northern Thailand has a potential to be developed as a form of 

income-generating tourism product in the region. However, no previous research was found. This study 

is conducted to investigate 1) current situation of volunteer tourism in the area; 2) conditions and factors 

that promote volunteer tourism and 3) to find appropriate guidelines for developing volunteer tourism in 
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the area. The study results show that the situation of volunteer tourism in the Upper Northern Provinces 

was very good in terms of demand and supply sides. Factors that promote volunteer tourism in the Upper 

Northern were hospitality of local people, simple lifestyle, unique culture, good atmosphere, beautiful 

location, readiness of tourism facilities and services, variety of interesting activities and ethnicities and 

low cost of living. To develop volunteer tourism in the area, related personnel should have a clear framework 

for volunteer tourism management in order to make the development work convenient for practitioners in 

all levels  
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บทน�า

  สภาพการแข่งขนัการให้บรกิารท่องเทีย่วในปัจจบุนัทีม่แีนวโน้มรนุแรงขึน้ (Bangkok Post, 2008) ท�าให้การ

พัฒนาการท่องเท่ียวยุคปัจจบุนัเริม่หันมาให้ความส�าคญักับการบรหิารประสบการณ์ของลกูค้า (Customer Experience 

Management) มากขึน้ (ชืน่จติต์ แจ้งเจนกิจ, 2549, 1) เน่ืองจากลกูค้าเร่ิมมองหาความความแตกต่างของประสบการณ์

ทางการท่องเที่ยวที่จะได้รับ การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (Volunteer Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง

ทีไ่ด้รบัความนยิม แสดงให้เห็นว่าในอนาคตจะมนัีกท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์มากถึง 70 ล้านคนต่อปี โดยมแีนวโน้ม

ขยายตัวอยู่ในภาคพื้นอเมริกาและยุโรปไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552)

  นอกจากนี ้ด้วยกระแสการเรยีกร้องความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ธุรกิจต่างๆได้เริม่ตระหนกัถึงปัญหาเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ จงึเริม่หันมาท�ากิจกรรมเพ่ือตอบแทนสงัคมมากข้ึนหรอืท่ีเรยีกกันว่า Corporate Social 

Responsibility (CSR) ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกิจการกลุ่มหนึ่งที่ได้ด�าเนินกิจการเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน หรือท่ีเรียกกันว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social 

Enterprise) ซึง่เป็นรปูแบบการด�าเนนิกิจการทีท่�ามากกว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ  (CSR) และจดุหมาย

เริ่มแรกของกิจการอยู่บนพื้นฐานของหลักพื้นฐาน 3 ประการ (Tipple Bottom Line) คือการค�านึงถึงความสมดุลของ 

สังคม (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และ เศรษฐกิจ (Profit) เป็นหลัก (เอคคิงตัน และ อาร์ติแกน, 2552) กลุ่มธุรกิจ

เหล่านี้จึงถือเป็นลูกค้าส�าคัญของกิจการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง 

  ปัจจุบันบริษัทน�าเที่ยวหลายแห่งได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ (CSR) เพ่ือตอบแทนสิง่แวดล้อมและสังคม บ้างก็จดัท�าออกมาเป็นรูปแบบมลูนธิิ

หรอืจัดตัง้เป็นธุรกิจเพ่ือสงัคม ซึง่ท่ีผ่านมาน้ันการท่องเท่ียวได้พัฒนาข้ึนมาหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สอดรับกบัความ

ต้องการและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ แต่ก็มกีารท่องเท่ียวหลายรปูแบบเช่นกัน

ที่มุ่งแต่จะตักตวง ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ได้สั่งสมมานานหลายชั่วอายุคน

ซึง่ก่อให้เกิดความเสือ่มโทรม อกีท้ังยังก่อให้เกิดการเตบิโต ของสงัคมเมอืงในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมท้ังวถีิชวิีตของ

ผูค้นเริม่เปลีย่นไป วัฒนธรรมความเป็นอยู่ถูกปรบัเปลีย่นให้สอดรบักับรปูแบบการด�าเนนิชวิีตของนกัท่องเทีย่วมากขึน้ 
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ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวส�าหรับความชอบเฉพาะกลุ่มได้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ด้วยกระแสการท่องเที่ยวแบบมี

คณุค่า อย่างเช่นการท่องเทีย่วสเีขยีว (Green Tourism) หรอืการท่องเท่ียวเชงินเิวศ (Ecotourism) ซึง่เป็นรปูแบบการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้รับความสนใจมากข้ึน และรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจของชมุชน คือการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ (Volunteer Tourism) ทีเ่ร่ิมได้รับความสนใจ

จากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มากขึ้นและเป็นกระแสที่ก�าลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ เนือ่งจากมกีลุม่นกัท่องเทีย่วซึง่เป็นกลุม่นักเรยีนนกัศกึษาเดนิทางเข้ามาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก จากการสัมภาษณ์บริษัทน�าเที่ยวและตัวแทนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท Track of 

the Tiger  บริษัทอุดมพรทัวร์  และบริษัท Proworld  ได้ข้อมูลว่ามีผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่

หลายภาคส่วน โดยอยูใ่นรปูบรษิทัน�าเท่ียวประมาณกว่า 10 แห่ง ตวัแทนน�าเทีย่วประมาณกว่า 10 แห่ง องค์กรพัฒนา

เอกชนซ่ึงส่วนมากจดทะเบียนในรูปมูลนิธิอีกมากกว่า 60 แห่ง แต่ละแห่งมีกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมา

บ�าเพ็ญประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การสอนภาษาอังกฤษ  ดูแลเด็ก  การสร้างฝายน�า้ล้น  การสร้างอาคาร  ระบบประปา 

กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า ดูแลช้าง ดูแลสุนัข ปลูกป่า การเกษตรยั่งยืน เป็นต้น  อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว

สามารถเดนิทางท่องเท่ียวได้หลงัเสรจ็กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มกีารศกึษาวิจยัเก่ียวกับ

รูปแบบของการท่องเท่ียวรูปแบบนี้ในพ้ืนที่มาก่อน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน เนื่องจากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้สร้างผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ

โดยตรงต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจในทกุระดบั โดยเฉพาะกับชมุชนท้องถ่ินและกลุม่ผูด้้อยโอกาสในสงัคม

ทีห่น่วยงานภาครฐัอาจเข้าไม่ถงึ โดยเริม่จากการศกึษาสถานการณ์หรอืบรบิทของการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ในเขตภาคเหนอืตอนบน  จากนัน้จงึศกึษาถึงอปุสงค์และอปุทานของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือให้ทราบ

ถึงพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว กลุม่ ประเภท และรปูแบบการจดักจิกรรมการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์  ขณะเดยีวกัน

ควรมกีารศกึษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์และจดัท�าแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ และ

เพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงกว้างจะมีการจัดท�าการวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนต่อไป

ค�าถามการวิจัย

  ทิศทางการวิจัยเรื่องนี้ท�าบนพื้นฐานของค�าถามการวิจัย 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ 

  1.  สถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานในเขตภาคเหนอืตอนบนเป็นอย่างไร 

  2. ปัจจยัอะไรบ้างท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน 

  3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพ่ือให้ได้ค�าตอบส�าหรบัค�าถามการวจิยัท่ีต้ังไว้ คณะผูวิ้จัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าหรับการวิจยัน้ีไว้  3  ข้อ 

ดังต่อไปนี้



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 50

  1.  เพ่ือศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานในเขตจงัหวัดภาคเหนือ

ตอนบน

  2. เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

  3. เพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส�าหรบัการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

  การด�าเนินวิจัยท�าในรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

  1. การเก็บข้อมูล 

     ข้อมูลด้านอุปสงค์เก็บโดยใช้แบบสอบถามถามนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เข้ามาท�ากิจกรรมใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน จ�านวน 400 ตัวอย่าง ส่วนด้านอุปทาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) สัมภาษณ์องค์กรผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน จ�านวน 55 องค์กร 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 34 องค์กร  จังหวัดเชียงราย จ�านวน 7 องค์กร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 6 องค์กร  

จังหวัดล�าปาง จ�านวน 2 องค์กร  จังหวัดล�าพูน จ�านวน 2 องค์กร จังหวัดน่าน จ�านวน 2 องค์กร จังหวัดแพร่ จ�านวน 

1 องค์กร และจังหวัดพะเยา จ�านวน 1 องค์กร 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                  การวิจยันีจ้ะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Mixed Method ซึง่วเิคราะห์ข้อมลูท้ังเชงิปริมาณโดยใช้ค่าความถี่

และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) และเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการตอบค�าถามสถานการณ์ด้านตัวเลขต่างๆ เช่น จ�านวนและประเภท

กิจกรรมที่มีให้บริการในพื้นที่ จ�านวนนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ ยอดรายได้รวมจากการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการดูกลุ่มกิจกรรมและประเภทของการ

ท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือน�ามาก�าหนดแนวทางการจดัท�าสนิค้าและบรกิารเพ่ือการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังได้วิเคราะห์การจัดส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ทราบลักษณะการจัดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส�าหรับ

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

  3. กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

          งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

       3.1 กรอบแนวคิดปัจจยัส�าคัญ 5 ประการของการท่องเทีย่ว (Five A’s of Tourism) ของ Tourism Western 

Australia (2008) อันได้แก่ Attractions (ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว) Access (การเข้าถึงพื้นที่) Accommodations 

(การมีที่พักแรม) Activities (การมีกิจกรรม) Amenities (การมีสิ่งอ�านวยความสะดวก) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการ

ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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      3.2 กรอบแนวคิดการจัดกลุ่มและประเภทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโชน์ ของ Handups 

Holidays (2012), Cheung, Michel & Miller (2010) และ Callanan & Thomas (2005) ซึ่งได้จัดกลุ่มกิจกรรมไว้ 

10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประชาสงเคราะห์  2) กลุ่มการสอน  3) กลุ่มการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 4) กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 

5) กลุ่มก่อสร้าง 6) กลุ่มพัฒนาวัฒนธรรม  7) กลุ่มการวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม  8) กลุ่มทางการแพทย์ 9) กลุ่ม

การพัฒนาชุมชน และ 10) กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน

        3.3 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps ทีป่ระยุกต์จากแนวคดิของ Zeithaml and Bitner (1996)  

Morrison (1989)  Lovelock & Wirtz (2004) และ Edgell (2002) รวมกัน ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 8 P’s ประกอบด้วย 

1) ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงตัวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และการบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงบริการที่พักแรม การขนส่ง 

อาหาร การฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษอื่น ที่ลูกค้าต้องการซื้อ 2) ส่วนประสมด้านราคา (Price) คือ จ�านวนเงินที่

ลูกค้าต้องจ่ายส�าหรับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่จัดไว้ โดยการตั้งราคาจะเก่ียวข้องกับ

การวางต�าแหน่งทางการตลาดด้วย 3) ส่วนประสมด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางหรอืวิธีการ

ที่ผู้ใช้บริการสามารถจองหรือซื้อสินค้าบริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้ 4) ส่วนประสมด้านการส่งเสริม

การขาย (Promotion) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยการส่งเสริมการขายอาจมีการใช้ เอกสารข้อมูล เว็บไซต์ การโฆษณา การจัดนิทรรศการ 

การประชาสมัพันธ์ การเป็นสมาชกิของชมรมหรอืสมาคมท่ีเก่ียวข้อง ในท่ีน้ีได้รวมเอาแนวคิดด้านการจดัโปรแกรมน�าเท่ียว 

(Programming) เอาไว้ด้วยเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5) ส่วนประสมด้านบุคคล (People) 

ในการศกึษาน้ี หมายถึง บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับสนิค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกคน ท้ังผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ชาวบ้านในพื้นที่จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในที่นี้จะรวมแนวคิดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity 

and Quality) ของ Lovelock & Wirtz (2004) เอาไว้ด้วย เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบคุลากรโดยตรง 6) ส่วนประสม

ด้านลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น ความสะอาดและความปลอดภัยของแหล่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทาง 

เป็นต้น 7) ส่วนประสมด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธีการในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ นับตั้งแต่การต้อนรับจนถึงการส่งนักท่องเที่ยวกลับ ในที่นี้จะรวมแนวคิด

ด้านการวางแผน (Planning) ของ Edgell (2002) เอาไว้ด้วย เพราะการวางแผนถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้

บริการ และ 8) ส่วนประสมด้านการมีพันธมิตร(Partnership) หมายถึง ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มี

วัตถุประสงค์ในการท�างานคล้ายคลึงกัน เพ่ือร่วมกันตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขนั หรอืเพ่ือร่วมกันให้บรกิารอย่างประสทิธิภาพมากขึน้  ในงานวจิยันีไ้ด้เพ่ิมเครอืข่ายความร่วมมอืทางด้านต่างๆ 

เช่น ความร่วมมือทางความรู้ ความร่วมมือในการท�างาน ความร่วมมือทางด้านความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จะท�าให้การ

ท�างานขององค์กรประสบความส�าเร็จ
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ผลการศึกษา

  1.	สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์และสภาพปัญหา

        การศึกษาสถานการณ์ท้ังด้านอปุสงค์และอปุทานของการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนอื

ตอนบน  พบว่าการท่องเทีย่วรปูแบบนีม้แีนวโน้มการเตบิโตท่ีดมีาก พบผู้จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือ 34 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในจังหวัดเชียงราย 7 องค์กร และ

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 6 องค์กร ส่วนจงัหวัดอืน่ๆ พบผูจ้ดักิจกรรมในจ�านวนน้อยมาก สามารถแบ่งกลุม่ผูจ้ดักิจกรรมเพ่ือ

บ�าเพ็ญประโยชน์ออกเป็น 5 กลุม่โดยพบว่ากลุม่ท่ี 1 (กลุม่ผูจ้ดัโปรแกรม) มสีดัส่วนนกัท่องเทีย่วเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์

มากกว่าครึง่หน่ึงของมลูค่าตลาดรวมท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 66.49  แนวโน้มทางการตลาดพบว่าในกลุ่มท่ี 1 กลุม่ที ่ 2 

(กลุ่มผู้จัดโปรแกรมน�าเท่ียวและเจ้าของกิจกรรม) และกลุ่มที่ 3 (แหล่งกิจกรรม) ส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มเติบโตสูง 

ส่วนกลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 (องค์กรพัฒนาเอกชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน) จ�านวนนักท่องเที่ยวยังคงที่ เนื่องจาก

กลุ่มที่ 4 เป็นองค์กรที่ไม่ได้เน้นงานด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก และกลุ่มที่ 5 ยังจ�ากัดอยู่กับกลุ่มบริษัทตัวแทน บริษัท

น�าเท่ียว หรือสถาบันการศึกษาเพียงบางแห่งเท่านั้น แต่ละกลุ่มต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปตามลักษณะ

การด�าเนินงานของกลุ่ม การมีเครือข่ายถือเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญ ส�าหรับจุดอ่อนที่ควรพัฒนาคือ ความสามารถด้าน

ภาษาของผู้ให้บริการ ส่วนด้านการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า ส่วนใหญ่จะสร้าง

ผลกระทบในเชิงบวก   

       กิจกรรมท่ีผูจ้ดักิจกรรมเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์จดัมากท่ีสดุ คอื กิจกรรมประชาสงเคราะห์ จ�านวน 42 กิจกรรม 

รองลงมาคือ การสอน จ�านวน 39 กิจกรรม การพัฒนาธุรกิจ จ�านวน 26 กิจกรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จ�านวน 

22 กิจกรรม และการก่อสร้าง จ�านวน 23 กิจกรรม การวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม จ�านวน 16 กิจกรรม และการ

พัฒนาชุมชน จ�านวน 15 กิจกรรม

      สถานการณ์ด้านนักท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ จากการสัมภาษณ์ผู ้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในเอเชีย รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากอเมริกา 

และนกัท่องเทีย่วจากยุโรป ร้อยละ 14 โดยจะเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 11-17 ปีมากท่ีสดุ รองลงมาคือช่วงอายุ 18-21 ปี 

และช่วงอายุ 22-35 ปี ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์พบว่า 

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มอีายุระหว่าง 16-25 ปี  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มสีญัชาตอิเมรกัิน  

ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี มอีาชพีเป็นนักเรยีน/นกัศกึษา  มรีายได้ต่อปี คือ น้อยกว่า 12,000 เหรยีญสหรฐั ส่วนใหญ่

เดนิทางมาประเทศไทยเป็นครัง้แรก โดยการเป็นอาสาสมคัร มาท่องเทีย่วคนเดยีว และนกัท่องเท่ียวได้รบัข่าวสารจาก

โรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั กจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนใหญ่เลอืกท�าเป็นกิจกรรมการสอน ร้อยละ 

24.5 รองลงมาคือกิจกรรมก่อสร้าง ร้อยละ 20  กิจกรรมกลุ่มประชาสงเคราะห์ ร้อยละ 13.75 กิจกรรมพัฒนาชุมชน 

ร้อยละ 10.25  และกิจกรรมการวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม ร้อยละ 9.75 ตามล�าดับ

        สถานการณ์ด้านการตลาดและการแข่งขนัพบว่า ถึงแม้จะมกีารแข่งขนัค่อนข้างรนุแรงของบรษิทัแม่ และ

บริษัทตัวแทน ในตลาดต่างประเทศ เช่น อเมริกา แต่แนวโน้มยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการแข่งขัน

ภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนยังถือว่ามีน้อยอยู่ 
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      ด้านสภาพปัญหาที่พบสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ

      1) ปัญหาด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

                จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานผูจ้ดักิจกรรมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์จะด�าเนนิการในลกัษณะ

ต่างคนต่างท�า ขาดองค์กรกลางท่ีท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลและประสานงานให้การด�าเนนิงานมมีาตรฐานเดยีวกัน หลาย

องค์กรอาจประสบปัญหาจากกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น เรื่องการน�าของบริจาคเข้ามาในประเทศ การด�าเนินการ

ด้านวซ่ีา เป็นต้น ในขณะทีภ่าครฐัเองก็มคีวามกังวลเรือ่งการแอบอ้างของนกัท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีอาจเข้ามา

ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากิน ซึ่งอาจท�าให้ประเทศเสียชื่อเสียงได้ หากมีการร่วมกันจัดท�ามาตรฐานการท่องเที่ยว

เชงิบ�าเพ็ญประโยชน์จะท�าให้เกิดความเข้าใจการท่องเทีย่วรปูแบบนีท้ั้งระบบแล้ว นอกจากจะช่วยพัฒนาประเทศให้

ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันการแอบอ้างของผู้ที่ไม่หวังดีอีกด้วย

      2) ปัญหาด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน

           จากการศกึษายังพบอกีว่า รปูแบบสนิค้าและบริการทีม่อียู่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น 

นกัท่องเทีย่วนยิมเข้ามาท�ากิจกรรมการสอนและก่อสร้างสูงเป็นอนัดบัต้นๆ  แต่ผูจ้ดักิจกรรมจดักจิกรรมประชาสงเคราะห์

มากเป็นอันดับหน่ึง เป็นต้น ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งสริมการตลาดอาจยังท�าได้ไม่ตรงเป้าหมาย 

เนื่องจากกลุ่มนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการติดต่อผ่านสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่และ

กลุม่บรษิทัตัวแทนในต่างประเทศเป็นหลกั ดงันัน้การประชาสัมพันธ์ทีบ่ริษทัน�าเทีย่วท�าเองหรือการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ที่เน้นการท่องเที่ยวกระแสหลักจึงอาจไม่สามารถขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้เท่าที่ควร

 	 2.	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

                 ผลการศึกษาท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มี

ความคล้ายคลึงกัน ดังนี้

                 2.1 ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านอปุสงค์ พบอยู่ 3 ปัจจยัทีม่ค่ีาความพึงพอใจ

ระดับมากในระดับต้นๆ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรในการให้บริการ ในส่วนขององค์กรท้องถิ่น คือ ร้อยละ 64.25 และ ใน

ส่วนขององค์กรสนบัสนุน คือ ร้อยละ 52.50 2) ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในส่วนขององค์กรท้องถ่ิน คอื ร้อยละ 58.75 

และในส่วนขององค์กรสนับสนุน คือ ร้อยละ 46.25 และ 3) ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ในส่วน

ขององค์กรท้องถิ่นคือ ร้อยละ 56.87 และ ในส่วนขององค์กรสนับสนุน คือ ร้อยละ 47.50 

     2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านอุปทาน พบอยู่ 5 ปัจจัยที่ผู้จัดกิจกรรม

กล่าวถึงมากที่สุด 1) ด้านบุคลากรในการให้บริการ อัธยาศัยของผู้คนในท้องถิ่นเป็นกันเอง มีน�้าใจ สร้างความผูกพัน 

และการดแูลดจุครอบครวั ความมปีระสบการณ์ในการท�างานท่ียาวนาน  2) ด้านลักษณะทางกายภาพ ชมุชนในภาคเหนอื

ตอนบนมวิีถชีีวิตท่ีเรยีบง่าย วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ บรรยากาศด ีและธรรมชาตสิวยงาม มคีวามพร้อมด้านสถานที่

ท่องเที่ยวและการบริการท่องเท่ียว 3) ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ มีความหลากหลายของ

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุม่ชาตพัินธ์ุทีน่่าสนใจ โครงการมคีวามย่ังยืน 4) ด้านราคา 

เนื่องจากค่าครองชีพถูกกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และ 5) ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น และ

เครือข่ายทางการตลาดในต่างประเทศ
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       จากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานท่ีพบสามารถน�ามาก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนในลักษณะเสริมจุดแข็งของท้องถิ่นให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

ได้มากย่ิงขึ้น ในด้านการส่งเสริมการตลาดอาจมีการตอกย�้าในปัจจัยเหล่าน้ีให้มีความชัดเจนและเป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป้าหมายให้มากขึ้นด้วย

  3.	แนวทางการพฒันาแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

      การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นรูปแบบหนึ่งส�าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ัน 

ควรมีแนวทางการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์และแนวทางการพัฒนาแผนการตลาด

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนี้  

      3.1 เน้นศักยภาพของท้องถ่ินท้ังด้านอัธยาศัยของผู้คน ลักษณะทางกายภาพ ความมีเอกลักษณ์ของ

ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์และการท่องเที่ยว

       3.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพทางการให้บริการ โดยเฉพาะ

มาตรฐานด้านภาษาของผู้ให้บริการให้ดีขึ้น

       3.3 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ

ให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนได้และมีความยั่งยืน

        3.4 ก�าหนดวิสยัทัศน์ให้ภาคเหนอืตอนบนเป็นศนูย์กลางแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์

ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ โดย ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ 3 ข้อ คือ (1) เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ใหม่ๆ (2) เพิ่มรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งระบบ (3) เกิดการพัฒนาใน

พื้นที่ที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ 

      3.5 ก�าหนดเป้าหมายไว้ ดังน้ี คือ (1) เกิดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (2) รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ระบบเพิม่ขึ้นเปน็สองเทา่ และ 

(3) ชุมชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     3.6 ก�าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ (2) สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ (3) ประชาสมัพันธ์

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักของบริษัทตัวแทนการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ (4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

                  จากพันธกิจและยุทธศาสตร์ข้างต้นสามารถก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินงานไว้ 10 ด้าน ได้แก่

(1) พัฒนากิจกรรมโดยเน้นการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ  (2) สร้างข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ (3) พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์  (4) จัด Road Show กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น ในเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น) และในอเมริกา (5) จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึง

รปูแบบการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้องในทกุภาคส่วน (6) จดัฝึกอบรมการให้บรกิารและความรูท้าง

ด้านภาษาแก่หน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง (7) จดัท�าคูม่อืการปฐมนเิทศ กฎระเบยีบต่างๆ  โปรแกรมการท่องเทีย่ว 
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และการจดักิจกรรมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ (8) ส่งเสริมการเปิดรายวชิาการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ 

และการฝึกประสบการณ์ในสถาบันการศึกษา (9) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้น�าชุมชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (10) จัดเวทีชุมชนในการรับฟังความคิดเห็นและการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

	 	 	4.	แนวทางการพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

                 ส�าหรับแนวทางแผนการตลาดการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนจากการ

สงัเคราะห์ผลการวิจยั ควรเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ นกัเรยีนมธัยม นักศกึษาระหว่างปี (Gap Year) และนักศกึษา

มหาวทิยาลยั ในกลุม่ประเทศอาเซยีน + 3 (จนี ญ่ีปุน่ เกาหลีใต้) อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์ เป็นต้น ต�าแหน่ง

ทางการตลาดกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มี

กิจกรรมหลากหลายและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายทางการตลาด คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ประมาณ 1,500 ล้านบาทในปี 2557 

      กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศมี 4 ด้านหลัก คือ 

      4.1 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ และแหล่งท่องเท่ียวของภูมิภาคท่ี 

มีความหลากหลาย มีคุณค่า และมีคุณภาพ 

      4.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด มุ่งเน้น 5 ประเด็นคือ (1) บุกตลาดแบบควบคู่ Dual Track มุ่งเน้นการ 

“เพิม่มลูค่า” ทางการตลาดควบคูก่บัการน�าส่ง “คณุค่า” ทางจติใจแก่นกัท่องเทีย่วผ่านประสบการณ์ทีไ่ด้รบั (2) สร้าง

เครอืข่าย (Networking) และประสานความร่วมมอื เน้นท�างานร่วมกับพันธมติรคูค้่า (Strategic Partners) และกระชบั

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3) เสริมสร้างความร่วมมือด้าน

การท่องเทีย่วระหว่างภมูภิาคภายในประเทศและระหว่างประเทศเปลีย่นคูแ่ข่งเป็นคูค้่า (4) สร้างขวญัก�าลงัใจในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ให้มคุีณภาพโดยการมอบรางวัล Volunteer Tourism Award แก่ผูจ้ดักิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น (5)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  โดยเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ตามความนยิมของแต่ละสญัชาติของนักท่องเทีย่ว โดยมุง่เน้นรูปแบบการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารที่แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึง   

            4.3 ด้านการส่งเสรมิสนิค้าทางการท่องเท่ียว ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ไปสูก่ารท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เสนอขายประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Participatory Learning) 

แก่นักท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย  

          4.4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร เน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงาน

และขยายช่องทางการส่งเสรมิตลาด และส่งเสรมิความเป็นมอือาชพีแก่บคุลากรท้ังทางด้านภาษาและการบรหิารจดัการ

อย่างเป็นระบบ

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

  1. จากการด�าเนนิโครงการวิจยั “การพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน” 

นั้นได้ค้นพบผู้จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้จัดข้ึนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ 



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 56

และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้ควรมีการจัดสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ ที่

เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีหน่วยงานของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบงานด้านการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยตรง

  2. จากผลการวิจยัพบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด มรีะดบัคะแนนน้อยทีส่ดุ ดงันัน้

จึงควรสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม

การตลาดโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

   3. จากการที่แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้มีแนวทาง

การด�าเนนิงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเทีย่วในรปูแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเท่ียว

และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน้ัน ผลการวิจัยพบว่าการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มีแนวโน้มท่ีดี

และสอดคล้องกับกระแสความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในระดับโลก  ดังนั้นควรก�าหนดให้การท่องเท่ียว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นหนึ่งในสินค้าทางการท่องเท่ียวที่ควรส่งเสริมต่อไป และบรรจุอยู่ในแผนการด�าเนินงานใน

กลุ่มความสนใจพิเศษนี้ด้วย 

  4. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มากที่สุด คือ กลุ่มอาเซียน 

+ 3 และจากอเมริกา ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้น ดังนั้น

ควรมีการท�าการตลาดกับกลุ่มดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนพฤติกรรมตามสภาพเศรษฐกิจ นิยม

เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ รวาทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะช่วยลดข้อจ�ากัดในการท่องเที่ยวลง

   5. จากการศกึษาพบว่าช่องทางการรบัรูข่้าวสารของนกัท่องเทีย่วทีด่ท่ีีสดุคอื การรบัรูผ่้านสถาบนัการศกึษา 

รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ภาคเอกชน ควรสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์โดยตรงไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศเป้าหมาย ขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เป็นปัจจบุนัและสะดวกต่อการสือ่สาร ตลอดจนการพัฒนาการขายผ่านทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

  6. การพัฒนามาตรฐานการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างชดัเจน มคีวามจ�าเป็นตัง้แต่ขัน้ตอนการขอ

วีซ่าของนักท่องเที่ยวเพื่อลดความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้น้อยลง

เอกสารอ้างอิง

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. (2552). ช	ู“Voluntourism”	การท่องเท่ียวแนวใหม่เพือ่ชมุชน. สบืค้นเมือ่ 10 มถุินายน 

  2554, จาก http://www.bangkok-today.com/node/273 

ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2549). กลยุทธ์บริหารประสบการณ์ของลูกค้า. กรุงเทพฯ: BrandAge. 

ทกัษณิา คณุารกัษ์. (2543). การตลาดและการตดัสนิใจซือ้ของนักท่องเท่ียว. เชยีงใหม่:  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประชาชาติธุรกิจ. (2554). ไทยบูมเปิดตลาดทัวร์บ�าเพ็ญประโยชน์. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2554, จาก

  http://news.sanook.com/travel/travel_128366.php 

พงศ์ธวัช ศรีจ�านอง. (2553). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

	 	 อาสาสมคัร. ปรญิญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการวางแผนและการจดัการการท่องเทีย่ว 

  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.



 ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 57

มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี. คณะวิทยาการจดัการ. (ม.ป.ป.). งานวจัิยปี	2553. สบืค้นเมือ่ 25 มถินุายน 2554, 

  จาก http://msc.sru.ac.th/~j/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog &id=51&

  Itemid=52 

วัชรี  ชูรักษา. (2554). รายงานการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจและการศึกษาเพิ่มเติมจากงาน

  วิชาการและการส่งเสริมการขายของบริษัทน�าเที่ยว Voluntourism ทั้งในประเทศและต่างประเทศ. จุลสาร

	 	 วชิาการอิเลคทรอนิกส์	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมือ่ 3 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.

  etatjournal.com/upload/169/25501_7.pdf 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ	(Service	Mix). สืบค้นเมื่อ 

  3 กรกฎาคม 2554, จาก http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html  

เอคคงิตนั, จอห์น และ ฮาร์ตแิกน, พาเมล่า. (2552).	พลงัของคนหัวรัน้. (สฤณี อาชวานนัทกุล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: มติชน  

Bangkok Post. (2008). Diethelm	Travel’s	Thailand	Tourism	Reviews. from,  http://www.bangkokpost.com/

  tourismreview2007/10.html

Callanan, M. & Thomas, S. (2005). Volunteer Tourism: Deconstructing Volunteer Activities within a Dynamic 

  Environment. Marina Novelli (editor). Niche	Tourism	Contemporary	Issues,	Trends	and	Cases. 

  (183-200). Wallington: Elsevier Butterworth-Heinemann

Centre for Tourism Research & Development. (n.d.). Abstract	of	Articles	of	TRR	28(3),	2003:	Living	the	

	 	 Thai	Life	-	A	Case	Study	of	Volunteer	Tourism	at	the	Gibbon	Rehabilitation	Project,	Thailand. 

  Retrieved June 10, 2012, from http://www.trrworld.org/living_the.html 

Cheung, Stephen ; Michel, Merriah & Miller, Dan. (2010).	Voluntourism,	Give	a	Little,	Gain	a	Lot. n.p.: 

  Gorgian College.

Edgell, D.L. (2002). The Ten P’s of Travel, Tourism and Hospitality Marketing. From	Best	Practices	for	

	 	 International	Tourism	Development	for	Rural	Communities. Retrieved September 22, 2011, from: 

  http://www.extension.iastate.edu/NR/rdonlyres/458279F5-112D-4B5F-AC85-F95C06BC64FA/75277/

  The_Ten_Ps_of_Tourism_Marketing.pdf  

Handup Holidays. (2012). Meaningful	Taste	of	Volunteering	Projects	for	You	to	Choose	From. Retrieved 

  October 31, 1974, from: http://www.handsupholidays.com/read/Volunteer-Projects [31 October 1974]

Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Services	Marketing:	People,	Technology,	Strategy. (6th ed.) New Jersey, 

  USA: Pearson International - Pearson/Prentice Hall.

Morrison, A. (1989). Hospitality	and	Travel	Marketing. Albany, New York: Delmar Publishers. 

Rattan, Jasveen. (2009). The	Role	Volunteer	Tourism	Plays	in	Conservation:	A	Case		Study	of	the	Elephant	

	 	 Nature	Park,	Chiang	Mai,	Thailand. (Theses Master of Arts, University of Waterloo). Electronic 

  Theses and Dissertations (UW). Rerieved June 10, 2011, from  from http://hdl.handle.net/10012/4817 [4634].



ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 58

Tourism Authority of Thailand. (2010). TAT	Fine-Tunes	Its	2011	Marketing	Strategies	in	Europe. Retrieved 

  July 3, 2011, from 11http://www.tatnews.org/common/print.asp?id=5169 

Tourism Western Australia. (2008). Five	A’s	of	Tourism. Retrieved October 25, 2012, from http://www.

  tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20TourismLOW.pdf. 

Zeithaml, V. A. & Bitner, M. J. (1996). Services	Marketing. New York: McGraw-Hill.


