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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

2.1.1 นิยามและความหมายการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
  ช่วงกระแสของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแพร่ขยายไปทัว่โลกและการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) จดัท าแผนพฒันาและอนุรักษก์ารท่องเท่ียว จึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพื่อการศึกษาเร่ือง 
Ecotourism ระยะแรกคณะท างานมีมติใช้ค  าจ  ากดัความ Ecotourism ในความหมายภาษาไทยว่า  
“การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ”์ โดยมีความประสงคท่ี์จะส่ือความหมายใหก้บัชาวไทยทุกระดบัให้เขา้ใจ
วา่ รูปแบบการท่องเท่ียว Ecotourism นบัเป็นรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มในการรับรู้ของชาว
ไทย คือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์( ข่าวการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, 2552 ) 
 ต่อมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ท าการศึกษาเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบ
นิเวศ และขอใหร้าชบณัฑิตยสถานก าหนดความหมาย ในท่ีสุดไดค้วามหมายของค าวา่ Ecotourism 
คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 
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เพือ่มุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืนส าหรับ ความหมายของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศไดมี้บุคคลหรือองคก์รต่าง ๆ   ไดใ้ห้ความหมายและจ ากดัความไวม้ากมาย  เป็นท่ียอมรับ
ในระดบัหน่ึงและไดรั้บการอา้งอิงถึงเสมอ   ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 เสรี   เวชบุษกร  (2538 อา้งถึงใน ศรีประภา ชัยวรวฒัน์, 2545) ได้ให้ค  าจ  ากดัความการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ  และ
ต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม   ซ่ึงหมายรวมถึงวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน   ตลอดจนโบราณสถาน  
โบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินดว้ย 
 นวรัตน์  ไกรพานนท ์ (2539 อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545) กล่าววา่  การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  (Nature  
Conservation)  และมุ่งเนน้การพฒันาทอ้งถ่ิน  (Local  Development )  เป็นประการส าคญั   
 วรรณา   วงษ์วานิช  (2539 อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545) ไดใ้ห้ความหมายของ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   ว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจใน 
ธรรมชาติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  โดยดึหลกัการแห่งการเคารพซ่ึงศกัด์ิศรีของระบบนิเวศวิทยา   
เอ้ืออ านวยประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นส าคญั   
 ณรงเดช   นวลมีช่ือ  (2540  อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545) ไดร้วบรวมค าจ ากดั
ความของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไวห้ลายท่าน  ดงัน้ี 
 สมาคมการท่องเท่ียวอนุรักษธ์รรมชาคติในประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดใ้ห้ความหมายของ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายไปสู่แหล่งธรรมชาติ ต่าง ๆ    เพื่อความ
เข้าใจในวฒันธรรมและธรรมชาติของสถานท่ีนั้น  โดยไม่รบกวนและเปล่ียนแปลงสภาพทาง
ชีววทิยาของพื้นท่ี   และใหช้าวบา้น.โดยรอบมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวดว้ย 
 ลาสคิวเรน  (2534 อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545)  อาจจะเป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง
ไปยงัแหล่งธรรมชาติ  โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ   แต่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชม   ศึกษาเรียนรู้   และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ  พืชพรรณ   และสัตวป่์า   
ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฎนในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น 

 ศรีประภา ชัยวรวฒัน์ (2545)  ได้ให้ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าเป็นการ
ท่องเท่ียวแบบอิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์  อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนส าหรับการ
ปกป้องดูแลรักษาพื้นท่ี  มีการสร้างงานใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน   พร้อมทั้งให้การศึกษา  และสร้าง
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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 ศรีประภา ชัยวรวฒัน์ (2545)  กล่าวว่า เฮคเตอร์   ซีบอลลอส  ลาซู แห่งสหภาพสากลว่า
ดว้ยการอนุรักษ ์ (International  Union  for  the  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources  
-  IUCN)  ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลแรกท่ีก าหนดความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
(Ecotourism)  กล่าวว่า  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่ืนชม  ศึกษา  เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกบั
ทศันียภาพ  พืชพรรณ   และสัตวป่์า  ตลอดจนลกัษณะทางธรรมชาติท่ีปรากฎในแหล่งธรรมชาติ
เหล่านั้น 
 จากการใหค้วามหมายและค าจ ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงักล่าวขา้งตน้   พอจะสรุป
ไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  หมายถึง  การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงั
แหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรม   อย่างมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ  โดยไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือท าความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ   และโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาธรรมชาติ  
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมช่ืนชมและสนุกเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ ทศันียภาพของสถานท่ี 
บนพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจ และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศของพื้นท่ี  อีกทั้งช่วยสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 
 2.1.2 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2546 )  องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
4 ประการ คือ 1.  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหล่ง
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นท่ีนั้ นๆดังนั้ น 
องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (Natural-based tourism) 
 2.  องคป์ระกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีความรับผิดชอบ (Responsible travel)  
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและก าจัดมลพิษ และควบคุมพัฒนา 
การท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยืน (Sustainably managed 
tourism) เพื่อใหเ้กิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 3.  องค์ประกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูก
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จิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการ
ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental education-based tourism)  
 4.  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน (Involvement of local community or People participation) ท่ีมี 
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติัตามแผนได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วม
บ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถ่ิน ทั้งการกระจายรายได ้ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวด้วย และในท่ีสุดแล้วทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมี
คุณภาพ ทอ้งถ่ินในท่ีน้ีเร่ิมตน้จากระดบัรากหญา้ (Grass root) จนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community participation-based tourism) 
 หากการท่องเท่ียวใดมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ตามลักษณะดงักล่าวข้างต้น จดัได้ว่าเป็น 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึงไปความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลง 
จนอาจกลายเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ 
 ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติเพื่อประสานการท่องเท่ียวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผสัระบบนิเวศ (Eco-
tourism) มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนกบัความสนใจประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยะ
ธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ (ท่ีรวมเอาลกัษณะวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ 
หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆไว ้ลกัษณะเฉพาะน้ีจึงท าให้การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural tourism หรือ Historical tourism) แมว้า่จะมี
ความคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีก็ตาม ในท านองเดียวกนักบัการท่องเท่ียวธรรมชาติ (Natural tourism) จึง
ไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการจดัการการท่องเท่ียว
นั้นๆด้วย ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จึงมีบางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวหน่ึงๆอาจมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวแบบอ่ืนๆได ้

2.1.3 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 โดยทั่วไปแล้วการวางแผนการท่องเท่ียว    ซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้วยนั้น 
จะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบส าคญั  4  ประการ  ดงัน้ี   

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Natural  Resource  Tourism)   
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติท่ียงัด ารงไวซ่ึ้งสภาพดงัเดิมของระบบนิเวศ 

(Firsthand  Ecosystem)  และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  แหล่ง
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ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ส่วนใหญ่จึงปรากฏอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์   เช่น  อุทยานแห่งชาติ   เขตรักษาพนั
สัตวป่์า    และอุทยานประวติัศาสตร์  เป็นตน้   สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทยกล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติวา่เป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว  (Nature  
Attractions)  และตดัขาดจากโลกภายนอก  (Solitude)  ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไม่ไดส้ัมผสัท่ีบา้น     

 นอกจากน้ี ยงัไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว      หมายถึง   แหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีเป็นจุดหมาย  (Destination)   ของการท่องเท่ียว   ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว   พื้นท่ี 
แหล่งท่องเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว   ความดึงดูดใจเหล่านั้นอาจเป็น 
ความดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภทใดประเภทหน่ึง  แต่อาจไม่เป็นส่ิงดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียว
ประเภทอ่ืน    ดงันั้น  สภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว    นอกจาก
ความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้วในบางพื้นท่ียงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว    ดังนั้น  
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศกัยภาพในการประกอบกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวดว้ย   
โดยไดแ้บ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น  3  ประเภทใหญ่ ๆ   คือ  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  (Nature  
Destination)  และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  (Cultural  Destination)  ซ่ึงรวมเอาแหล่ง
ท่องเท่ียวศาสนา   ประวติัศาสตร์   และโบราณคดี  (Historical ,  Archaceological  and  Regions  
Destination)  และแหล่งท่องเท่ียวศิลปะ   วฒันธรรมและประเพณี  (Art,  Culture  and  Traditional  
Destinations)  เขา้ไวด้ว้ยกนั  ดงันั้น  หากมองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริกาสรอยา่ง
หน่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวขา้งตน้จดัไดว้า่เป็นวตัถุดิบเพื่อรองรับการท่องเท่ียว  และเป็นวตัถุดิบ
ประเภทใช้แลว้ไม่หมดไปหรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกนัดว้ยการวางแผนอย่างเป็นระบบ   
และน าไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียวยงั
ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวไดอ้ย่างย ัง่ยืน   โดยไม่เส่ือมโทรมลงไป     ทั้งยงัไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศจนขีดความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได ้ (Carrying  Capacity)   

2. นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย ระบุว่านักท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถจ าแนกได้เป็น   

4  ประเภทดว้ยกนั  คือ 
ประเภทท่ี  1  นกัท่องเท่ียวแบบหวักะทิ  (Hard  Core  Nature  Tourists)    เป็นนกัท่องเท่ียว 

ท่ีเนน้ความส าคญัในการศึกษาคน้ควา้ขณะเท่ียวชมธรรมชาติ 
 ประเภทท่ี  2  นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated  Nature  Tourists)  เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรู้้และเขา้ใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีทอ้งถ่ิน 

ประเภทท่ี  3  นกัท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั (Mainstream  Nature  Tourists)   
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เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลก ๆ   ท่ีไม่เคยไปมาก่อน  เช่น  ไปเยือนลุ่มน ้ าอเม
ซอน  (Amazon)  อุทยานกอริลาในรวนัดา  ( Rawanda  Gorilla  Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืน  ๆ   
ท่ีเป็นการริเร่ิมส าหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ 

ประเภทท่ี  4  นกัท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส  (Casual  Nature  Tourists)   
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีบังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ  เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรม

ท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือกไปนอกจากน้ี    สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้
กล่าวถึงลกัษณะของนกัท่องเท่ียว เชิงนิเวศวา่จะตอ้งเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติ 

2.1.4 ประเภทของนักท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ดร.  สิริกุล   บรรพพงษ ์(2536 อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545)  ไดแ้บ่งกลุ่ม 

นกัท่องเท่ียวแนวอนุรักษไ์ว ้ 4  กลุ่ม  ตามระดบัความสนใจในธรรมชาติ  ดงัน้ี 
1.  กลุ่มนักธรรมชาติวิทยา  (Naturalists)  มีความสนใจศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพืช   สัตว์

ส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ 
2.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวผูรั้กธรรมชาติ  (Nature  Tourism)  หรือนกันิยมไพร   มีความสนใจใน

ความงามของธรรมชาติ  และวถีิชีวติแบบดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
3.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีชอบแสวงหาความต่ืนเตน้  และแปลกใหม่ ( Mainstream  Nature 

Tourism)  มีความสนใจในสภาพธรรมชาติท่ีห่างไกลความเจริญและเขา้ถึงล าบาก 
4.  กลุ่มนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีตอ้งการช่ืนชมธรรมชาติ  (Casual  Tourism)  มีความตอ้งการ

เพิ่มพนูประสบการณ์การท่องเท่ียวของตนใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน 
2.1.5 รูปแบบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ศรีประภา ชยัวรวฒัน์ (2545) ดก้ล่าวถึงรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้3 รูปแบบ  คือ 
1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบผจญภยัส่วนตวั  หรือ  Frontier  Ecotourism   
การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวส่วนตวัหรือ

กลุ่มเล็ก ๆ   คือ ไม่เกิน  10  คน และใชย้านพาหนะแบบไม่มีเคร่ืองยนต ์  (เช่น   การเดิน  หรือ  การ
ล่องเรือ)  ในการท่องเท่ียวไปในพื้นท่ีธรรมชาติห่างไกลและมีคนไปนอ้ย  โดยทัว่ไปนกัท่องเท่ียว
พวกน้ีจะพึ่งพาตนเองสูงมีการพึ่งการบริการ   หรือส่ิงอ านวยความสะดวกน้อย   ชอบส่ิงทา้ทาย  
และอาศยัความรู้ความช านาญในการเอาตวัรอด  เช่น  การเดินป่า  การล่องแพ  และการล่องเรือ  เป็น
ตน้ 

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นกลุ่มเล็ก   หรือ  Small   Group  Ecotourism   
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เป็นรูปแบบท่ีเป็นส่วนตวัหรือกลุ่มเล็ก  (คือ  ประมาณ  15  คน  หรือนอ้ยกวา่)  แต่มกัจะใช้
ยานพาหนะท่ีมีเคร่ืองยนต ์ (เช่น  รถขบัเคล่ือน  4  ลอ้  หรือเรือยนตข์นาดเล็ก)   ในการท่องเท่ียวไ่ป
ในทางท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ไป   แต่ก็เหมมาะสมกบันกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบน้ี   นกัท่องเท่ียวชอบ
การทา้ทาย   และการพึ่งพาตวัเองสูง  พอสมควร  แต่ก็เหมาะกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีมีหลายอายุ
แตกต่างกนั    ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งการความรู้ความสามารถพิเศษในการเอาตวัรอดสูงเหมือนแบบแรก    
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวแบบกลุ่มน้ี  เช่น  การข่ีจกัรยาน  การทวัร์ขบัเคล่ือน  4  ลอ้  เป็นตน้ 
 3. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่  หรือ  Popular  Ecotourism   

รูปแบบน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับยานพาหนะ  เช่น  รถบัส  เรือขนาดใหญ่   ว่าจะจุ
ผูโ้ดยสารได้มากขนาดไหน   มีความตอ้งการในการพึ่งตนเองน้อย  และไม่ค่อยชอบการทา้ทาย    
แต่ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการมาก  (เช่น  ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  อาหาร  
เคร่ืองด่ืม    และห้องน ้ า)  รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบน้ีรวมความหลากหลายของ
นกัท่องเท่ียวทั้งอาย ุ และสมรรถภาพทางร่างกาย 

2.1.6 ข้อดี  ข้อเสียในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 ศรีพร   สมบุญธรรม (2537 )  กล่าวถึงขอ้ดีขอ้เสียของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว ้ ดงัน้ี   
 ข้อดี 

1. เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษธ์รรมชาติ 
2. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีช่วยสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. เป็นการเพิ่มรายไดแ้ละสร้างงานใหก้บัคนในทอ้งถ่ิน 
4. เป็นการเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพใหเ้ดินทางเขา้ประเทศมากข้ึน 
5. เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีจะสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บัประเทศในการเป็น    จุดหมาย
ปลายทางท่ีมีความงดงาม  และอุดมสมบูรณ์ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
ข้อเสีย 
หากขาดการวางแผนท่ีรอบคอบและระบบการควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพจะ  

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม  และระบบนิเวศได ้
 2.1.7  กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
            กิจกรรมหลกั                                                                                                                                 

1. กิจกรรมการเดินป่า (Hiking/ Trekking)  
                2. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)  
                3. กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บนัทึกเทปวดีิโอเทปเสียงธรรมชาติ         (Nature 
Photography, Video Tapping And Sound of Nature Audio Taping)  
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 4. กิจกรรมส่อง/ ดูนก (Bird Watching)  
                5. กิจกรรมศึกษา/ เท่ียวถ ้า (Cave Exploring/ Visiting)  
                6. กิจกรรมศึกษาทอ้งฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation)  
                7. กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)  
                8. กิจกรรมพายเรือแคนู/ เรือคายคั / เรือบด /  เรือใบ           (Canoeing/ Kayak/ 
Browbeating/ Sailing)  
                9. กิจกรรมด าน ้าชมปะการังน ้าต้ืน (Snorkel Skin Diving)  
               10. กิจกรรมด าน ้าลึก (Scuba Diving)  
                กิจกรรมเสริม 
               1. กิจกรรมชมทิวทศัน์ธรรมชาติในบรรยากาศท่ีสงบ (Relaxing)  
               2. กิจกรรมข่ีจกัรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (Terrain/ Mountain Biking)  
               3. กิจกรรมปีน/ ไต่เขา (Rock/ Mountain Climbing)  
               4. กิจกรรมพกัแรมดว้ยเตน็ท ์(Tent Camping)  
               5. กิจกรรมเคร่ืองร่อนขนาดเล็ก (Hang Glider)  
               6. กิจกรรมล่องแพยาง/ แพไมไ้ผ ่(White Water Rafting)  
               7. กิจกรรมพกัผอ่นรับประทานอาหาร (Picnicking)  
               8. กิจกรรมเท่ียวน ้าตก (Waterfall Visits/ Exploring)  
               9. กิจกรรมวินด์เซิร์ฟ (Windsurfing) 
    จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีส่ิงท่ีควรท าความเขา้ใจเพิ่มเติมดงัน้ี 
   1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบปกติ
หรือแบบประเพณีนิยม ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และ
เนน้การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นส าคญั 
  2.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่ใช่ส่ิงตรงขา้มกบัการท่องเท่ียวแบบคระใหญ่ (Mass tourism) 
เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ไดถู้กจ ากดัท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จ ากดัท่ีรูปแบบกิจกรรม
และขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี นักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆสามารถท าลายส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนั
หรือมากกวา่นกัท่องเท่ียวคณะใหญ่หากปราศจากการจดัการท่ีดี การจดัการกบัการท่องเท่ียวคณะ
ใหญ่ในทิศทางและภายใตรู้ปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดจ้ดัเป็น Mass ecotourism 
  3.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการจดัการท่ีง่ายๆราคาถูก มีรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ียากล าบาก มีรายได้จากการท่องเท่ียวน้อย เพียงแต่มีการจัดการท่ีดี มีการรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียวและให้ประโยชน์ท่ี
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เหมาะสมตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวแล้ว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบัและมีรายไดสู้งไดเ้ช่นกนั 
  4.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงให้ความส าคญัในการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกมากกวา่
การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนักท่องเท่ียว ดงันั้นจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการ
ประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 
 จากการศึกษาการก าหนดความหมายและนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแลว้ ท าให้ทราบว่า 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ท่ี
หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีรักษา
คุณภาพทั้งการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based tourism) และแหล่งวฒันธรรม 
(Cultural-based tourism) อนัจะน าไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable tourism) ท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอนัทรงคุณค่าอยา่งชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นธรรมชาติและ
วฒันธรรมไวน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานท่ีสุด 

2.1.8 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 ยุวดี   นิรัตน์ตระกูล  (2538 อา้งถึงใน ศรีประภา ชยัวรวฒัน์, 2545)   กล่าวถึงวตัถุประสงค์
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่   
 1.  พฒันาจิตส านึก  (Awareness)  และความเขา้ใจ  (Understand)  ของนกัท่องเท่ียวในการ
ท าคุณประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 
 2.  เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพหรือคุณค่าสูงใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวหรือผูม้าเยอืน 
 3.  เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติของชุมชนท่ีแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู ่
 4.  เพื่อดูแลรักษาและคงไวซ่ึ้งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 

2.1.9 หลกัการของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
วรรณพร วณิชชานุกร  (2540)  จากรูปแบบการท่องเท่ียวแบบดั้งเดิมท่ีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว

กนัเป็นจ านวนมากตามฤดูกาลท่องเท่ียวแลว้กลบัทิ้งปัญหามากมายไวเ้บ้ืองหลงันั้น มีนกัวิชาการ
ลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ในเชิงนิเวศนั้นควรจะมีหลกัการต่าง 
ๆ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นน ้ าเสีย ขยะ
ตลอดจนการคมนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

1. ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ทรัพยากรชุมชนในท้องถ่ิน และอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวส่วนหน่ึงของรายไดค้วรยอ้นไปสู่การอนุรักษ ์
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2.  การเสริมสร้างประสบการณ์ใหน้กัท่องเท่ียว เป็นการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม
สภาพสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียวมีความรับผดิชอบดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมและพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และวฒันธรรมในชุมชนท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

3.  ในการสร้างหรือการจดัการใด ๆ ควรยอมรับในขอ้จ ากดัของสภาพแหล่งท่องเท่ียวตาม
ลกัษณะท่ีเป็นอยู ่หากมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงควรเป็นไปเพื่อให้ทศันียภาพของทอ้งถ่ินดีข้ึน 
ตลอดจนการลงทุนทางด้านการท่องเท่ียวก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  
ในทอ้งถ่ิน ไม่พึ่งพาการลงทุนของต่างชาติ ซ่ึงเป็นการลดการไหลออกของรายไดไ้ปยงัต่างประเทศ 

4.  ในการวางแผน ตดัสินใจ และด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุม ควรให้คนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิดและ
ตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

5.  ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการอนุรักษ์การท่องเท่ียว      ให้มี
คุณภาพยัง่ยืนหรือไม่เพียงใด การท าธุรกิจโดยมุ่งท าก าไรสูงสุดในระยะสั้ นเป็นการทุบหมอ้ขา้ว
ตนเอง อยา่งไรก็ตามบริษทัน าเท่ียวก็สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวไดต้ราบนาน
เท่านาน ถา้มีการจดัท าธุรกิจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นบัตั้งแต่การใชว้สัดุท่ีไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มและ
สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ การมีมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้ในระบบนิเวศและวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริง การให้การศึกษาแกน้กัท่องเท่ียวเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ี
เป็นจุดหมายปลายทางก่อนท่ีจะไปถึง ทั้ งนีรูปของภาพยนต์ในเคร่ืองบิน เทปบนัทึกเสียง และ
เอกสารเผยแพร่ 

 6. มีการจดัการและควบคุมจ านวนของนกัท่องเท่ียวให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม    และไม่
เกินความสามารถของชุมชนในทอ้งถ่ิน และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวจะรองรับได ้อีกทั้งมี
นกัท่องเท่ียวสม ่าเสมอตลอดทั้งปีไม่ใช่มีเฉพาะฤดูกาล เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัผูท่ี้ท  างานใน
อุตสาหกรรมน้ี 
 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้น้ี    สรุปไดว้่าการท่องเท่ียวแนวใหม่นั้นเป็นการท่องเท่ียวท่ี
ค านึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจท่องเท่ียวในระยะยาว จึงจ าเป็นตอ้งมีการอนุรักษส์ภาแวดลอ้ม และ
วฒันธรรมของชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้มีผลกระทบในทางลบนอ้ยท่ีสุด และทอ้งถ่ินไดรั้บ
ประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างยุติธรรม มิใช่เป็นเพียงเป้าน่ิงท่ีอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวมาตกัตวงเอาผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเช่นท่ีผา่นมาในอดีต 

2.1.10 นโยบายและแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในประเทศไทย 
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท).   เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางดา้นการท่องเท่ียว
โดยตรงไดมี้การก าหนดนโยบายหลกัในการปฏิบติังานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเอาไว้
อย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็นทางการ   โดยนโยบายทั้ง  8  ประการของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยมีดงัน้ี  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  2549 )   
 1.  ส่งเสริม  ชกัจูงให้นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย   เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้เพิ่มพนูเศรษฐกิจส่วนรวมโดยรีบด่วน   
 2.  ขยายแหล่งท่องเท่ียวให้กระจายไปในท้องถ่ิน   เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากการ
ท่องเท่ียวใหถึ้งประชากรในทุกภูมิภาค 
 3.  อนุรักษ์สมบติัวฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้คงความเป็น
เอกลกัษณ์ของไทยไวด้ว้ยดีท่ีสุด 
 4.  พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก  และบริการดา้นการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานท่ีดี  เพื่อ
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนใหม้ากข้ึน 
 5.  เพิ่มความปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้สามารถ
เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ   ดว้ยความมัน่ใจในความปลอดภยัของร่างกายและทรัพยสิ์น
ของตนและหมู่คณะ 
 6.  ส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยภายในประเทศ   โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายได้
นอ้ยและเยาวชน  เพื่อเป็นการเพิ่มสวสัดิการดา้นการท่องเท่ียวแก่คนไทย 
 7.  เสริมก าลงัคนท่ีเป็นคนไทยเขา้ท างานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหม้ากท่ีสุด 
 8.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน  กิจกรรมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน 
 จากนโยบายทั้ง  8  ประการดังกล่าว  จะพบว่าเป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้การท่องเท่ียวมี
พฒันาการท่ีย ัง่ยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายขอ้ท่ี  2,  3  และ  8  คือ  นโยบายท่ีมุ่งเน้นให้มีการ
ประสานความเจริญทางเศรษฐกิจกบัการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว ้ โดยยินยอมให้ใช้
ประโยชน์แต่พอควรเพื่อรักษาไวซ่ึ้งเอกลักษณ์และทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป   นั่นก็แสดงว่า 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดเ้นน้เร่ืองการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและประชากรทอ้งถ่ิน 
มานานแลว้   และต่อมาในช่วงปี  พ.ศ.  2538-2539  จึงมีการก าหนดนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางและ
วางรูปแบบการปฏิบติังานด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงเป็นนโยบายเฉพาะกิจข้ึน  ดังน้ี  (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  2549)   
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 1.  ส่งเสริม  และพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวทั้ งด้านธรรมชาติ  แหล่งประวติัศาสตร์  
โบราณคดีและวฒันธรรม  โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพ  มีระบบการส่ือความหมายท่ีดี  และค านึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
 2.  ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง   มุ่งเน้นท่ีการสร้างความ
รับผดิชอบ  ต่อระบบนิเวศโดยตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายหรือไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรม 
 3.  สร้างจิตส านึกดา้นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิดวิถีทางแห่งการอนุรักษ ์ การคืนประโยชน์สู่
ระบบนิเวศ 
 4.  ด าเนินการให้มีการวางแผนและปรับปรุงพฒันากฎระเบียบองค์กร   การจดัการด้าน 
การพฒันาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดการประสานงานและเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั   ระหว่างภาครัฐ   
ภาคเอกชน   และประชาชน ในทอ้งถ่ิน 
 5.  ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วม   และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 ต่อมาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  (วท.)  ด าเนินการศึกษาโครงการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อ
รักษาระบบนิเวศส าหรับเป็นกรอบและแนวทางการจดัการและพฒันา   และการใหบ้ริการแก่องคก์ร
ต่าง ๆ    ซ่ึงนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทยท าการศึกษานั้น   เป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ท่ีมีท่ีมาจากนโยบาย   กฎหมาย  และแผนพฒันาของ
ชาติด้านต่าง ๆ    เช่น  นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร   นโยบายด้านการจดัการป่าไม ้ 
นโยบายด้านการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน  นโยบายการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน   โดยมี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  8  เป็นกรอบการพฒันาในปัจจุบนั 

2.1.11 หลกัเกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  ร าไพพรรณ   แกว้สุริยะ  (2544 )   
1. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
2. มีความพร้อมในการบริหารจดัการ     มีศูนยศึ์กษาธรรมชาติ    ภายในศูนยมี์บริการ 

ส่ิงความสะดวกเบ้ืองตน้   มีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร   มุมนิทรรศการ   ห้องสุขา  มุมจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมการบริหารจดัการในลกัษณะการเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี   มีความปลอดภยัต่อการ
เดินทาง   

3. มีการจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ   ทั้งเส้นทางไปและกลบัทางเดิม    เส้นทางเป็นแบบ 
วงรอบหรือวงกลม  ระยะทางตั้งแต่  1  กิโลเมตรเป็นตน้ไป 
 4. มีป้ายส่ือความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ความรู้แก่
นกัท่องเท่ียว 
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2.1.12 บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
1. รัฐบาลควรท าการศึกษาวจิยัถึงผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจวฒันธรรม      

และส่ิงแวดล้อม  เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนแม่บทส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่าง
จริงจงั  โดยค านึงถึง  2  ด้าน  พร้อมกนัไป  คือ  ดา้นความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว  และดา้นการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 
 2. รัฐบาลควรร่วมมือกบัธุรกิจการท่องเท่ียวภาคเอกชนในการส่งเสริม ให้เกิดกาท่องเท่ียว
เชิงนิเวศมากข้ึน  โดยจดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีภาคเอกชนเขาร่วมดว้ย 
 3.  รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัการศึกษาและปลูกฝังจิตส านึกของคนในชาติ     ต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยแทรกการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวใ้นหลกัสูตรทุกระดบั  
และสนบัสนุนใหเ้ปิดหลกัสูตรการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศข้ึนในระดบัอุดมศึกษา 
 4.   รัฐบาลออกกฎหมายในการควบคุมดูแลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว    และน า
กฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นหลกัประกนัในดา้นความสงบเรียบร้อย   และสุนทรียภาพ
ของทรัพยากรการท่องเท่ียว 

5. รัฐบาลควรก าหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง     พร้อมทั้งระบบตรวจสอบขีดความ 
สามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียว  (Carrying  Capacity)  ของแต่ละพื้นท่ีท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ  
และมีมาตรการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ีดว้ย 

 
2.1.13บทบาทของเอกชนในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
1. ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนเจา้ของทอ้งถ่ิน   ควรมีจิตส านึกในการใช ้

ทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งหวงแหนในคุณค่า 
2.  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวควรดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบทางดา้นลบต่อการท่องเท่ียว 

เช่น  การลดมลพิษจากการขนส่ง   การติดตั้งเคร่ืองบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจโรงแรม
หรือภตัตาคาร เป็นตน้ 

3.  ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   ตลอดจนให ้
ค าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ  เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

4.  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวควรหมัน่ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกบัการรักษา 
สภาพแวดลอ้มในหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในธุรกิจของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  โดยเฉพาะระบบก าจดั
ขยะและน ้าเสีย   
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5.  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนเจา้ของทอ้งถ่ิน ควรให้ความร่วมมือกบั
ภาครัฐในการสนบัสนุนโครงการ  หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มากท่ีสุดเท่าท่ี 
จะท าได ้

2.1.14 บทบาทของนักท่องเทีย่วในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
1.    นกัท่องเท่ียวควรเลือกใชบ้ริการของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวท่ี   แสดงให้เห็น

ถึงความร่วมมือสนบัสนุนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.  นกัท่องเท่ียวควรท่องเท่ียวอย่างมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมโดยไม่ท าลายทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งท่ีรู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์   พร้อมทั้งระมดัระวงัพฤติกรรมท่ีอาจมีผลเสียต่อ
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

3.    นกัท่องเท่ียวควรปฏิบติักฎระเบียบขอ้บงัคบั     และขอ้แนะน าของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไป
ท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด  และควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นล่วงหน้า  เพื่อจะไดช่้วย
อนุรักษใ์หค้งอยูคู่่การท่องเท่ียวใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

นกัท่องเท่ียวควรงดซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีท าลายนิเวศวทิยา     และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
เช่น  สัตวป่์า   โบราณวตัถุ  ปะการัง  เป็นตน้ 
 4.   นกัท่องเท่ียวควรให้ความร่วมมือกบัรัฐบาล   และผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวใน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในทอ้งถ่ิน 
 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
 ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นหวัใจของการท่องเท่ียว เน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิง
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียวไม่ว่ารูปแบบใด
เปรียบเสมือนอุปทานของการท่องเท่ียว โดยมีความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเป็นอุปสงค์ ทั้งอุป
สงค์และอุปทานท่ีมีความสมดุลจะมีผลท าให้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย อยา่งไรก็ดี แมว้า่ทรัพยากรการท่องเท่ียวจะเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว ส่ิง
อ านวยความสะดวก และบริการอ่ืนก็มีความส าคญั เพราะจะท าให้นกัท่องเท่ียวสะดวกสบาย และ
เพลิดเพลินในขณะท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว 
 2.2.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
 บุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา (2548) ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึง
สถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และสถานท่ีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
กิจกรรม และวฒันธรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูด
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ความสนใจของนักท่องเท่ียวได้ ทรัพยากรการท่องเท่ียวอาจปรากฏในลกัษณะรูปธรรม ได้แก่ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ น ้ าตก ชายทะเล หรืออาจปรากฏในลักษณะ
นามธรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่สัมผสัไดด้ว้ยความรู้สึก เช่น ภาษา การละเล่น การแต่งกาย ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 2.2.2 ลกัษณะของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง ต าบล 
เมือง ภาค รัฐ หรือประเทศนั้น ควรมีลกัษณะส าคญั 3 ประการหรือท่ีเรียกรวมกนัวา่ 3As คือ 
 1.  ความดึงดูดใจ (Attraction) ทรัพยากรการท่องเท่ียวควรดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว
ได ้หรือมีลกัษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตวั อนัมีสาเหตุมาจาก 
  1.1  มีความงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดทรายขาว แนวปะการังท่ีมีสีสันสวยงาม 
รวมทั้งปลาชนิดต่างๆ ป่าท่ีมีพนัธ์ุไมน้านาชาติ หรือความงดงามท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ทะเลสาบ รี
สอร์ทในหุบเขา เป็นตน้ 
  1.2  มีลกัษณะของเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะกาล เช่น งานประเพณีในเทศกาลส าคญัของแต่
ละทอ้งถ่ิน การจดัขบวนบุปผชาติหรือการตกแต่งขบวนพาเหรดและการแสดงในเทศกาลต่างๆ การ
แสดงแสง สี เสียง ในแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
 2.  ความสามารถในการเขา้ถึงง่าย (Accessibility) ทรัพยากรการท่องเท่ียวจะดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวไดม้ากหากมีความสะดวกในการเดินทางเท่ียวชม หากนกัท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด นักท่องเท่ียวจะเกิดอรรถรสในการ
ท่องเท่ียวได้มาก ดังนั้น แม้แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง 
นกัท่องเท่ียวจะไม่เดินทางไปเท่ียวชม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
จดัสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ท่ีจอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แก่นกัท่องเท่ียว 
 3.  ความประทบัใจ (Amenity) ทรัพยากรการท่องเท่ียวควรก่อให้เกิดความประทบัใจ สุขใจ 
และซาบซ้ึงในการเท่ียวชมเช่น ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ อาทิ ปราสาทราชวงั วดั 
โบราณสถานต่างๆท่ีแสดงถึงอารยธรรมในอดีต หรือแมแ้ต่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมแก่ 
การพกัผ่อน อาทิ อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเลหรือทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิด 
ความสนุกสนาน เช่น การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานคาร์นิวลั ในประเทศบราซิล  
งานประเพณีสงกรานตใ์นประเทศไทยเป็นตน้ 

2.2.3 ศักยภาพทางการท่องเทีย่ว 



 23 

บุญเลิศ  จิตตั้ งว ัฒนา (2549)  ได้กล่าวถึงศักยภาพทางการท่องเท่ียว  ว่าหมายถึง
ความสามารถทางการท่องเท่ียวด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านแหล่งท่องเท่ียว  ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสะดวกและปลอดภยั  ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียวใน
ระหวา่งการท่องเท่ียว  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียว  (เช่น  ห้องสุขาท่ี
สะอาด  ป๊ัมน ้ ามนั  ร้านสะดวกซ้ือ  ถนน  ท่ีจอดรถ  ร้านคา้ชุมชน  รถโดยสารสาธารณะ  ป้ายหรือ
เอกสารช้ีแจงเส้นทางและจุดส าคญั)  ด้านบริการท่องเท่ียว  (เช่น  การให้บริการขนส่ง  ท่ีพกั  
อาหารและบนัเทิง  การน าเท่ียวและมคัคุเทศก์  การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก)  ดา้นการตลาดท่องเท่ียว  
และดา้นความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบของศกัยภาพทางการท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียวจะเป็นจุดท่ีน่าสนใจต่อ
นกัท่องเท่ียว  ตอ้งมีศกัยภาพในหลายๆ องคป์ระกอบ  โดยมิลล์และมอริสัน (Mill and Morrison, 
2537 อา้งถึงใน  ศราวธุ ผวิแดง, 2553)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ  7  ดา้น  ไดแ้ก่ 

1)  ดา้นท่ีพกั (Accommodation) 
2)  ดา้นการคมนาคม (Accessibility) 
3)  ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attractions)  ความสวยงาม  ความน่าประทบัใจ 
4)  กิจกรรม (Activities) 
5)  ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ในเร่ืองร้านอาหาร  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านซกั

รีด  หรือบริการเก่ียว กบัปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆ 
6)  ความปลอดภยั (Security) 
7)  สุขอนามยั (Health) 

  จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพทางการท่องเท่ียว พบวา่ศกัยภาพทางการท่องเท่ียว
คือ การน าความรู้ความสามารถดา้นต่างๆ ของบุคคล บริบทพื้นท่ี เขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหา วางแผนด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน ตดัสินใจ ร่วมลงทุน ปฏิบติักิจกรรม พฒันา 
ติดตามและประเมินผล  เพื่อคน้หาขีดความสามารถของชุมชนในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว 
 
 
3.3 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดการท่องเทีย่ว 
 3.3.1 ความหมายของการตลาดการท่องเทีย่ว 
          ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2529) ได้ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาองค์ประกอบทาง 
การท่องเท่ียว เพื่อใช้ก าหนดลู่ทางในการพฒันาสินค้าทางการทองเท่ียวและส่งเสริมให้เกิด
นกัท่องเท่ียว โดยมีองคป์ระกอบส าคญั คือ อุปสงคท์างการท่องเท่ียวและอุปทานทางการท่องเท่ียว 
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 วนิิจ วรียางกูร (2532)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นปรัชญาทางการจดัการท่ีมุ่งเนน้ไปสู่ความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยอาศยัการวจิยัตลาด การพยากรณ์ การคดัเลือกทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีก าลงัอยูใ่นความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้ธุรกิจไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการ
แก่นกัท่องเท่ียวตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการศึกษาความตอ้งการนกัท่องเท่ียว 
(อุปสงค์) แลการจดัองคป์ระกอบท่ีส าคญัการท่องเท่ียว (อุปทาน) ให้สอดคลอ้งกบัอุปสงคโ์ดยมี 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยง 
 ประภาศรี สวสัด์ิอ าไพรักษ์ (2545) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า เป็นการคน้หาความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้ โดยการวิจยัเพื่อคน้หาสาสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยการตลาดท่องเท่ียวจะเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
เป้าหมายตลาด การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา การก าหนด
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 

 
 3.3.2 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 8Ps) 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2545 ) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 8Ps)     ซ่ึง

ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกน าสู่ตลาด เพื่อน าเสนอขายและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย  อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์
จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานท่ี องค์การหรือ บุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะท าให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นสามารถขายได ้  
ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงปัจจยัดงัน้ี 
  1.1  ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) ความแตกต่างทางการ
แข่งขนั  (Competitive Differentiation) 
  1.2  พิจารณาองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product  Component) เช่น  
ประโยชน์พื้นฐาน  รูปร่างลกัษณะ  คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ และอ่ืนๆ                     
  1.3.  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning)       เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 
ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและคุณค่าในสายตาลูกคา้เป้าหมาย 
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  1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ์  (Product Positioning) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองของลูกคา้ 
ไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5  กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์  
(Product  Line) 
              2.  ราคา  (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดั
จาก Product ราคาต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ตวัคุณค่าสูงกวา่ราคาก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้นผู ้
ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง  
  2.1  คุณค่าท่ีรับรู้  (Perceived Value)  ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
 2.2  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3  การแข่งขนั 
 3.  การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การน าเอาผลิตภณัฑ์ไปยงัแหล่งผูซ้ื้อ 
ดว้ยปริมาณท่ีถูกตอ้ง หรือโครงสร้างช่องทางการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์รไปยงั
ตลาดเป้าหมายก็คือ  สถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยกระจายสินคา้ประกอบดว้ย  การขนส่ง   
การเก็บรักษา คลงัสินคา้และ สินคา้คงคลงั  การจ าหน่าย  จึงส่วนประกอบดว้ย 2 ส่วน  ดงัน้ี 
  3.1  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับกับการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ/หรือ 
กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบไปดว้ย  
ผูผ้ลิต  คนกลาง  ผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2  การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด        (Physical 
Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนหรือการควบคุมการ
เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิตและสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึง
ประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
                          3.2.1   การขนส่ง  (Transportation)  เป็นการพิจารณาวา่จะขนส่งสินคา้ดว้ยวิธีใด
และอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 
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   3.2.2   การเก็บรักษา  (Storage)  และการคลงัสินคา้ (Warehousing) เป็นการจดั
ทิศทางการเคล่ือนไหวของสินคา้ การก าหนดสถานท่ีเก็บผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท และการก าหนด
ท าเลท่ีตั้ งของคลังสินค้า ซ่ึงจุดประสงค์ในการจดัคลังสินค้าเพื่อให้เกิดการประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย 
  3.2.3   การบริหารสินคา้คงเหลือ  (Inventory Management) เป็นการจดัการให้
ผลิตภณัฑมี์ขายในตลาดโดยไม่ขาดแคลนและอยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม คือ ไม่มากเกินไปหรือนอ้ย
เกินไป 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
พึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ บริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจ (Persuade)  ความตอ้งการเพื่อ
เตือนความทรงจ า (Remind)  ในอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ
ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  
(Non – Personal Selling)  เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน [Integrated 
Marketing Communication (IMC)]  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั 
โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 4.1  การโฆษณา  (Advertising)  เป็นกิจกรรมการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ
ผลิตภณัฑ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ
เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 
 4.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  (Personal Selling)   เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบั
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัลูกคา้ในขอ้น้ีจะเก่ียวกบั กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal  Selling) 
การจดัการหน่วยงาน (Sale Force Management) 
 4.3  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถ
กระตุน้ความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดท้าย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี  3  รูปแบบคือ 
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 4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  (Consumer 
Promotion) 
 4.3.2 กระตุ้นคนกลาง  เรียกว่า การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade 
Promotion) 
 4.3.3  การกระตุน้พนกังานขาย  เรียกวา่  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย 
(Sale Force Promotion) 
                  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations)   การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยการผา่นส่ือหรือส่ิงพิมพ ์  
ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการจะวางแผน โดยองค์การหน่ึงเพื่อสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การให้เ กิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
ประชาสัมพนัธ์ 
                  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีซ่ึงประกอบดว้ย 
 4.5.1  การขายทางโทรศพัท ์
 4.5.2  การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
 4.5.3  การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์ วิทยุ  หรือหนงัสือพิมพ ์  
ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง  เช่น  การใชคู้ปองแลกซ้ือ 
 5. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง บรรยากาศขณะซ้ือขายสินคา้
และบริการ และขณะท่ีลูกคา้บริโภคสินคา้ ซ่ึงสามารถสร้างความรู้สึกพอใจและไม่พอใจไดใ้นทนัที  
 6. กระบวนการซ้ือ (Purchasing Process) หมายถึง การศึกษาขอ้มูลทางการตลาดเพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการซ้ือของนักท่องเท่ียวและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับกลุ่มตลาด
นกัท่องเท่ียว 
 7. การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง การจดัรวมสินคา้และบริการการท่องเท่ียว
หลายๆ อยา่งท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนัเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ 
 8. ความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership) หมายถึง การประสานวานร่วมมือกันทางธุรกิจ
ระหว่างผูซ้ื้อ(Buyers) และผูข้าย (Sellers) ในธุรกิจท่องเท่ียวในการร่วมมือกนัเสนอขายสินคา้และ
บริการการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและไดรั้บความพอใจสูงสุด  โดย
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ และระดบัราคาท่ีเหมาะสม 
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 นอกจาก 8Ps ขา้งตน้แล้ว องค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ยงัมี 
อีกหลายอย่างธุรกิจควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้ เช่น บุคลากรการท่องเท่ียว (Personal) 
ประชาชน (People) การเมือง (Politics/Power) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อสถานการณ์การตลาด
ท่องเท่ียวการเพิ่มหรือลดจ านวนนกัท่องเท่ียว 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 
ในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของการตลาดของการท่องเท่ียว  ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 
ปัจจยั หรือ 4 Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์   ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด และมี
อีก 4 Ps ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบในการด าเนินการข้ึนอยู่กับบริบทของพื้นท่ีนั้ น ได้แก่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กระบวนการซ้ือ การจดัรวมผลิตภณัฑ ์ความร่วมมือทางธุรกิจ 
 ฉลองศรี   พิมลสมพงศ์ (2542 ) ไดก้ล่าววา่ เร่ืองของส่วนผสมการตลาดของแหล่งท่องเท่ียว
สามารถแยกได ้ ดงัน้ี 

1. ผลติภัณฑ์  ส่วนผสมผลิตภณัฑข์องแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 1.1  ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว  (Tourist  Attractions)  ท่ีไดรั้บพิจารณาและ

เลือกสรรว่าอยู่ในความสนใจของนักท่องเท่ียว  เช่น  สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  สังคม 
วฒันธรรม   สถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจทางธรรมชาติ  และเหตุการณ์ส าคญั   หรือโอกาสพิเศษโดย
จ าแนกอยา่งละเอียดวา่   แต่ละประเภทมีอะไรบา้ง   อยูใ่นท่ีใด   มีความแปลกแตกต่างอยา่งไร 

 1.2  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว        เส้นทางการเดินทาง      ยานพาหนะโครงสร้าง
พื้นฐานการควบคุมการเดินทาง  และยานพาหนะในการเข้าออก  ระยะเวลา  ความถ่ีในการ
ให้บริการ  อตัราและการเก็บค่าผ่านทาง   การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัต่อราคาค่า
เดินทางดว้ย 
  1.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการ  ณ  แหล่งท่องเท่ียว  ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม   
ภตัตาคาร  การคมนาคมขนส่งในทอ้งถ่ิน   สินคา้อุปโภคต่าง ๆ   ฯลฯ   
  1.4  กิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น สกี  กอลฟ์   เรือใบ 
  1.5  การให้ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว เจา้หนา้ท่ี บุคลากรท่ีให้บริการ ชมรม
หรือสมาคม   ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.6  ภาพลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียว        สามารถสร้างการรับรู้      ความเขา้ใจ
และความคาดหวงัให้แก่นักท่องเท่ียว  ภาพลักษณ์และการคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียวและการไดย้ินไดฟั้งจากส่ือมวลชน   ซ่ึงมกัจะเป็นภาพในอดีตมากกว่าปัจจุบนั   และ
คงอยู่ในจิตใจซ้ือของนักท่องเท่ียวมาก   ถ้ายงัมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นลบ  ผูป้ระกอบธุรกิจในแหล่ง
ท่องเท่ียวตอ้งปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการ  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง   ตลอดจน
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ความเอาใจใส่  และความร่วมมือของประชาชน   ในท้องถ่ินเพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่
นกัท่องเท่ียว 

2. ราคา   ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียวมีหลายระดบั   ไม่สามารถก าหนดไดว้า่ราคาใด
ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด   เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจพยายามสร้างความแตกต่างในตวัสินค้าและ
บริการเพื่อดึงดูดลูกคา้เป้าหมายต่างกลุ่มกนั  เช่น  ในแหล่งท่องเท่ียวเดียวกนั   นกัท่องเท่ียวจะจ่าย
ค่าท่ีพกัต่าง ๆ   กนั  เพราะเลือกใชท่ี้พกัแรมต่างประเภทกนั   มีทั้งพกัในโรงแรม   รีสอร์ท   และ  
แคมป์  นอกจากน้ี  ราคายงัแตกต่างกันตามฤดูกาล   ลักษณะของผลิตภัณฑ์  และอัตราการ
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ   

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยศูนยข์อ้มูลส าหรับนกัท่องเท่ียว  ส านกังานการท่องเท่ียว 
ในทอ้งถ่ิน  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  โรงแรม  บริษทัน าเท่ียว   

4. การส่งเสริมการตลาด  เป็นไปในลกัษณะส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลกัษณ์   ความส าคญั
ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ    ความร่วมมือในการอนุรักษเ์พื่อสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์  (Eco-tourism)  มากข้ึน   โดยการเลือกใช้ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดทั้ง  4  
ประเภท  คือ  การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การขายโดยบุคคล  และการส่งเสริมการขาย  ตาม
ลกัษณะนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

ฉลองศรี   พิมลสมพงศ์ (2542)  ไดเ้สนอว่าการเสนอขายผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวสามารถ
พิจารณาได ้ ดงัน้ี 

1.  ผลิตภณัฑห์ลกั (Core  Product) หมายถึง   สินคา้และบริการหลกัท่ีสร้างความพอใจ 
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด  เป็นจุดหลกัโดยพิจารณาจาก
ลูกคา้มีความตอ้งการจ าเป็น  (Core  Needs)   ท่ีคลา้ยคลึงกนั   และคู่แข่งขนัก็รู้ถึงความตอ้งการน้ี
เช่นเดียวกนั  เช่น  ห้องพกัในโรงแรมในการวางแผนการตลาด   ควรใชภ้าพลกัษณ์  (Image)  มา
เป็นตวัช่วยในการเสริมสร้างใหสิ้นา้ท่ีรู้จกัเหนือกวา่คู่แข่งขนั  เช่น  การออกแบบหอ้งพกัในโรงแรม   
การออกแบบตกแต่งภายในจะเต้นศิลปะแบบตะวนัตก   หรือศิลปะแบบไทย  เพื่อให้ลูกค้า
ประทบัใจ  จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปลกัษณ์  (Tangible  product)  และมีจุดเด่นอ่ืน ๆ   ขยาย
ออกไปจากจุดขายหลกั 

2.  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั     (Expected  Product)     หมายถึง     สินคา้และบริการท่ีลูกคา้คาด 
ว่าจะได้รับหรือมีสิทธิท่ีจะได้รับเม่ือมาซ้ือสินค้าและบริการ  เช่น  การได้รับการบริการ  และ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   ในโรงแรม  ได้แก่  ห้องอาหาร  สระวางน ้ า  โทรศพัท์  มินิบาร์   
สถานท่ีออกก าลงักาย  การบริการอาหารในห้องพกั  (Room  Service)  สถานท่ีจอดรถ   ความ
สะดวกสบายต่าง ๆ   และความปลอดภยั 
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3.  ผลิตภณัฑ์ควบ  (Augmented   Product)  หมายถึง   สินคา้และบริการเสริมท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บเพิ่มเติมควบคู่ไปกบัการซ้ือสินคา้  อาจเป็นผลิตภณัฑ์การบริการเสริมหรือขอ้เสนอพิเศษแบบ
ใดก็ไดท่ี้ผลิตคิดข้ึนและมอบให้กบัลูกคา้ควบคู่ไปกบัการขายผลิตภณัฑ์หลกั  เช่น  บริษทัน าเท่ียว
แถมรายการน าเท่ียวแบบเลือกซ้ือ  (Optional  Tour) เพิ่มเติมในโปรแกรม  โรงแรมแถมอาหารเชา้
หรืออาหารเยน็  1  ม้ือ  ให้แก่ลูกคา้ท่ีมาพกัในโรงแรมหน่ึงในเครือ  สายการบินเพิ่มรายการอาหาร  
รายการภาพยนตร์  ในเคร่ืองบินใหเ้ลือก  ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต    บริการรถรับส่งการบริการของ
ร้านปลอดภาษี  (Duty  Free)  ในสนามบิน  การจดัตั้งศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว
สินคา้และบริการเสริมน้ี  เป็นจุดขายเสริมท่ีธุรกิจใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนัช่วยสร้างความ
แตกต่างในตวัสินคา้อยา่งชดัเจน   และดึงดูดใจลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการมากข้ึน 

4. ศกัยภาพผลิตภณัฑ์  (Potential  Product)  หมายถึง  การพฒันาผลิตภณัฑ์ควบเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  รูปแบบของการบริการใหม่ ๆ   ท่ีลูกคา้ไม่คาดหวงัวา่ 
จะไดรั้บ  หรือสร้างความพอใจ  แปลกใจ   ต่ืนเตน้   ประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเร่ิมมาใชบ้ริการ  เช่น  
พนกังานโรงแรม   สามารถจ าช่ือลูกคา้  สามารถทกัทายและเสนอส่ิงท่ีลูกคา้ชอบได ้  ถงแมว้า่จะ
เคยมาพกัเพียงคร้ังเดียว   การบริการลูกคา้ท่ีสนามบินในช่วงท่ีมีลูกคา้นอ้ยโดยโรงแรมตรวจสอบ
เท่ียวบินท่ีลูกคา้จะมาล่วงหน้าเอง   การบริการซ้ือขายตัว๋เคร่ืองบินโดยเอทีเอ็ม  การให้ขอ้มูลดว้ย
ระบบสารสนเทศ  เป็นการพฒันาคุณภาพ  การผลิตใหดี้ข้ึน 

การเสนอขายผลิตภณัฑ์  การท่องเท่ียวเป็นลกัษณะเฉพาะ  (Features)  และผลประโยชน์
หรือจุดเด่น  (Benefits)  ของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุดและถือวา่เป็น
ผลคุม้ค่าของทั้งสองฝ่าย   คือ  ผูป้ระกอบธุรกิจไดก้ าไร   และลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 

3.3.3 กลยุทธ์ทางการตลาด / กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ธงชัย   สันติวงษ์  (2539)  กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์การบริการ  คือ  การ

สร้างช่ือเสียงและภาพพจน์   การสร้างลกัษณะพิเศษ  ในการกลยุทธ์ก าหนดราคา  จะตอ้งค านึงถึง  
อุปสงคห์รือความตอ้งการในแต่ละช่วง  ตน้ทุน 

กลยุทธ์ก าหนดราคามี  4  วิธี  คือ  (1)  การก าหนดราคาไวใ้นระดบัสูงในช่วงเร่ิมแรกท่ี
สินคา้เขา้สู่ตลาด  และมีการด าเนินการจดัท าการส่งเสริมการตลาดมาก ๆ   (2)  การก าหนดราคา
แบบเจาะตลาด  โดยตั้งราคาต ่าในช่วงแรก   ซ่ึงตรงขา้มกบัวิธีแรก  (3)  ก าหนดราคาเพื่อขจดัคู่
แข่งขนั  คือ  มีการตั้งราคากว่าทุน  และ  (4)  ก าหนดราคาเพื่อให้แข่งขนัได้  โดยพยายามยึดถือ
นโยบายใหเ้ป็นราคาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั 
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ส าหรับกลยุทธ์การจ าหน่ายหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย  สามารถท าไดโ้ดยผ่านตวัแทน
จ าหน่ายและคนกลาง   ผูค้ ้าส่ง   ผูค้ ้าปลีก  หรือลูกคา้   ซ่ึงการจดัจ าหน่ายในแต่ละวิธีมีวิธีการ
ด าเนินการแยกยอ่ยท่ีต่าง ๆ   กนัในรายละเอียด 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  อาศยัเคร่ืองมือโดยการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การ
ขายโดยพนกังานขาย  และการประชาสัมพนัธ์   ทั้งน้ีการจะเลือกใช้เคร่ืองมือแต่ละวิธี   ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ เงินทุน  เป็นตน้ 

มลัลิกา   ตน้สน (2543)  มีความเห็นว่ากลยุทธ์ท่ีดีจะต้องมีจุดรวมความสนใจหรือ
ความส าคญัท่ีชัดเจน   กลยุทธ์ตอ้งเป็นระบบ  และมีกลไกการประสานงานให้ทุกอย่างเขา้กนัได ้  
กลยุทธ์ต้องยืดหยุ่น   สามารถปรับตวัให้ทนัและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต้องได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร   ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก   

สุวรรณา   กาญจนาเมธากุล (2538)   กล่าววา่ ก่อนท่ีจะก าหนดการผลิตสินคา้และบริการ  
ตอ้งจดัท าแผนการตลาด   มีขั้นตอนคือ  การวิเคราะห์สถานการณ์  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  การ
ก าหนดวตัถุประสงค์  การกหนดกลยุทธ์   การจดัสรรงบประมาณ  การน าไปปฏิบติัและควบคุม  
และการติดตาม  ประเมินผล   

เสรี   วงศม์ณฑา  (2542) ไดก้ล่าวถึง  กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ ในการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
วา่จะตอ้งพิจารณาส่ิงต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Concept) เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้  ผลิตภณัฑข์องบริษทัจะตอ้งมีความชดัเจน 

2. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์      (Product  Attrlbute )        จะตอ้งทราบผลิตภณัฑ์ของบริษทั
จะตอ้งมีความชดัเจน   
 3. ลกัษณะเด่นของสินคา้ (Product  Feature)  คือการน าสินคา้ของบริษทัไปเปรียบเทียบกบั
สินคา้ของคู่แข่งแล้วมีคุณสมบติัแตกต่างกนั   และจะตอ้งน าลกัษณะเด่นนั้นดึงดูดใจลูกคา้ให้ใช้
สินคา้หรือบริการ 
 4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  (Product  Benefit) พิจารณาว่าสินคา้หรือบริการนั้นให้
ประโยชน์อะไรแก่ลูกคา้ไดบ้า้ง 
 กลยทุธ์ราคา   การตั้งราคาตอ้งค านึงถึงตลาด  ประกอบดว้ย  2  กรณี  คือ 
 1. การตั้งราคาส าหรับตลาดท่ีเนน้ราคา     (Price  Sensitive  Market)      เป็นตลาดท่ี
กลุ่มเป้าหมาย  ไม่สนใจกบัประเด็นอ่ืน   
 2. การตั้งราคาส าหรับตลาดท่ีเนน้ภาพพจน์  (Image  Sensitive  Market)    อาศยัการการท า
โฆษณาอย่างต่อเน่ืองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   การตั้ งราคาส าหรับสินค้าประเภทน้ีสามารถ 
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แบ่งออกเป็นอีก  2  กรณี  คือ  ตลาดท่ีตั้งราคาโดยเนน้ภาพพจน์  (Image  Sensitive)  และตลาดใน
แง่สินคา้คุณภาพ  (Quality  Sensitive)  ซ่ึงทั้ง  2  ตลาดเป็นตลาดท่ีไม่ค  านึงถึงเร่ืองราคา   
(Non price  Sensitive)   

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย  จะตอ้งพิจารณาถึง   
1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of  Distribution) จะน าเสนอสินคา้  สู่ผูบ้ริโภคอยา่งไร 
2. ประเภทของร้านคา้ (Outlet) ขายทางไปรษณีย,์  ขายแบบเคร่ืองอตัโนมติั 
3.    จ  านวนคนกลางในช่องทาง  (Number  of  Intermediaries)  หรือความหนาแน่นของคน

กลางในทางการจดัจ าหน่าย  (Intensity  of  Distribution)  ในการพิจารณาเลือกช่องทาง   
การจดัจ าหน่ายจะมีกระบวนการ  3  ขั้นตอน  คือ  (1)  การพิจารณาเลือกลูกคา้กลุ่มเป้าหมายวา่เป็น
ใคร  (2)  พฤติกรรมในการซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย  (3)  การพิจารณาท่ีตั้ งของลูกค้าตามสภาพ
ภูมิศาสตร์   

4.   การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด  (Market  Logistics)  เป็นกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอสินคา้สู่ผูบ้ริโภค 

กลยุทธ์ดา้นการตลาดหรือประชาสัมพนัธ์  การตลาดใช้หลกัการติดต่อส่ือสาร  แบบครบ
เคร่ือง  ( Integrated  Marketing  Communication – IMC)  หมายถึง  กลยุทธ์ของการร่วมมือและการ
ผสมผสานความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของบริษทั  และการติดต่อส่ือสารการตลาดเพื่อให้
เกิดข่าวสาร   และภาพพจน์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

การส่ือสารตราสินคา้มีหลายวิธี    คือ   การโฆษณา    การขายโดยใช้พนกังานขายแสดง
สินคา้การจดัโชวรู์ป  การจดัศูนยส์าธิต  สัมมนา  การจดันิทรรศการ   การจดัศูนยฝึ์กอบรม  การ
บริการ  การบรรจุภัณฑ์   การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคล่ือนท่ี   การใช้ป้ายต่าง ๆ   การใช ้  
เครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิคส์   การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นส่ือ  การใชส้ัมปทานคู่มือ  และ 

อ่ืน ๆ  เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีชกัน าให้ชุมชนเกิดความเขา้ใจและมี
ความนิยม ชมชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงาน  เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์   มีดงัน้ี 

1.  การเผยแพร่ข่าวสาร  เป็นการส่ือสารกบัองค์กร  ผลิตภณัฑ์    บริการหรือความคิด
ประกอบดว้ย 

 1.1  การซ้ือพื้นท่ีส่ือส่ิงพิมพ ์  หรือซ้ือเวลาของส่ือกระจายเสียงเพื่อเขียนบทความ
แฝงโฆษณาเอาไว ้

 1.2  โปรแกรมแฝงโฆษณา   เป็นการน าเร่ืองราวขององคก์รไปเป็นส่วนหน่ึงของ 
ของรายการโทรทศัน์  หรือวทิยุ 
  1.3  การซ้ือพื้นท่ีเขียนข่าวแฝงโฆษณา  เป็นการซ้ือพื้นท่ีส่ือมวลชน  เพื่อน าเสนอ 
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ข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ องคก์รหรือกิจกรรมพิเศษของบริษทั 
  1.4  การเสนอภูมิหลงัของสินคา้หรือองคก์ร       เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติั 
ความเป็นมาและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 
  1.5  การท าสมุดเล่มเล็ก  (Booklet)  เป็นการเผยแพร่ความเป็นมาของบริษทั หรือ   
ประวติัความเป็นมาของสินคา้  โดยการจดัท าเป็นสมุดเล่มเล็ก   
  1.6  การใหผู้มี้ช่ือเสียงมาเป็นคนกล่าวสนบัสนุนยนืยนัคุณภาพสินคา้ 
  1.7 การจดัท าหนงัสือท่ีอธิบายรายละเอียดของบริษทั  เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ 
การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและรายละเอียดต่าง ๆ   
  1.8  การน าเสนอในรูปของเทปคาสเซ็ท         สามารถสร้างความน่าสนใจไดด้ว้ย 
ดนตรีประกอบเสียงพิเศษ  ( Sound  Effect )  และลีลาน ้าเสียงของผูน้ าเสนอ 
  1.9  การเขียนบทความลงในหนงัสือหรือนิตยสาร        เป็นการเรียบเรียงบทความ   
โดยขอร้องผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูมี้ช่ือเสียง  หรือคอลมันิสตช่ื์อดงัเป็นคนเขียนบทความให ้  
  1.10  ขอ้มูลท่ีใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวัสินคา้         มีความส าคญัในการท่ีจะท าให ้
สินคา้น่าเช่ือถือและมีภาพพจน์ท่ีดี 
  1.11  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ         การสัมภาษณ์จะช่วยอธิบายหรือสนบัสนุน
ผลิตภณัฑข์ององคก์ร 
  1.12  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ การจดัโครงสร้าง 
ใหม่ขององคก์ร   หรือการจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ   ขององคก์ร  สร้างความเช่ือถือไดม้าก 
  1.13  การสัมภาษณ์ลูกคา้หรือผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูรั้บประโยชน์ 
  1.14  การปล่อยข่าวร่ัวดว้ยความจงใจ         การตั้งปล่อยข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของ 
องคก์รซ่ึงไม่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งเปิดเผยออกไป   ถือว่าเป็นเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์อีกแบบหน่ึง 
ท่ีช่วยรักษาภาพพจน์ขององคก์รหรือสินคา้เอาไว ้
  1.15  วารสารวิชาการ   เป็นการท่ีองค์กรจดัท าวารสารวิชาการนั้น   เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารแก่นกัเรียน  นกัศึกษา   นกัวชิาการและคนในแวดวง 
  1.16  ใบปลิว  (Leaflet)  การจดัท าใหรู้ปใบปลิวออกแจกใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
  1.17  การส่งข่าวหรือแจกข่าว     เป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยการส่งข่าวหรือแจก
ข่าวไปยงัส่ือมวลชน   
  1.18  การท าจดหมายข่าว     เป็นการเผยแพร่ข่าวโดยการท าจดหมายเพื่อส่งไปยงั
ลูกคา้หรือพนกังานขององคก์าร 
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  1.19  การัดท าคอลมัน์พิเศษในส่ือส่ิงพิมพ ์    เป็นการซ้ือพื้นท่ีในส่ือส่ิงพิมพ ์แลว้
เสนอเร่ืองราวท่ีเราตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ในลกัษณะเป็นคอลมัน์พิเศษเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  1.20  การจดัใหส่ื้อมวลชนดูงานหรือเยีย่มชมสถานท่ี 
  1.21  การจดัท าการแถลงข่าว 
  1.22   การส่งขอ้มูลไปให้ส่ือมวลชน       เป็นการจดัท ารายละเอียดให้ส่ือมวลชน
  1.23  การเผยแพร่รูปภาพ 
  1.24  การเดินเร่ืองดว้ยภาพ      เป็นการน าภาพชุดท่ีลงเร่ืองราวของกิจกรรมต่างๆ
ลงในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่าง ๆ   และจะมีค าอธิบายประกอบภาพเหล่านั้น   
  1.25  การให้ผูบ้ริหารนัดหมายกับนักจดัรายการวิทยุ  เป็นการจดัให้มีรายการ
สนทนากนัระหวา่งผูบ้ริหารนกัจดัรายการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  1.26  สุนทรพจน์  เป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยผูบ้ริหารขององค์กรในโอกาส
ส าคญั 
  1.27  การจา้งโฆษณาประจ าองค์กร  เป็นการจดับุคลากรภายในหรือภายนอก
องคก์รท่ีมีความสามารถในการพูดให้เป็นโฆษกขององคก์รโดยให้เป็นผูพู้ดถึงองค์กรในแง่ดี  ทุก
คร้ังท่ีมีโอกาส 
  1.28  ใบแทรก  เป็นการเผยแพร่ข่าวโดยการจดัใบแทรกเขา้ไปในหนงัสือพิมพ์
หรือนิตยสาร 
  1.29  การท ารายการพิเศษในโทรทศัน์ 
  1.30  การท าสารคดีวดีีโอ   เป็นการจดัท าวดีีโอสารคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัองคก์ร
กิจกรรมขององคก์ร  ฯลฯ  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  1.31  การท าเสนอในรูปวดีีโอ 
 สุดาดวง   เรืองรุจิระ  (2541)  อธิบายว่า    กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับงาน
บริการนั้น   การก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์จะตอ้งพิจารณา   คือ  (1)  ชนิดและรายละเอียดของ
บริการท่ีเสนอขาย   ธุรกิจหรือกิจการจะตอ้งก าหนดขอบเขตการให้บริการเฉพาะดา้น  (2)  ความ
หลากหลายของบริการท่ีมีใหเ้ลือก   ข้ึนอยูก่บัเงินทุนและบุคลากร  (3)  รูปลกัษณ์ของการบริการส่ือ
รูปลกัษณ์ของการบริการโดยอาศยัแบรนด์อิมเมจ  หรือ  โลโก ้ได ้ หรืออาจสร้างค าขวญัข้ึนมาเพื่อ
ส่ือใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการใหบ้ริการ  (4)  ตอ้งมีการควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการ 
 กลยุทธ์ราคา  ผูใ้ห้บริการจะต้องอาศัยความช านาญในการให้บริการ  และคาดคะเน
ความรู้สึกพอใจท่ีผูซ้ื้อบริการ   ไดรั้บเพื่อก าหนดราคา  กิจการท่ีไม่หวงัผลก าไร  อาจไม่มีราคาท่ีจะ
ก าหนด  อาจใหบ้ริการฟรี   แต่โดยแทจ้ริงผูรั้บบริการยงัคงตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับการรับบริการตอ้ง
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จ่ายค่าเดินทาง   ตอ้งเสียเวลามาคอยรับบริการ  หรือ  หลาย ๆ   กิจการยงัคงมีการคิดราคา   ค่าจา้ง
บุคลากร   ดงันั้นราคาท่ีจะตั้งจะค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายจ านวนเงินรายได ้ ท่ีประมาณการไว้
เพื่อให้คุ ้มค่ากับความต้องการใช้ประโยชน์ของสถานท่ีนั้น   กลยุทธ์ในการก าหนดราคาเพื่อ
เรียกร้องความสนใจในการใชบ้ริการเพิ่มข้ึน  เช่น  กลยุทธ์ลดราคา  กลยุทธ์ตั้งหลายราคาซ่ึงเหมาะ
ส าหรับบริการท่ีมีฤดูกาล 
 กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ส าหรับการบริการไม่สามารถเลือกช่องทางได้อย่าง
สลับซับซ้อน   วิธีท่ีเหมาะสม   คือใช้ช่องทางจ าหน่ายโดยตรง   การใช้คนกลาง  ส าหรับการ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นั้ น   การบริการไม่สามารถขนยา้ยไปได้   การจัดหน่วยเคล่ือนท่ี  การจัด
สภาพแวดลอ้มในการให้บริการ  อุปกรณ์การจดัตกแต่งสถานท่ีจะเป็นส่ือถึงระดบัคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ 
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด   เคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้กนัมากในการส่งเสริมการตลาดคือ
พนกังานขาย  ผูใ้หบ้ริการเป็นผูส่้งเสริมการตลาด  ท าหนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ  ส่วนกิจการ
ท่ีไม่หวงัผลก าไรจ าเป็นตอ้งอาศยัตวับุคคลท าหน้าท่ีส่งเสริม  ชกัจูง ให้มีผูบ้ริจาค   การโฆษณา
สามารถลดโฆษณาไดห้ลายส่ือ  จดัท าเป็นแผน่พบั  หรือมีการจดัรายการประกอบ  การส่งเสริมาส
การขาย  เช่น  การแจกคูปอง   การจดัสถานท่ีให้บริการ  จดัเทศกาลพิเศษ   ส่งจดหมาย   จดัของ
แถม  หรือสะสมระยะการเดินทาง   
 อลั  รีส์  และแจ๊ค   เทราท์  (2536)  ไดก้ล่าววา่   กลยุทธ์ควรเร่ิมจากเบ้ืองล่างหรือกลยุทธ์
ควรพฒันามาจากความรู้จากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของธุรกิจ   ยุทธวิธีควรเป็นตวัก าหนด
กลยุทธ์   ยุทธวิธีควรจะตอ้งมีส่ิงท่ีต่างไปจากผลิตภณัฑ์หรือการบริการอ่ืน ๆ   กลยุทธ์คือแนวทาง
การตลาดท่ีต่อเน่ือง  เป็นการรวมกิจกรรมทางการตลาดเน้นยุทธวิธีท่ีประติดประต่อ  และเม่ือได้
ก าหนดกลยทุธ์แลว้ไม่ควรจะเปล่ียนแนวทาง 
 การท าการตลาดโดยเร่ิมจากระดบัล่าง  คือ  การลงไปสัมผสักบัเหตุการณ์   หาขอ้มูลเพื่อ
น ามาก าหนดกลยุทธ์   โดยผูบ้ริหารของธุรกิจหรือองค์กร   ซ่ึงก่อนการตดัสินใจอะไร   จะตอ้ง
ยอมรับความเป็นจริงทีเกิดข้ึน   แมว้า่ขอ้เทจ็จริงนั้นอาจตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้
 การเนน้ท่ีจุดใดจุดหน่ึงเพียงอยา่งเดียวจะมีประโยชน์อย่างเห็นไดช้ดั   หรือเน้นจุดขายให้
แคบลง   แต่จะต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการทางการตลาดให้ชัดเจน  การผลิตให้เต็ม
สายการผลิตไม่ใช้ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ า   ถ้าตอ้งการแข่งขนักับผูน้ าจะตอ้งลดสายการผลิตลง  
ไม่ใช่ขยายใหก้วา้งออก 
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 ยทุธวธีิท่ีถูกเลือกสรรเพราะสามารถบรรลุความตอ้งการทางกลยุทธ์ององคก์ร  เป็นแนวคิด 
ท่ีผดิยุทธวิธีการเนน้การแข่งขนั  โดยมิไดมุ้่งท่ีลูกคา้เป็นส าคญัอยา่งเดียว   ยุทธวิธีดงักล่าวคือ  การ
ตดัโอกาสคู่แข่ง  การเสนอส่ิงล่อใจใหแ้ก่ลูกคา้  การเสนอใหคู้่แข่งมีแรงจูงใจในการเลียนแบบ 
 การตั้งราคาผลิตภณัฑ์สูง  จะช่วยสร้างภาพพจน์ท่ีดีและท าให้มองเห็นส่ิงดี ๆ   ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บจากการเปล่ียนยุทธวิธีให้เป็นกลยุทธ์  จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากภายในองค์การ  ไม่ใช่
เปล่ียนสภาพแวดล้อม  หากการเสนอขายผลิตภณัฑ์ไม่ประสบผลส าเร็จ  องค์กรควรจะมีการ
เปล่ียนแปลง  ดงัน้ี  คือ 

- เปล่ียนกลุ่มเป้าหมาย 
- เปล่ียนผลิตภณัฑ ์
- เปล่ียนจุดสนใจ 
- เปล่ียนช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่ือเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีท าให้ประสบความส าเร็จทางการตลาด  ควรยึดมัน่ในจุดยืน 
ปกป้องช่ือของผลิตภณัฑ ์ การท าตลาดขา้มชาตินั้น  กลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุด  คือ  ช่ือเดียว  กลยุทธ์เดียวและ 
การวางต าแหน่งผลิตภณัฑไ์วต้  าแหน่งเดียว 
 
2.4 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  (2539  :  106) ไดศึ้กษาถึง  “พฤติกรรมผูบ้ริโภค”  คือการศึกษา
พฤติกรรม  การตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  กิจกรรมในการเลือกซ้ือ  และการเลือกใช้สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ  โดยอาศยัปัจจยัทั้งภายในและปัจจยัภายนอก   เพื่อใช้เป็น
แรงกระตุน้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  และการเลือกใชบ้ริการเหล่านั้น 
 2.4.1 ทฤษฏีการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzin  consumer  Behavioor)   
 ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาลกัษณะความตอ้งการ  และการวิจยั
พฤติกรรมในการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค   เพื่อผลทางการตลาดต่อการสนองผูบ้ริโภค  ให้เกิด
ความพึงพอใจ  และไดเ้ป็นเป้าหายของการตลาด  และเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค   สามารถน าค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้สามารถ   จดักลยุทธ์
ทางการตลาด  (Marketing  Strategies)  ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 ค าตอบเพื่อการคน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  คือ  6WS,  1H  ประกอบดว้ย  WHO  WHAT  
WHY  WHO  WHEN  WHERE  และ  HOW  เพื่อคน้หาค าตอบ  7Os  OCCUPANTS  OBJECTS  
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OBJECTIVE ORGANIZATIONS OCCASSIONS OUTLETS และ  OPERATIONS สามารถสรุป
เป็นตารางไดด้งัน้ี  (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์,  2539)   
 
ตารางที ่ 1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
 
ค าถาม (6WS, 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  
(Occupants)  ทางดา้น 
1.  ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3.  จิตวทิยา 
4. พฤติกรรม 

กลยุทธ์การตลาด  (4Ps)  ท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและ
สนองคว า มพึ ง พ อ ใ จขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3.  กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  (What 
does the consumer buy) 

ส่ิง ท่ีผู ้บริโภคต้องการ ( ซ้ือ) 
(Objects)  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ต้องการจากผลิตภัณฑ์  ก็คือ  
ต้ อ ง ก า ร คุ ณ ส ม บ ติ ห รื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์ 
(Product  Components)  และ
ความแตกต่าง ท่ี เหนือกว่า คู่
แ ข่ ง ขั น   (Competitive  
Differentiation) 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ 
(Product  Strategies)  
ประกอบดว้ย 
1.  ผลิตภณัฑห์ลกั 
2.  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  เช่น  
การบรรจุหีบห่อ  ตราสินค้า  
รูปแบบบริการ  ฯลฯ 
3.  ศักยภาพผลิตภณัฑ์  ความ
แตกต่างด้านผลิตภณัฑ์บริการ
พนกังานและภาพลกัษณ์ 
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ตารางที ่ 1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (ต่อ) 
 
ค าถาม (6WS, 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  (Why 
does the consumer  buy) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives)  ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ
ของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ คือ1. ปัจจัยภายใน  หรือ
ปัจจยัทางจิตวทิยา 
2. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย
ปั จ จัย ท า ง ด้ า นสั ง คม แล ะ
ทางดา้นวฒันธรรม 
3.  ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุด 
1. กลยทุธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ ์
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3.  กลยุทธ์ด้านการจ าหน่าย  
(Distribution Channel 
Strategies) 
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  (Promotion 
Strategies)  เช่นในการโฆษณา
ตอ้งการศึกษาเหตุจูงใจในการ
ซ้ือของผู ้บริโภค  เพื่อน ามา
ก าหนดแนวความคิดและจุด
ขายในการโฆษณา หรือการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย  การ
ประชาสัมพัน ธ์ให้ข่ าวสาร
ขอ้มูล  ความรู้เก่ียวกบัผูบ้ริโภค 

4. ใครมีส่วนในการร่วม (Who 
participates in the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ   
(Organization)  ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
1.  ผูเ้ร่ิม 
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4.  ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ท่ีใช้มากก็คือ  กลยุทธ์
การโฆษณา  และ  (หรือ)  การ
ส่งเสริมการตลาด (Advertising 
and Promotion Straregies) 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When 
does the consumer buy) 
 

โฆษณาเม่ือใด  หรือท าการ
ส่งเสริมการขายเม่ือใด  จึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ  กลยทุธ์
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Stategies)  เช่น  การท่ีจะ 
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ตารางที ่ 1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (ต่อ) 
 

ค าถาม (6WS, 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the consumer buy) 

ของเดือน  ช่วงเวลาใดของวนั  
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
ส าคญัต่าง ๆ   
ช่องทางหรือแหล่ง  (Outlet)  
ในการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้หรือความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลพฤติกรรม 
4.  การตดัสินใจซ้ือ 
5.  ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

โฆษณาเ ม่ือใด  หรือท าการ
ส่งเสริมการขายเม่ือใด  จึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ
กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies)  บริษัทจะน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลาง
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งไร 

7.  ผูบ้ริโภคซ้ือย่างไร  (How  
does  the consumer buy) 

ขั้นตอน (Operations)  ในการ
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
1.  การรับรู้หรือความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลพฤติกรรม 
4.  การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากก็คือ  กลยุทธ์
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  
(Promotion  Strategies)  เช่น 
ในการขายโดยใช้พนักงาน
ก าหนดศิลปะในการขายและ
วตัถุประสงค์ในการขายและ
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกนั เช่น ในการขาย
โดยใช้พนักงานก าหนดศิลปะ
ในการขายและวตัถุประสงคใ์น
การขายและวตัถุประสงค์ใน
ก า รข า ย ให้ ส อดค ล้ อ ง กับ
วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจ
ซ้ือ 

ตารางที ่1 : แสดงการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
ทีม่า : ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2539)  



 40 

2.4.2 ทฤษฎว่ีาด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค 
Leavipp (1964  อา้งถึงใน พิบูล  ทีปะปาล, 2537)  กล่าวไวว้า่ก่อนท่ีบุคคลใดบุคลหน่ึงจะ

แสดงพฤติกรรมใดออกมานั้น  มกัมีมูลเหตุ  ให้เกิดพฤติกรรมนั้นก่อนเป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงมูลเหตุ
ดงักล่าวเรียกวา่  กระบวนการของพฤติกรรม  (Process  Of  Behavior)  และกระบวนการของ
พฤติกรรมของมนุษยมี์ลกัษณะคลา้ยกนัอยู ่ 3  ประการ  คือ 

1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึน  จะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิดพฤติกรรม  (Behavior  is  Caused)  ซ่ึง
หมายความวา่  การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมานั้นตอ้งมีสาเหตุท่ีท าให้เกิด  
นั้นคือ  ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลนั้นเอง   

2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได ้ ตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้  (Behavior  is  Motivated)  นัน่
คือ  เม่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีความตอ้งการเกิดข้ึนแล้ว  ย่อมมีความปรารถนาท่ีบรรลุถึงความ
ตอ้งการนั้น  จนกลายเป็นแรงกระตุน้หรือเป็นแรงจูงใจ  (Motivation)  ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม  
ต่างๆเพื่อตอบสนองท่ีเกิดข้ึนนั้น   

ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย  และส่ิงกระตุน้จากภายนอก  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงส่ิง
กระตุน้อยูภ่ายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ ไดแ้ก่  

-  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ  (Economic)  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ,  รายไดผู้บ้ริโภค  ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต 

-  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเงิน  (Law  and  Political)  เช่นการลดหรือเพิ่มภาษีซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการใชจ่้าย  และความตอ้งของผูบ้ริโภค 

-  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี  (Technological)  เช่น  เทคโนโลยีใหม่ในการฝากหรือถอน
เงิน  ซ่ึงกระตุน้ความตอ้งการได ้

-  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม  (Culture)  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆซ่ึงมีผลต่อการ
ก าหนดการซ้ือสินค่า  หรือ  เลิกใชสิ้นคา้ 

3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มน าไปสู่เป้าหมาย  (Brhsbior  is  Goal – directed)  หมายความวา่
การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมใดออกมานั้นมิไดก้ระท าลงไปอยา่งเล่ือนลอยหรือปราศจาจุดมุ่งหมาย
ไร้ทิศทางตรงกนัขา้มกลบัมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จแห่งความตอ้งการของ
ตน   จากทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  สรุปไดว้่า  การท่ีผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมใดออกมา
นั้นตอ้งมีมูลเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการเกิดข้ึนก่อน  ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็ไดรั้บ
ส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้อ่ืนๆ  จากภายนอก  จนท าให้ผูบ้ริโภคมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความ
ตอ้งการนั้นจึงแสดงพฤติกรรมออกมาอยา่งมีเป้าหมายท่ีแน่นอน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตนในท่ีสุด 
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 2.4.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกจิ 
 พกัตร์ผจง  วฒันสินธ์ุ และพสุ   เดชะรินทร์  (2542)  ไดก้ล่าววา่  ภายหลงัจากท่ีไดท้  าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจแล้วในขั้นตอนต่อไปจะต้องท าการ
วิเคราะห์และประเมินว่า  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจจะมี
ความส าคญัอย่างไรต่อธุรกิจ  และมีความส าคญัอย่างไรต่อการก าหนดกลยุทธ์  เน่ืองจากไม่ใช่ว่า  
จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจจะมีความส าคญัต่อการจดัท ากลยุทธ์
เท่าเทียมกันหมด  ดงันั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ 
เหล่าน้ี  เพื่อก าหนดกลยทุธ์ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป 
 นนัทิยา   หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร (2543) ไดก้ล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็น
เคร่ืองมือท่ีมีศกัยภาพในการสร้างกลยุทธ์ส าหรับองค์กรธุรกิจชมชนโดยมีจุดเด่นดงัน้ี  ก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของผูน้ าและสมาชิกกระตุน้ให้คิด อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและฝึกให้ใช้
เหตุผลในการตดัสินใจอยา่ง     มีระบบสร้างสรรคใ์หเ้กิดการคิด  การมอง  และความเขา้ใจในแง่มุม
ใหม่ ก่อใหเ้กิดการเปิดเผยประเด็นซ่อนเร้น  หรือคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนให้ชดัเจนข้ึน ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงาน  และเกิดการผกูพนัต่อการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบติั
เกิดผลทางการปฏิบติัทนัที 
 สมยศ    นาวีการ  (2544) ได้กล่าวว่า  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   เพื่อการพิจารณาถึงโอกาสอุปสรรค์ท่ีมีผลกระทบโดยตรง   
ต่อการด าเนินงานขององคก์ร    โดยทัว่ไปสภาพแวดลอ้มจะมีอยูส่องส่วนคือ   สภาพแวดลอ้มการ
ด าเนินงานและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป  และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  เพื่อพิจารณาถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตได้แก่  โครงสร้างวฒันธรรมและทรัพยากรของ
องคก์ร   เราเรียกการวิเคาระสภาพแวดลอ้ม  เหล่าน้ีวา่  การวิเคราะห์ SWOT โดยจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค มีความหมายดงัน้ี 
  1. จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงลกัษณะเด่นของการด าเนินงานหน้าท่ีต่าง ๆ ภายใน
องค์กรไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน บุคลากร หรือธุรกิจ เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
ความส าเร็จขององค์การ ซ่ึงจะก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งของการด าเนินงานภายใน
เหล่าน้ี   
  2. จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานท่ีองคก์ารไม่สามารถกระท าไดดี้ อนั
เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององคก์ร   องคก์รจึงตอ้งหาทางแกไ้ขจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร   
ซ่ึงจะก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ารท่ีสามารถลบลา้ง   หรือปรับปรุงจุดอ่อนของการด าเนินงานภายใน
เหล่านั้น 
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  3. โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
องค์การท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานองค์กร  องค์กร
จะตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
เทคโนโลยี  สภาวะการแข่งขนัอยู่เป็นระยะ  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 
  4. อุปสรรค  (Threats)  หมายถึง สภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานขององคก์ร สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีไดแ้ก่ สงคราม หรือความเขม้แข็งของคู่แข่งขนั 
เหล่าน้ีเป็นตน้   

มลัลิกา    ตน้สน  (2543)  ไดใ้ห้นิยามการวิเคราะห์  SWOT  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค)  ในการวเิคราะห์ธุรกิจ ไวด้งัน้ี   
 เอส  (S)  คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง   หรือจุดเด่น  (Strength)        เป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีจาก
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร   ท่ีสามารถควบคุมได ้ เช่น  ฐานะการเงิน  ลกัษณะบริการการตั้งราคา  
การจดัช่องทางการจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด 
 ดบับลิว  (W)  คือ  การวิเคราะห์จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย  (Weakness)  ขององคก์รเป็นขอ้เสียท่ี
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร   เช่น  บริการไม่มีคุณภาพ  ช่ือเสียงไม่ดี  ฐานะการเงินไม่
มัน่คง 
 โอ  (O)  คือการวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity)  เป็นขอ้ไดเ้ปรียบจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองค์กร   หรือสภาพแวดล้อมท่ีควบคุมไม่ไดเ้ก่ียวกบัลูกคา้  คู่แข่งขนั   สภาพเศรษฐกิจ  
กฎหมาย  เป็นตน้ 
 ที  (T)  คือ  การวิเคราะห์ขอ้จ ากดั  (Threat)  เป็นขอ้เสียเปรียบหรือปัญหาของธุรกิจจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้ นอกจากปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง

ได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้ง
สลบัซบัซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการ
วดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
จึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้ พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กล่าวไวว้า่ “พึง” 
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เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความวา่ “ควร” เช่น พึงใจ หมายความวา่ พอใจ ชอบใจ และค าวา่ “พอ” 
หมายความวา่ เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูก ชอบ เม่ือน าค าสองค ามาผสมกนั “พึงพอใจ” จะ
หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Wolman (2516 อา้งใน ภนิดา ชยัปัญญา 
2541 : 11) กล่าวถึง ความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกท่ีไดรั้บความส าเร็จตามมุ่งหวงัและ ความ
ตอ้งการ มีผูก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ 
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย  

กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย  ์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น  

สมพงษ ์ เกษมสิน (2526) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจของ Maslow วา่ A.H.Maslow ไดเ้สนอ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลาย และไดต้ั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
มนุษยไ์วด้งัน้ี  
 1. มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการมีอยูเ่สมอและไม่มีส้ินสุด ความตอ้งการใดท่ีไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี ขบวนการน้ีไม่มีท่ีส้ินสุดตั้งแต่เกิดจนตาย  
 2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม  
 3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้น ตามความส าคญั (a hierarchy of needs) กล่าวคือ เม่ือ
ความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้มีการ
ตอบสนอง  
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 2.5.2 การวดัความพงึพอใจ  
 การวดัความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า 
ทศันคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนขา้งซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดั 
ทศันคติได้โดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวดัทศันคติได้โดยอ้อมโดยวดัความคิดเห็นของบุคคล 
เหล่านั้นแทน ฉะนั้น การวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากดัดว้ย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถา้
บุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อม 
เกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ ๆ ไป  

ภณิดา ชยัปัญญา (2541) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถท าไดห้ลายวิธี 
ดงัต่อไปน้ี  

1. การใชแ้บบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นลกัษณะ
ก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี
จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่
วา่จะ แสดงออกจากการพดูจา กริยา ท่าทาง วธีิน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และสังเกตอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน  

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดี
ใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกาย
และจิตใจไดเ้หมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบติัในกิจกรรม
นั้น ๆ 
 

2.5.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  
ผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตนวา่ไดรั้บการ

ตอบสนองมากนอ้ยเพียงไร หากไดรั้บการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภกัดีและเกิดการ
ส่ือสารแบบปากต่อปาก แต่ถา้ไดรั้บการตอบสนองนอ้ยก็จะรู้สึกในแง่ลบ  

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบั (drive) เป็นความ
ตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทาง 
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ชีววทิยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความล าบาก บางอยา่ง
เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การ
ยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจจะไม่มาก
พอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้
อยา่งเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์และทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์ 

จากความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ “ความพึงพอใจ” เป็น
การแสดงความรู้สึกดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป 
ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยัเหล่านั้นสามารถสนองความตอ้งการของบุคคล
ทั้งทางร่างกายและจิตใจไดเ้หมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือก
ปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ และสามารถวดัความพึงพอใจของบุคคลไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ หรือการสังเกต 

 
 
2.6 ข้อมูลทัว่ไปของอุทยานแห่งชาติไทรทอง 

2.6.1 ข้อมูลทัว่ไป และความเป็นมา 
        อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอเทพสถิต อ าเภอภกัดีชุม
พล และอ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ มีเน้ือท่ีประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกบัอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขา
พงัเหย ในช่วงตน้ฤดูฝนนอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มช้ืนไปด้วยพรรณไมน้้อยใหญ่แล้ว ท่ีน่ียงั
งดงามโดดเด่นดว้ยดอกกระเจียวท่ีผลิบานอยูเ่ตม็ทอ้งทุ่ง เรียกช่ือวา่ ทุ่งบวัสวรรค ์มีน ้ าตกไทรทองท่ี
สวยงาม และมีหนา้ผาใหทุ้กคนทา้พิสูจน์ของความหวาดเสียว   
 เน่ืองจากบริเวณท่ีดินป่าเทือกเขาพงัเหย และป่านายางกลกั ในทอ้งท่ีต าบลท่าใหญ่ ต าบลถ ้ า
ววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ต าบลบา้นเจียง ต าบลเจาทอง ต าบลวงัทอง ก่ิงอ าเภอภกัดีชุมพล อ าเภอ 
หนองบวัแดง ต าบลหว้ยแย ้ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว และต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต 
จงัหวดัชยัภูมิ ประกอบไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและมีค่า เช่น พนัธ์ุไม ้ของป่า สัตวป่์า
นานาชนิด ตลอดจนทิวทศัน์ ป่า และภูเขาท่ีสวยงามยิ่ง เช่น น ้ าตกไทรทอง ทุ่งบวัสวรรค์ ฯลฯ 
สมควรก าหนดใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือ ท่ี นร 0602/723 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2535 
วา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าดงักล่าวขา้งตน้ 
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และส านกัเลขานุการคณะรัฐมนตรี ไดมี้หนงัสือ ท่ี นร 0203/9140 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2535 วา่ 
บดัน้ี ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณาร่างดงักล่าวเสร็จแลว้ ให้กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์เพิกถอนป่าสงวนในส่วนท่ีทบัซ้อนกบัพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาใน
การใชบ้งัคบักฎหมายสองฉบบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือท่ี กษ 0713.2/43143 ลง
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2535 เห็นชอบ ในขอ้สังเกตุดงักล่าวในการเพิกถอนป่าสงวนท่ีทบัซอ้น  
 ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนงัสือ ท่ี นร 0203/855 ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2536 แจง้
วา่ ไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าเทือกเขาพงัเหย และป่านายางกลกั ในทอ้งท่ีต าบล
ท่าใหญ่ ต าบลถ ้ าววัแดง อ าเภอหนองบวัแดง ต าบลบา้นเจียง ต าบลเจาทอง ต าบลวงัทอง ก่ิงอ าเภอ
ภกัดีชุมพล อ าเภอหนองบวัแดง ต าบลห้วยแย ้ต าบลวงัตะเฆ่ อ าเภอหนองบวัระเหว และต าบลโป่ง
นก อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 
ตอนท่ี 126 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2535 โดยใชช่ื้อวา่ “ อุทยานแห่งชาติไทรทอง “ นบัเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดบัท่ี 77 ของประเทศไทย  
 2.6.2 ลกัษณะภูมิประเทศ  
 อุทยานแห่งชาติไทรทองอยู่ในเขตเทือกเขาพระยาฝ่อ และเทือกเขาพงัเหย มีลกัษณะภูมิ
ประเทศประกอบดว้ยภูเขาสูงต ่าหลายลูกเรียงรายสลบัซับซ้อน มีระดบัความสูงตั้งแต่ 300 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล ถึงสูงสุดท่ียอดเขาพงัเหย 1,008 เมตร เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้ าของล าห้วยโป่งขุนเพชร  
ล าหว้ยเชียงทา ล าหว้ยแย ้ล าหว้ยยาง ล ้าน ้าเจา ล าน ้าเจียง ซ่ึงเป็นสาขาของแม่น ้าชี  
 2.6.2 ลกัษณะภูมิอากาศ  

พื้นท่ีป่าแห่งน้ีจดัอยู่ในภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลม
มรสุม สามารถแบ่งฤดูกาลออกไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ลกัษณะของฝนท่ีตกส่วนมากจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน่จะไดรั้บไม่มาก
นกั ฝนตกมากในช่วงเดือนกนัยายน ฤดูหนาว ระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ และฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม  

2.6.3 พชืพรรณและสัตว์ป่า  
สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติไทรทองสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ป่าดิบแลง้ 

พบทางตอนเหนือของเทือกเขาพระยาฝ่อ และตอนกลางของเทือกเขาพงัเหย พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ 
ตะแบก กระบาก ตะเคียนหิน มะค่าโมง มะม่วงป่า ประดู นนทรีป่า สาธร และเขล็ง ฯลฯ ป่าเต็งรัง 
พบมากบริเวณพื้นท่ีสันเขาและพื้นท่ีลอนลาดตอนล่างในเทือกเขาพงัเหย พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ ก่อ 
พะยอม เต็ง รัง พลวง ตีนนก กวา้ว แดง รัก กระบก ส้าน ไผ่ และหญา้ชนิดต่างๆ และ ป่าเบญจ
พรรณ พบไม่มากนกั พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง และไผช่นิดต่างๆ  
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สัตวป่์า ท่ีพบเห็นได้ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้แก่ หมูป่า อน้ อีเห็น ชะมด เก้ง กระจง 
กระรอก กระแต กระต่ายป่า นกตะขาบทุ่ง นกกระปูด อีกา เหยี่ยว ไก่ป่า ตะกวด แย ้ตุ๊กแก ก้ิงก่า งู 
กบ ปาด เขียด อ่ึงอ่าง ฯลฯ และพบปลาบางชนิดตามแหล่งน ้าต่างๆ  

2.6.4 การเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
ท่ีท  าการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อยูห่่างจากตวัจงัหวดัชยัภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่าง

จากอ าเภอหนองบวัระเหว ประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สาย
ชยัภูมิ - นครสวรรค ์จะมีทางแยกขวามือเขา้ไปน ้าตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร 

2.6.5 แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจภายใน อุทยานแห่งชาติไทรทอง  
1. น า้ตกคลองไทย    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  

ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นอ าเภอภกัดีชุมพล ตวัน ้ าตก
เป็นชั้นเล็กๆ ภายใตร่้มไมท่ี้ร่มร่ืน จะมีน ้ามากในช่วงฤดูฝน  

2. ถ า้แก้วและถ า้พระ    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยูใ่นเทือกเขาพระยาฝ่อ   ภายในมีหินงอกหินยอ้ย

งดงาม  
3. น า้ตกไทรทอง    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  

     ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่บริเวณท่ีท าการอุทยานแห่งชาติไทรทอง สูง
ประมาณ 5 เมตร ลานหินกวา้ง 80 เมตร ยามน ้ าหลาก สายน ้ าแผก่วา้งตกลงมาเป็นม่านน ้ างดงาม มี
แอ่งน ้ าใหญ่อยู่บริเวณหนา้น ้ าตก สามารถลงเล่นน ้ าได ้เรียกวา่ “วงัไทร” เหนือน ้ าตกข้ึนไปมีวงัน ้ า
ขนาดใหญ่ เรียกว่า “วงัเงือก” แลว้ไหลลงตามความลาดชันของลานหินลงสู่น ้ าตกไทรทองยาว
ประมาณ 150 เมตร 

4. น า้ตกชวนชม    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
 ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยูเ่หนือน ้ าตกไทรทองข้ึนไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
 ตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ สูงประมาณ 20 เมตร กวา้ง 50 เมตร อยู่ภายใตร่้มไมท่ี้ร่มร่ืนทุ่ง
บวัสวรรค ์   อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบวัระเหว จ. ชยัภูมิ ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง ทุ่งบวัสวรรค ์หรือทุ่งดอกกระเจียว มีทั้งดอกสีชมพแูละดอกสีขาว อยูบ่ริเวณสันเขาพงัเหย
ดา้นทิศตะวนัตก มีทั้งหมด 5 ทุ่งใหญ่ๆ อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติประมาณ 10 กิโลเมตร 
จะออกดอกสวยงามเตม็ทุ่งประมาณปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ทางอุทยาน
แห่งชาติไทรทองจดัให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ จดัเจา้หน้าท่ีน าทางพาผูส้นใจเดินข้ึนไปตั้ง
แค้มป์พกัแรมบนทุ่งบวัสวรรค์ ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมบริเวณทุ่ง
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บวัสวรรคท์ั้ง 5 ทุ่ง จะมีพรรณไมด้อกแข่งขนักนัออกดอก มีทั้งดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี กระดุม
เงิน กระดุมทอง เอ้ืองนวลจนัทร์ หงอนไก่แจ ้สามพนัตึง ดาวเรืองภู เป็นตน้ 

5. จุดชมววิเขาพงัเหย    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
       ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-
นครสวรรค)์ ประมาณกิโลเมตรท่ี 70 เป็นท่ีแวะพกัรถยนต์และชมทิวทศัน์ของผืนป่าและแนวสัน
เขาสลับซับซ้อนของเขาพงัเหย เม่ือมองลงไปเบ้ืองล่างจะเห็นท่ีราบภาคกลางในเขตจังหวดั
เพชรบูรณ์เป็นบริเวณกวา้ง โดยเฉพาะในช่วงยามเยน็ท่ีอาทิตยจ์ะอสัดง 

6. จุดชมววิหลงัสัน    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
     ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพงัเหย สูงจากระดบัน ้ าทะเล 
1,008 เมตร อากาศหนาวเยน็ตลอดปี มีสถานท่ีกางเต็นท์พกัแรมและบา้นพกัรับรอง เพื่อสัมผสั  
ความหนาวเยน็ของอากาศ 

7. ผาห าหด    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
 ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นสันเขาตรงจุดสูงของเทือกเขาพงัเหย สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 864 เมตร มองเห็นทิวทศัน์สวยงามรอบดา้น อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานท่ี  
กางเตน็ทพ์กัแรม เพื่อสัมผสัความหนาวเยน็ของอากาศ และกิจกรรมปีนหนา้ผา 

8. ผาพ่อเมือง    อุทยานแห่งชาติไทรทอง     อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  
     ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ 10 กิโลเมตร เป็น
แนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นทางไปทุ่งบวัสวรรค์ บนสันเขาพงัเหยดา้น 
ทิศตะวนัตกสูงจากระดบัน ้ าทะเล 800-908 เมตร มองลงไปดา้นล่างจะเห็นตวั อ าเภอภกัดีชุมพล 
และเส้นทางเดินเทา้ลดัเลาะไปตามแนวหนา้ผา มีจุดชมววิเด่นๆ อยู ่4 จุดคือ ผาอาทิตยอ์สัดง ผาสวน
สวรรค์ ผาเพลินใจ ผาห าหด ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นหน้าผาท่ีหวาดเสียวสุดๆ เม่ือข้ึนไปนัง่บนชะง่อนหิน
นั้น 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ส าหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ พบวา่ นกัศึกษา
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ใชก้ารหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวโดยการสอบถาม
เพื่อนท่ีรู้จกั และลักษณะการเดินทางเป็นหมู่คณะมากท่ีสุด ขณะเดียวกันได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากโทรทศัน์มากท่ีสุด ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิง
นิเวศนั้น กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางวิทยุ โทรทศัน์ มีผลต่อการตดัสินใจเป็น
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อนัดบัหน่ึง ส่วนโดยการจดัทศันศึกษาไปยงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดบัสอง 

 
 ใจแกว้ แถมเงิน (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันากลยทุยก์ารตลาดเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ กลยุทธ์ในการด าเนินการดา้น
การตลาดอุทยานแห่งชาติผาแตม้ ไดแ้ก่ พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายให้เกิดปรปะ
โยชน์คุม้ค่าโดยการจดัแพ็คเก็จทวัร์ให้เหมาะสมกบัฤดูกาล ควรตั้งราคาท่ีเหมาะสม การขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายมมากข้ึน ควรมีการจดัตั้งฝ่ายการตลาดท่ีดูแลการตลาดเชิงรุก และมีการท าการ
ส่งเสริมการตลาดอยา่งจริงจงั 
 
 ทศัไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดในกลุ่ม
จงัหวดัอีสานใต้ พบว่า การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการโฆษณา เช่นแผน่พบั โบรชวัร์ การประชาสัมพนัธ์ท่ีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจดัให้มีแถลงข่าว หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของจงัหวดัได ้ในส่วนปัญหาและอุปสรรค 
ของการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัอีสานใต ้คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดการ
ประสานงานท่ีดี ความไม่พร้อมและขาดศกัยภาพ 
 

นาถพิมล วาดสันทนั (2545) ได้ท าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดแหล่งท่องเท่ียวเมือง
ประวติัศาสตร์เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่การพฒันาดา้นกลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเท่ียว
เมืองประวติัศาสตร์เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ควรเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นอินเทอร์เน็ต และ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน 
จดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกั 
 
 ไพฑูรย ์จนัทรา (2546) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
วนอุทยาน (สวนหิน) ของประเทศไทย: กรณีศึกษาวนอุทยานหินผางาม จงัหวดัเลย พบวา่ 1) ผูห้ญิง
วยัรุ่นท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเรียนนิยมท่องเท่ียวในวนอุทยานผางามมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่โดยสารรถบสั
มาเท่ียวอุทยานผางามกบัเพื่อนๆเป็นคร้ังแรก ตามการบอกเล่าปากต่อปากโดยมีจุดมุ่งหมายมาชม
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเป็นสวนหินโดยเฉพาะบริเวณเขาวงกต โดยมีมคัคุเทศก์น าทาง ใช้
เวลาในการท่องเท่ียว 1-2 ชั่วโมง และหลังจากเดินเท่ียวแล้วก็นั่งรถบริการกลับศูนย์บริการ
นกัท่องเท่ียว 2) นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นทางบวกต่อปัจจยัการจดัการการส่งเสริมการท่องเท่ียว
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เชิงนิเวศซ่ึงวนอุทยานผางามจดัท าอยู่ในขณะน้ีได้แก่ ปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัด้านการ
จดัการ ปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 เพญ็ศรี เจริญวานิช (2541) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียว 5 จงัหวดั คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย ์
เลย และอุบลราชธานี เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ ทศันคติ และความคิดเห็นท่ีมีต่อท่องเท่ียวเชิงนิเวศรวม
ไปถึงโอกาสทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
วิธีการท่ีเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ป็นวิจยัเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยศึกษาจากประชากร 3 กลุ่ม คือ เจา้หนา้ท่ีดา้นการท่องเท่ียวในหน่วยงาน
ของรัฐ ผูบ้รหารหรือตวัแทนประกอบการท่ีท าธุรกิจน าเท่ียวและนกัท่องเท่ียว 
 
 โรจนา โนนศรีชัย (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การตลาดเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง จงัหวดัเลย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ส่ือท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัภูกระดึงมากท่ีสุด คือ คนรู้จกัแนะน า 
 
 วรวตัย ์สุวรรณภกัดี (2547) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในอุทยานนกน ้ าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยาน
นกน ้ าทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-45 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป เดินทางไปท่องเท่ียวแบบเช้าไปเยน็กลบั ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานนกน ้าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง เก่ียวกบัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของบริเวณสถานท่ี ด้านบริหารจดัการโดยทัว่ไป ด้านบุคลากร ด้านทัว่ไปของการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งโดยรวมและจ าแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และลกัษณะการมาท่องเท่ียว มีความคิดเห็นเห็นด้วย อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ดา้นบริหารจดัการโดยทัว่ไปมีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

วฒันาพร สุฉายา (2545) ศึกษาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวตามหลกัการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวดอยตุง จังหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบว่าสภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวดอยตุง มีความพร้อมและสามารถจัดการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวดอยตุงมีความรู้ดา้นพื้นท่ีดอยตุง ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิง
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นิเวศและพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัปานกลาง   ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรจะมี
การปรับปรุงในดา้นการใหค้วามรู้และการส่ือความหมายใหก้บันกัท่องเท่ียวและคนในทอ้งถ่ิน 
  

ศิริรัตน์ โตสัมพนัธ์มงคล (2549) ศึกษาเร่ือง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ในจงัหวดัตาก พบวา่จงัหวดัตากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายมาก โดย
มีความโดดเด่นดา้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติมากท่ีสุด การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท าไดง่้าย 
มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีจ  านวนโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวและบุคลากรเพียงพอในการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวพอเพียง ในแหล่งท่องเท่ียวมีป้าย
ส่ือความหายชดัเจนและมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวเกิดการเรียนรู้มีการให้ความรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียวด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แก่นักท่องเท่ียวและประชาชนท้องถ่ิน 
ประกอบกบัประชาชนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียว เจา้หนา้ท่ีของรัฐและผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่า 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้และการสร้างงาน และมี
ขอ้เสนอแนะให้มีการอบรมความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทศัน์
ของแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว และแผนกลยุทธ์การพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดัตาก ควรประกอบดว้ยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ด้านการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดา้นการบริการการท่องเท่ียวและดา้นการตลาดการท่องเท่ียว ทั้งน้ี โดยมีกิจกรรม
ท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้
  
 นิรันดร์ กุลฑานนัท์ , ถวิล แสนตรง และสุนทร เทศสวสัด์ิวงศ ์  (2550) ท าการศึกษาเร่ือง 
โครงการพฒันาวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าในเขตอีสานใต ้  การวิจยัน้ี  
มีวตัถุประสงค์ การศึกษาเร่ืองการพฒันาวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าใน
เขตอีสานใต ้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียว วนอุทยานอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษา
พนัธ์ุป่าในเขตอีสานใต ้ ศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และรูปแบบการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
รวมทั้งศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาและการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใตสู้ค่ วามย ัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารของหน่วยงานและแหล่งความรู้จากอินเตอร์เน็ต สอบถามความคิดเห็น
จากนกัท่องเท่ียวจ านวน 400 คน เก่ียวกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม SPSS For Windows และน าเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ยตารางแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่า
มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารประชุมกลุ่มและสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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 ผลการศึกษาพบวา่ อุทยานแห่งในเขตอีสานใต ้ 9 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง และเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 4 แห่ง กระจายอยูใ่นพื้นท่ี 6 จงัหวดั ในดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  พบวา่ 
ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมีศกัยภาพมากทั้งดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว การคมนาคม
เขา้แหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยั ส่วนท่ีอยู่ในระดบัปานกลางเป็นดา้นท่ีพกัแรม  ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นขอ้มูลข่าวสารส าหรับรูปแบบการจดัการแหล่งท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยานแห่งชาติ มีแนวปฏิบติัท่ีใกลเ้คียงกนั เพราะเป็นแนวนโยบายท่ีมอบมาในระดบักระทรวง 
กรม ซ่ึงมีการแบ่งงานในดา้นกฎระเบียบและการปฏิบติัของนกัท่องเท่ียว งานบริการดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นกิจกรรมและนนัทนาการ ดา้นการส่ือความหมาย ป้าย การประชาสัมพนัธ์ ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นการจดัการภูมิทศัน์ และทศันียภาพ ดา้นบริการบา้นพกั ดา้นบริการอาหาร 
ดา้นคมนาคมขนส่ง ยกเวน้ในส่วนของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าท่ีค่อนขา้งเขม้งวดกบันกัท่องเท่ียวใน
ด้านการท่องเท่ียว โดยจะเน้นไปในกิจกรรมศึกษาธรรมชาติเป็นหลักในด้านแนวทางและ
ยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเขม้แข็งของการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่ม
อีสานใตโ้ดยเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศเพื่อบา้น นั้น พบวา่มีการเช่ือมโยงการด าเนินงานในระดบั
พื้นท่ีชายแดนอยูแ่ลว้ ในดา้นการอนุรักษป่์าไมแ้ละสัตวป่์า และน่าจะขยายมาเป็นความร่วมมือดา้น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวไดใ้นอนาคต 
 

ณฏัฐินี ศรีวงศต์ระกลู ,ดวงใจ ค ารบธนสาร และเมธี ทองดี (2550) ท าการศึกษาเร่ือง  กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน ของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท 
(Home Stay) เขตอีสานใต ้  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่ม
เยาวชน ของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท (Home Stay) เขตอีสานใต ้ (Home Stay Promotion 
Strategy for YouthTourist in South-Northeastern Region)คร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)ควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) ในการด าเนินงานศึกษา
ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเช่ือถือ โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการส่งเสริมการตลาดส าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน ของท่ีพกัแบบสัมผสั
วฒันธรรมชนบท ( Home Stay) เขตอีสานใต ้2) เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีต่อท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท (Home Stay) เขตอีสานใต ้ 3) เพื่อให้ไดส่้วน
ประสมการตลาด ส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชนของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท (Home 
Stay) เขตอีสานใต ้และ 4) เพื่อให้ไดถึ้งยุทธศาสตร์การพึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งการ
พฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใตโ้ดยการเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศเพื่อน
บา้น 
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 ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาของการส่งเสริมการตลาดส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชนของท่ี
พกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท (Home Stay) เขตอีสานใต ้คือ กลุ่มโฮมสเตยใ์นเขตอีสานใตย้งัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดอย่างแทจ้ริง ขาดความตระหนกัในการให้การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นการส่งเสริมการตลาด สมาชิกกลุ่มโฮมสเตยย์งัขาดความสามารถใน
การส่ือสาร ทั้งการพูด และการเขียน มีงบประมาณมีจ ากดั บุคลากรจากหน่วยงานในทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ก็ยงัขาดความรู้ในเร่ืองการส่งเสริมการตลาด การขาดงานการวิจยัและงานเชิงวิชาการเก่ียวกบั
การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบทในเขตอีสานใต ้ ขาด
หน่วยงานกลางในระดบัพื้นท่ี ท่ีจะช่วยในการส่งเสริมงานดา้นการส่งเสริมการตลาดให้กบักลุ่ม
โฮมสเตย ์ นักท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่ไม่รู้จกัและไม่เขา้ถึงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของค าว่า 
“โฮมสเตย”์ ในประเทศไทย และไม่เคยไดรั้บขอ้มูลจากการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มโฮมสเตย ์
 ดงันั้น กลยทุธ์ท่ีส าคญัท่ีจะส่งเสริมการตลาดส าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชนของท่ีพกัแบบ
สัมผสัวฒันธรรมชนบทในเขตอีสานใต ้สามารถล าดบัไปเป็นขอ้รายละเอียด ดงัน้ี 
 1. กลยทุธ์การจดัตั้งหน่วยงานกลางดา้นการส่งเสริมการตลาดของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรม
ของเขตอีสานใต ้
 2. กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรดา้นความรู้และความตระหนกัในการส่งเสริมการตลาดของท่ี
พกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบท 
 3. กลยทุธ์การพฒันางานดา้นระบบสารสนเทศของท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบทส าหรับ
ชุมชนหรือกลุ่มผูบ้ริหารจดัการโฮมสเตยแ์ละส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน 
 4. กลยุทธ์การน าเร่ืองของการท่องเท่ียวหรือเร่ืองท่ีพกัแบบสัมผสัวฒันธรรมชนบทเขา้ไป
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน หรือหลกัสูตรของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาทั้งในทอ้งถ่ิน 
และทัว่ไป 

พิษณุ วงษ์เกษม (2548) ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ภูพระบาท อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานีโดยกลุ่มตวัอย่าง
ศึกษาเป็นนักท่องเท่ียวจ านวน 204 ราย สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสุม
ภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่า t-test ค่า f-test  ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวร้อยละ 
51.0 เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียร้อยละ 36.8 มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา ร้อยละ54.4 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 40.7 เปฌนนกัเรียนหรือนกัศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 มีภูมิล าเนาอาศยัในจงัหวดั
อุดรธานี ร้อยละ 94.6 ระบุวา่ไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียว ร้อยละ 86.8 คิดจะกลบัมาท่องเท่ียว
ภูพระบาทอีก 
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ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ภูพระบาท
พบวา่ 1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัพอใจนอ้ยทุกเร่ือง 2)ดา้น
การบิหารจดัการ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก ไดแ้ก่เร่ืองการบรรยายและให้
ความรู้ของเจา้หน้าท่ีแก่นักท่องเท่ียว การต้อนรับอ านวยความสะดวก 3) ด้านการบริการต่างๆ
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดบัพอใจนอ้ย  และ4) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในระดบัพอใจนอ้ยทุกกิจกรรม 

เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน 4 ด้าน 
ตามลกัษณะพื้นฐานบางประการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี
แตกต่างกนั พบวา่ มีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติ 


