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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชร 
MARKETING STRATEGY OF KAMPHAENG PHET 

PROVINCE's TOURIS 

อิสรีย ดอนคราม1 

Itsaree Donkram 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สภาพปญหาการบริหาร

จัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 2. ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 3. การพัฒนากลยุทธ 

การตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา 

แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว ผูประกอบการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการดานการตลาดและยุทธศาสตร สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย 

พบวา 1. หนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวไมไดดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารจัดการดานการตลาด 2. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 

2.93) สามารถจัดอันดับ ไดดังนี้ 1) ราคาของแหลงทองเที่ยว 2) ผลิตภัณฑ

แหลงทองเที่ยว 3) บุคลากรทองเที่ยว 4) กระบวนการใหบริการการทองเที่ยว 

5) การสงเสริมการตลาด 6) สภาพแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว และ   

7) สถานที่ตั้งและชองทางจัดจําหนาย 3. กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยว 

 1ผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 9 กลยุทธ คือ กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาด

การทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 

กลยุทธ การประชาสัมพันธ การทองเที ่ยวภายใตกระแสเครือขายสังคม

ออนไลน กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว กลยุทธเจาะ

ตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุมใหม) 

กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยง

เครือขายความรวมมือ กลยุทธสรางความสัมพันธดานการทองเที ่ยวกับ

ตางประเทศ ผลการประเมินกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร ดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ    

คําสําคัญ : กลยุทธการตลาด การทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  

Abstract 

A research on marketing strategies for Kamphaeng Phet province’s 

tourism had purposes to 1. study about the problems in 

marketing management of Kamphaeng Phet province’s tourism, 2. 

study about the tourists’ satisfaction towards Kamphaeng Phet 

province’s tourist attractions, and 3. develop marketing strategies 

for Kamphaeng Phet province’s tourism. This research used the 

research and development methodology to investigate in all 

aspects. Data sources consisted of tour operator, community clients, 

government agencies, and academic for marketing and strategy. 

The findings indicated that 1. Stakeholders with tourism did not 

operate according to the marketing management process. 2. Tourists 
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are satisfied with Kamphaeng Phet province's tourism products. 

The overall score was moderate (mean = 2.93), can be ranked as 

follows: 1) the price 2) the product 3) the people 4) the process 

5) the promotion 6) the physical evidence and 7) the place. 3. There 

were nine marketing strategies for Kamphaeng Phet province’s 

tourism including Kamphaeng Phet province’s tourist marketing 

department development strategy, tourism product development 

strategy, on-line social media advertising development strategy, 

tourism service personnel developmental strategy, customer 

assessment strategy (for current tourists), partner network market 

development strategy (for new tourists), recreational marketing 

strategy, value-added strategy tourism international relationship 

strategy. Considering of the marketing strategy for Kamphaeng Phet 

province’s tourism. Concordance with vision, mission, objective, 

possibility, and usefulness of the strategies, acts and key performance 

indicators, it was at high level of concordance. And the evaluation of 

possibility, usefulness, measure, and indicators was at high to highest 

level. 

Keywords: Marketing strategies, Kamphaeng Phet province’s tourism 

บทนํา 

 แหลงทองเที่ยวจะประสบผลสําเร็จไดถาแหลงทองเที่ยวนั้นสามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหทองถ่ินมีรายได

และเกิดการพัฒนาดานปจจัยพื้นฐานในการผลิตเพื่อสนองความตองการในดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวมีขีดจํากัดในการรับ
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นักทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจึงตองมีการวางแผนเพื่อปองกัน

ผลเสียที่อาจเกิดข้ึน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เมื่อได

มีการวางแผนอยางรัดกุมแลวจึงมีการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหแหลงทองเที่ยว

ไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวและทําใหแหลงทองเที่ยวพัฒนา

ไปไดอยางยั่งยืน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2546, หนา 42) สืบเนื่องจากผลการวิจัย เร่ือง

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมจังหวัด

กําแพงเพชร เมืองมรดกโลก เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของธารทิพย  ธรรมสอนและ

คณะ (2552) ที่พบวา นักทองเที่ยวที่ เขามาเที่ยวชมงานนั้นสวนใหญเปน

นักทองเที่ยว หรือประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเอง ดังนั้น การลงทุนใน

การจัดงานแตละครั้งหรือแตละคราวไมสามารถที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจาก

ภายนอกจังหวัดมาได ผูประกอบการที่นําสินคามาจําหนายสวนใหญเปน

ผูประกอบการที่มาจากตางถ่ิน ที่มีผูบริหารจัดการงานเปนผูหามาจําหนาย แต

ผูประกอบการในทองถิ่นจะไมคอยมา โดยใหเหตุผลวาสู คาใชจายไมไหว 

นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยว สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา ที่มีอํานาจซื้อไมสูง 

เพราะรายไดมีจํากัด แตมีความพึงพอใจในรูปแบบของการจัดงาน โดยใหเหตุผล

วาเหมือนกับการจัดงานตลาดนัดเพราะมีของมาขายมาก โดยที่ธารทิพย 

ธรรมสอนและคณะ (2552) ไดใหความเห็นวา ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและมี

สวนเกี่ยวของคงตองรวมกันพิจารณา ทบทวน และหาแนวทางแกไข เพื่อการ

วางแผนการพัฒนาใหเกิดข้ึนจริง เพราะจัดงานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว แตใน

สถานการณจริงกลับไมมีนักทองเที่ยวจากตางจังหวัด หรือนักทองเที่ยวตางชาติ

เขามาเที่ยวเลย จึงเห็นสมควรที่จะตองพิจารณาวางแผนพฒันาในทกุดาน ไมวา

จะเปนในเร่ืองของการสงเสริมการตลาด ที่เปนองคประกอบสําคัญของการ

ทองเที่ยว การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทองเที่ยว การวางแผน การ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับนักทองเที่ยว การใหความรูความเขาใจ
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ในเรื ่องของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ ่น ทําการตลาดเครือขายกับพื ้นที่

จังหวัดอ่ืนกับจังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกลยุทธเชิงรุกทางการตลาด 

สุประภา สมนักพงษ (2551) ไดทําการวิจัย เร่ือง การจัดการการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ผลการศึกษา 

พบวา การจัดการพื้นที่ยังไมชัดเจน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการจัดการของอุทยานฯ 

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่แสดงความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยหรือ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น การเขาถึงอุทยานฯ ก็คอนขางจํากัดใน

การเดินทางไมสะดวก สวนการพัฒนาอยางยั่งยืน พบวา การอนุรักษโดยใช

ทรัพยากรคอนขางดี แตควรมีการประสานความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 

อุทยานประวัติศาสตรมีจุดแข็ง คือ ความเปนมรดกโลก ซึ่งทําใหอุทยานฯ เปนที่

รูจักและเปนที่ดึงดูดใจสําหรับผูมาเยี ่ยมชม แตมีจุดออน คือ ดานการตลาด

และการประชาสัมพันธที่ยังมีนอยและการจัดการพื้นที่ยังไมดีเทาที่ควร โอกาส 

คือ ยุทธศาสตรของจังหวัดกําแพงเพชรที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แตอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการจัดการดานการทองเที่ยว คือ ขาดความรวมมือ

ทางการทองเที่ยวระหวางประชาชนทองถ่ินและกลุมผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว 

นอกจากนั้น ตลาดการทองเที่ยวที่คอนขางจํากัด การโฆษณาและกิจกรรม

ประชาสัมพันธที่ไมประสานกันและไมพอเพียง ซึ่งความเปนจริงแลวประชาชน

ในทองถ่ิน ตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของอุทยาน

ประวัติศาสตรอยางมาก ดวยเหตุและที่มาจากประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวา การสงเสริมการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ในแตละถิ่น

จะประสบความสําเร็จไดนั้น การมีสวนรวมของชุมชนและกลยุทธการตลาดที่จะ

นํามาใชในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่จะมี

สวนสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวในแตละพื้นที่นั้นประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะ

จังหวัดกําแพงเพชร ที่ผลการวิจัยตางๆ ที่ออกมานั้นพบวา มีปญหาในเร่ืองของ
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การทําการตลาดที่ทําใหการทองเที่ยวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการทําวิจัย เร่ือง กลยุทธการตลาดสําหรับการ

ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร จึงเปนเร่ืองที่สําคัญที่จะตองดําเนินการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียกับการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ไดนําไปใชในการพัฒนาการ

ตลาดใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการการตลาดการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 3. เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 

       1. ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 1.1 ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอ

คลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 
คน และตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยว ผูใหขอมูลหลักจากสวน
ราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของกับชุมชน เก่ียวของกับการทองเที่ยว ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด รวม 40 คน 
  1.2 นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว อําเภอคลอง

ลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขานุวรลักษบุรี และอําเภอโกสัมพีนคร โดย

ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ โคชเรน (W.G. Cochran, 1953, 

อางจากยุทธ ไกยวรรณ, 2548, หนา 77) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเมื่อไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จากประชากร รอยละ 40 ณ ระดับความ
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เชื่อมั่นรอยละ95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ไดขนาด

ตัวอยาง 403 คน และใชการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Selection) 

 1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับการจัดการการตลาดการทองเที่ยว

กําแพงเพชร จํานวน 17 คน 

            1.4 ผูตรวจสอบกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรที่

ไดจากการวิจัย จํานวน 9 คน 

       2. ขอบเขตดานตัวแปร 
 2.1 สภาพปญหาการบริหารจัดการการตลาดการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย การวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขา

มาทองเที่ยวฯ การวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ฯ การนําแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดการทองเที่ยวฯ ไปปฏิบัติ และ

ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร 

 2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย ผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว 

ราคาของแหลงทองเที่ยว สถานที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากรการทองเที่ยว กระบวนการใหบริการการทองเที่ยว และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว 

            2.3 กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของการจัดการ

การตลาดการทองเที่ยวฯ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ

และตัวชี้วัดของกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

วิธีดําเนินการวิจัย  
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดาน        

การทองเที่ยวของจังหวดักําแพงเพชร แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคล

ที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอคลองลานพัฒนา อําเภอเมือง 

อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 คน และตัวแทน

ผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจโรงแรม รีสอรท รานอาหาร 

การขนสงรานขายของฝากของที่ระลึก จํานวน 10 คน ผูใหขอมูลหลักจากสวน

ราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของกับชุมชน เก่ียวของกับการทองเที่ยว ระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด จํานวน 10 คน ใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 

Shop)  วิเคราะหขอมูลดวยการสังเคราะหเนื้อหา 

            ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลง

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร แหลงขอมูล คือ นักทองเที ่ยว โดยใช

แบบสอบถามกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว อําเภอ

คลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขานุวรลักษบุรี และอําเภอโกสัมพีนคร 

โดยผูวิจัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ โคชเรน (W.G. Cochran, 

1953, อางจากยุทธ ไกยวรรณ, 2548, หนา 77) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเมื่อ

ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จากประชากร รอยละ 40  ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิด ความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ไดขนาด

ตัวอยาง 403 คนและใชการสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Selection) ใช

วิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด 

กําแพงเพชร โดย 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม
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ทางการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูมีสวนไดสวนเสียกับการ

ทองเที่ยวฯ คร้ังที่ 1 ประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชน

ตางๆ ที่อยูในพื้นที่อําเภอคลองลานพัฒนา อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

อําเภอโกสัมพีนคร จํานวน 20 คน และตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับธุรกิจ

ทองเที่ยว จํานวน 40 คน มีเนื้อหาประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) จุดออน  

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวฯ ใชเทคนิคการวิเคราะห 

SWOT 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวฯ 

แหลงขอมูลประกอบดวย ประชาชนบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนตางๆ ที่อยูใน

พื้นที่ที่มีแหลงทองเที่ยวตั้งอยู จํานวน 7 คน ตัวแทนผูประกอบการที่เก่ียวกับ

ธุรกิจทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจโรงแรม รีสอรท รานอาหาร การขนสง รานขาย

ของฝากของที่ระลึก จํานวน 5 คน ผูใหขอมูลหลักจากสวนราชการและ

หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับชุมชนที ่เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยว ระดับชุมชน 

ระดับจังหวัด จํานวน 5 คน รวม 17 คน เพื่อจัดทํารางกลยุทธการตลาดการ

ทองเที่ยวฯ 3) ตรวจสอบความถูกตองและประเมินความสอดคลอง ความ

เหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนกลยุทธการตลาดสําหรับ

การทองเที่ยวฯ โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

  1.1 ดานการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน เชน กรมศิลปากร 
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รับผิดชอบดูแลอุทยานประวัติศาสตร กําแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน

กําแพงเพชร กรมปาไมรับผิดชอบดูแลอุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติ

แมวงก และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา องคการบริหารสวนตําบลคณฑี

รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานคณฑี องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

รับผิดชอบดูแลบอนาพุรอนพระรวง และเกาะเสือ เปนตน สงผลใหการบริหาร

จัดการตลาดแหลงทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมได

ดําเนินการรวมกันในการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  

   1.2 ดานการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน จึงขาดการวางแผนเก่ียวกับการ

บริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกัน จังหวัดขาด

กลยุทธในการกระตุนดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาทองเที่ยว

ในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนนักทองเที่ยวที่จะมีการ

ใชจายมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย และเปนกลุมที่สามารถสรางงานและสราง

รายไดใหกับประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร สงผลใหการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 1..3 ดานการนําแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรไปปฏิบัติ พบวา การดําเนินงานดานการ

ทองเที่ยว มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน แตละหนวยงานจะ

ดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยวไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

 1.4 ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แตละหนวยงานที่ตางฝายตาง

ดําเนินงานจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไมไดดําเนินงาน
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ดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรอยางแทจริง 

จึงไมมีการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา   

2..1 นักทองเที่ยวจําแนกตามขอมูลทั่วไป พบวา สวนใหญเปนหญิง รอย

ละ 67.50 โดยมีอายุสูงกวา 60 ป รอยละ 28.30 รองลงมาอายุ 51-60 ป รอย

ละ 26.10 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/เทียบเทามากที่สุดรอยละ 50.40 

รองลงมาต่ํากวาระดับ ปริญญาตรี รอยละ 43.70 ประกอบอาชีพเปนพนักงาน

เอกชน เปนสวนใหญ รอยละ 33.30 รองลงมาอาชีพขาราชการ/ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รอยละ 20.80 สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001- 

40,000 บาท รอยละ 25.80 รองลงมารายไดคาเฉลี่ยตอเดือน 10,001- 

20,000 บาท รอยละ 23.10 

 2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ที่มาทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

พบวา นักทองเที่ยวมีวัตถุประสงคหลักของการมาทองเที่ยวเพื่อการพักผอน 

มากที่สุดรอยละ 85.1 รองลงมาคือ เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน รอยละ 36.7 

นักทองเที่ยวสวนใหญมาทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร คร้ังที่ 2 รอยละ 

70.20 รองลงมาคือ มาเที่ยวเปนคร้ังแรก รอยละ 19.10 มีลักษณะการเดินทางมา

ทองเที่ยว ดวยการนําเที่ยวของหนวยงาน มากที่สุด รอยละ 46.20 รองลงมา มา

กับครอบครัว/ เพื่อน รอยละ 41.90 โดยครอบครัวเปนผูที่ทําหนาที่ในการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยว มากที่สุด รอยละ 65.30 รองลงมา คือ ตนเอง เปนผูที่

นําหนาที่ตัดสินใจ รอยละ 16.60 สวนเหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว

ในจังหวัดกําแพงเพชร เพราะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงาม 

มากที่สุด รอยละ 65.00 รองลงมา คือ มีความสะดวกในการขับรถเขาถึง
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สถานที่ทองเที่ยว รอยละ 50.60 สวนใหญ พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

เปนรถยนตสวนตัว รอยละ 84.90 นักทองเที่ยวมีขอมูลทองเที่ยวบางสวนและ

ตองการเพิ่มเติม มากที่สุด รอยละ 58.60 รองลงมา คือ มีขอมูลทองเที่ยว

เพียงพอ รอยละ 27.50 สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวจาก

อินเตอรเน็ต รอยละ 30.50 รองลงมา คือ จากเพื่อน/ ญาติ รอยละ 29.80 ชวง

เดือนที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว สวนใหญชวงเดือนพฤศจิกายน-

กุมภาพันธ รอยละ 59.80 รองลงมา คือ ชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน รอยละ 

36.20 ระยะเวลาที่มาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร มากที่สุด นอยกวา 3 วัน รอย

ละ 86.10 รองลงมา คือ ตั้งแต 3-6 วัน รอยละ 12.90 สวนคาใชจายที่ใชใน

การมาทองเที่ยว สวนใหญต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 94.30 รองลงมา คือ 

ตั้งแต 5,000-10,000 บาท รอยละ 5.00 โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมีความคิดวา

จะกลับมาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร รอยละ 96.50 เหตุผลที่นักทองเที่ยวสวน

ใหญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เพราะเปนชวงวันหยุดราชการ/ 

วันหยุดระยะยาว รอยละ 42.70 รองลงมา คือ เพราะความประทับใจจากการ

มาเที่ยวคร้ังที่ผานมา รอยละ 41.70 สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 

เพราะแหลงทองเที่ยวสวยงาม/ หลากหลายมากที่สุด รอยละ 51.40 รองลงมาคือ 

บรรยากาศในการทองเที่ยว รอยละ 26.30 แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทาง

มาทองเที่ยว คือ วัดพระบรมธาตุนครชุม รอยละ 86.40 รองลงมา คือ ตลาด

ยอนยุคนครชุม รอยละ 85.60 

  2.3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงแสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ 
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชรใน
ภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร 

Χ  S.D. ความหมาย 

   ดานผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว 
3.19 .20 ปานกลาง 

  

   ดานราคาของแหลงทองเที่ยว 
3.46 .32 ปานกลาง 

  

   ดานสถานทีต่ั้งและชองทาง 

การจัดจําหนาย 
2.63 .47 ปานกลาง 

   ดานการสงเสริมการตลาด 
2.74 .47 ปานกลาง 

   ดานบุคลากรทองเที่ยว 
3.02 .63 ปานกลาง 

   ดานกระบวนการใหบริการการ

ทองเที่ยว 
2.75 .93 ปานกลาง 

   ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

การทองเที่ยว 
2.73 .66 ปานกลาง 

รวม 
2.93 .29 

  ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรในภาพรวม
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ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.93) สามารถจัดอันดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรไดคือ 1) ดานราคาของ
แหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 3.46) 2) ดานผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยว (คาเฉลี่ย 
= 3.19) 3) ดานบุคลากรทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 3.02) 4) ดานกระบวนการ
ใหบริการการทองเที่ยว  (คาเฉลี่ย = 2.75) 5) ดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉลี่ย = 2.74) 6) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพการทองเที่ยว (คาเฉลี่ย = 
2.73) และ 7) ดานสถานที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย = 2.63)   
 3. ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา  

 3.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก เพื่อจัดทํากลยุทธ

การตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร                           

 3.1.1 ปจจัยภายในของการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา มีจุด

แข็ง (Strengths) ประกอบดวย 5 รายการคือ 1) จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่

หลากหลาย 2) มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนที่เปนมรดกโลก โดยมีการรวมกลุม

เสนทางมรดกโลกกับจังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน ไดแก อยุธยา อุทัยธานี 

กําแพงเพชร สุโขทัยและอุตรดิตถ 3) จังหวัดมีงานประเพณีที่มีเอกลักษณ อาทิ 

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร งานนบพระเลนเพลง 4) ความเขมแข็ง

ของภาคประชาชนในการจัดการการทองเที่ยวในรูปแบบชุมชน 5) อัตรา

คาบริการในการมาทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรไมแพง มีความคุมคา จุดออน 

(Weaknesses) ประกอบ ดวย 12 รายการคือ 1) ขาดการวางแผนเก่ียวกับการ

บริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกันของ

ผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเที่ยว 2) แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร มี

หนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน สงผลใหการบริหารจัดการตลาดแหลง

ทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 3) จังหวัดขาดการบูรณา

การระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการการ
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ทองเที่ยวรวมกัน สงผลใหการบริหารจัดการการทองเที่ยวขาดเอกภาพทั้งดาน

นโยบายและแนวปฏิบัติ 4) แหลงทองเที่ยวขาดอุปกรณและเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

รวมทั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการการทองเที่ยว 5) ปจจัยพื้นฐาน

ดานการบริการทองเที่ยวจังหวัดไมมีความพรอม 6) ขาดการสงเสริมการตลาด

และประชาสัมพันธอยางมีวิสัยทัศนภายใน 5-10 ปขางหนา ไมมีการ

ประชาสัมพันธในหลายชองทางและหลายรูปแบบ 7) ขาดการสรางสินคาของที่

ระลึกที่เปนเอกลักษณเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร 8) ขาดบุคลากรดาน

การตลาดด านการท องเที ่ยว  และด านอื ่นย ังขาดความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 9) ระบบการขนสงไมมีประสิทธิภาพ 10) ไมมี

จุดศูนยรวมบริการนักทองเที่ยวที่สะดวกและหางาย 11) ขาดการรวมสราง

เครือขายการทองเที่ยวผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูมีสวนได

สวนเสีย 12) ขาดการสรางจิตสํานึกรวมปกปองผลประโยชนแหลงทองเที่ยว

และการเปนเจาบานที่ดีของ ภาคประชาชนและองคกรทองถ่ินในฐานะเปนผูที่

อาศัยอยูในพื้นที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.1.2 ปจจัยภายนอกของการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา มี

โอกาส (Opportunity) ประกอบดวย 6 รายการ คือ 1) การตื่นตัวของ

นักทองเที่ยวในการทองเที่ยวภายในประเทศ และการสงเสริมของภาครัฐ การ

รวมพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2) กระแส

ความนิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวเพิ่ม

มากข้ึน 3) โอกาสในสวนของนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มมากข้ึนจากการสงเสริม

ของภาครัฐ 4) นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยวจังหวัดภาคเหนือในชวงฤดูหนาว 

(เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ) 5) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค

ตางๆ ของโลก (GMS BIMSTEC ACMECS) เชน การรวมตัวของกลุมสมาชิก

อาเซียน เปนตน สงผลดีตอการพัฒนาโครงขายการคมนาคมเชื่อมโยงระหวาง
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ประเทศและสงผลดีตอการทองเที่ยว 6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

สื่อสาร กอใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยว อุปสรรค (Threats) 

ประกอบ ดวย 7 รายการ คือ 1) จังหวัดกําแพงเพชรมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารระดับสูงบอยคร้ังจึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินนโยบายการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง 2) หนวยงานกลางดานการทองเที่ยวโดยสวน

ใหญอยูจังหวัดรอบขาง ทําใหการดูแลการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชรไมทั่วถึง 3) ภาครัฐขาดการสงเสริมและพัฒนาในเรื่อง

ของโครงการ กิจกรรมและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง 

4) ภาครัฐขาดการสงเสริมการลงทุนที่เปนการกระตุนการลงทุนของนัก

ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 5) สภาพการแขงขันดานการทองเที่ยว

จากแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 6) เทคโนโลยีที่

มีอยูปจจุบันขาดการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของดานการทองเที่ยว 

7) มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในจังหวัดใกลเคียงที่มีชื่อเสียงและเปนที่

นิยมของนักทองเที่ยวมากกวา 8) พฤติกรรมการนิยมทองเที่ยวตางประเทศของ

คนไทยสงผลใหการเดินทางทองเที่ยวในประเทศลดลง 

 3.2 กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่ง

กลยุทธตกอยูในกลยุทธเชิงรับ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน : แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เปนที่รูจัก ยอมรับและ

มาทองเที่ยว 

          พันธกิจ 

           1. พัฒนาระบบการบริหารการตลาดและการเขาถึงนักทองเที่ยวไทย

และนักทองเที่ยวตางชาติ  

          2. สรางยอดขายบริการการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรดวยการ

ดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
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          3. สงเสริมความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนเครือขายดาน

การตลาด และการพัฒนาระหวางองคกรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อมุงสูการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

        เปาประสงค  

          1. ผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จังหวัดกําแพงเพชร

มีสวนรวมในระบบการบริหารการตลาดและการเขาถึงลูกคาที่มีประสิทธิภาพดวย

การดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยวของจังหวัด 

          2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร

เพิ่มข้ึนจากการดําเนินงานการตลาดการทองเที่ยว 

          3. เกิดความรวมมือดานการลงทุน การแลกเปลี่ยนเครือขายดาน

การตลาด และการพัฒนาระหวางองคกรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อมุงสูการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

         กลยุทธ 

           1. กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

มี 3 มาตรการ 3 ตัวชี้วัด     

          2. กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว มี 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วดั     
         3. กลยุทธการประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใตกระแสเครือขาย

สังคมออนไลน (Social Network) มี 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วัด                                                                           

         4. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว มี 2 

มาตรการ 2 ตัวชี้วัด                         

         5. กลยุทธเจาะตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) มี 4 มาตรการ 4 
ตัวชี้วัด     
          6. กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุมใหม) มี 2 มาตรการ 2 

ตัวชี้วัด  

          7. กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม มี 1 มาตรการ 1 ตัวชี้วัด     
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           8. กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ มี 3 
มาตรการ 3 ตัวชี้วัด     
           9. กลยุทธสรางความสัมพันธดานการทองเที่ยวกับตางประเทศ มี 2 
มาตรการ 2 ตัวชี้วัด     
       3.3 ผลการประเมินกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร ดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
ประโยชน อยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ    

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา การบริหารจัดการดานการตลาดซึ่ง

ประกอบดวย 1) ดานการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน เชน กรมศิลปากร 

รับผิดชอบดูแลอุทยานประวัติศาสตร กําแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถาน

กําแพงเพชร กรมปาไมรับผิดชอบดูแลอุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติ

แมวงก และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา องคการบริหารสวนตําบลคณฑี

รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑพื้นบานคณฑี องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

รับผิดชอบดูแลบอนาพุรอนพระรวง และเกาะเสือ เปนตน สงผลใหการบริหาร

จัดการตลาดแหลงทองเที่ยวขาดเอกภาพและไมเปนไปในทิศทางเดียวกันไมได

ดําเนินการรวมกันในการวิเคราะหความตองการลูกคาที่จะเขามาทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 2) ดานการวางแผนเก่ียวกับการบริหาร

จัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แหลงทองเที่ยวใน

จังหวัดกําแพงเพชร มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลายหนวยงาน จึงขาดการวางแผน
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เก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรรวมกัน 

จังหวัดขาดกลยุทธในการกระตุนดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนนักทองเที่ยวที่จะ

มีการใชจายมากกวานักทองเที่ยวชาวไทย และเปนกลุมที่สามารถสรางงานและ

สรางรายไดใหกับประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร 3) ดานการนําแผนเก่ียวกับ

การบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรไปปฏิบัติ 

พบวา การดําเนินงานดานการทองเที่ยวมีหนวยงานดูแลรับผิดชอบหลาย

หนวยงาน แตละหนวยงานจะดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยวไมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และ 4) ดานการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการ

ตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา แตละหนวยงานที่ตาง

ฝายตางดําเนินงานจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไมได

ดําเนินงานดานบริหารจัดการตลาดดานการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร

อยางแทจริง จึงไมมีการควบคุมการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการตลาดดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งสอดคลองกับเทิดชาย ชวยบํารุง (2557, 

ออนไลน) ที่ไดกลาวถึง แนวทางการปฏิรูปการทองเที่ยวไทยในประเด็นสภาพ

ปญหา คือ ในการพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืนนั้น มีมิติการพัฒนาที่ตอง

จัดการใหเกิด "ความสมดุล" ที่สําคัญอยู 4 มิติ กลาวคือ มิติเจาบาน/ อุปทาน 

(Host) มิติผูมาเยือน (Guest) กลไกการบริหารจัดการการทองเที่ยว (Tourism 

Mechanism) และมิติดานคุณภาพ การบริการ (Service Quality) หาก

วิเคราะหอยางลึกซึ้งถึงปญหาการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน พบวา ปญหาของการทองเที่ยวของประเทศไทยไมได อยูที่ "จํานวน" 

ของผูมาเยือน (นักทองเที่ยว-Demand) สังเกตไดจากจํานวนของนักทองเที่ยว

ที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แมประเทศไดเผชิญกับวิกฤติตางๆ มากมาย หากแต

ปญหาคือ "คุณภาพ" ของนักทองเที่ยว อยางไรก็ตามปญหาสําคัญที่ถูกมองขาม
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มาโดยตลอด และปญหานี้เองสงผลกระทบโดยตรงตอการไดมาซึ่งนักทองเที่ยว

คุณภาพ คือ การจัดการฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑการทองเที่ยว (Supply) 

ที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอํานาจในการพัฒนาและจัดการ Supply 

กระจายไปยังหนวยงานตางๆ มากมาย อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) กระทรวงและหนวยงานตางๆ สงผลใหการจัดการอุปทาน ทางการ

ทองเที ่ยวไรทิศทาง ไมมีเอกภาพมากนัก รวมทั้ง เกิดการกระจายตัวของ

อํานาจในการบริหารจัดการ ซึ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนาและการตลาด

ของหนวยงานทางการทองเที่ยวหลัก สะทอนภาพของการพัฒนาและการ

จัดการที่ "ขาดองครวม" (Holistic) และ "ขาดการบูรณาการ" (Integration) 

อีกทั้ง อัศวิน แสงพิกุล (2547, หนา 2-15) กลาววา การศึกษาถึงลักษณะของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวสิ่งที่จะทําใหเราเขาใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไดชัดเจน คือ การศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน

เชิงอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยว ซึ่งการศึกษาเปนเร่ืองจําเปนและเนนสิ่ง

สําคัญตอผูประกอบการธุรกิจของตน การวางแผน การตลาด สําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวนั้น หากผูประกอบการไมเขาใจลักษณะของอุปสงค

และอุปทานการทองเที่ยวอยางถองแทแลว อาจไมสามารถวิเคราะหถึงปญหา

และหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวของธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวไดอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับรัชนีวรรณ  บุญอนนท (2555, หนา 317-318) 

วิจัย เ ร่ือง การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารการทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา ดานการตลาดการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรมีปญหาที่

สําคัญ ไดแก 1) ขาดการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธดานการ

ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกจังหวัดอยางแทจริงและ

ตอเนื่อง อาทิ ปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยวมีนอย และยังขาดการสื่อสารดวย
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ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล เปนตน รวมทั้งขาดสื่อและชองทางการ

ประชาสัมพันธที่เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 2) ขาด

การจัดทําการประชาสัมพันธดวยภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล 3) จังหวัดขาด

การจัดทําฐานขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัดอยางเปนระบบและเปน

เอกภาพ ที่ จะใช ในการประชาสัมพันธการทองเที่ ยว 4)  ไมมี เว็บไซต

ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของจังหวัดโดยตรงและไมมีการสรางเครือขาย  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวของ

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคหลักของการมาทองเที่ยวเพื่อการพักผอน  เรียนรู

วัฒนาธรรมทองถ่ิน ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวดวยการนําเที่ยวของ

หนวยงาน และมากับครอบครัว/ เพื่อน โดยครอบครัวเปนผูที่ทําหนาที่ในการ

ตัดสินใจมาทองเที่ยว เหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยวในจังหวัด

กําแพงเพชร เพราะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติมีความสวยงาม มีความ

สะดวกในการขับรถเขาถึงสถานที่ทองเที่ยว โดยใชพาหนะที่เปนรถยนตสวนตัว  

นักทองเที่ยวมีขอมูลทองเที่ยวบางสวน และตองการเพิ่มเติมการรับทราบขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวจากอินเตอรเน็ต จากเพื่อน/ ญาติ ชวงเดือนที่

นักทองเที่ยวเลือกมาทองเที่ยว สวนใหญชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 

ค า ใ ช จ า ยที่ ใ ช ใ นกา รมาท อ ง เที่ ย ว  ต่ํ า กว า  5 ,000 บาท มา ในช ว ง

วันหยุดราชการ/ วันหยุดระยะยาว สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยว 

เพราะแหลงทองเที่ยวสวยงาม/ หลากหลายมากที่สุด บรรยากาศในการ

ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว คือ วัดพระบรมธาตุ

นครชุม ตลาดยอนยุคนครชุม และพึงพอใจตองปจจัยสวนประสมทางการตลาด

การทองเที่ยว ดังนี้ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชรในภาพรวม ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.93) ดานผลิตภัณฑแหลง
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ทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.19) ดานราคาของแหลงทองเที่ยว

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.46) ดานชองทางการจัดจําหนายของแหลง

ทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.63) ดานการสงเสริมการตลาดของ

แหลงทองเที่ยว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.74) ดานบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

แหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.02) ดาน

กระบวนการใหบริการ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.75) และดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.73)  จะพบวา 

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร ยังอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถือวายังอยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของรัชนีวรรณ บุญอนนท (2555, หนา 317-318) วิจัยเร่ือง การ

พัฒนายุทธศาสตรการบริหารการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร พบวา 

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร 

ดานการตลาดการทองเที่ยว ยังอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละ

ดาน พบวา ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จังหวัด

กําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาและสวยงาม 

รองลงมาคือ จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชรมีคุณคาควรแกการศึกษาหาความรู และ

จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย และจังหวัดกําแพงเพชรมี

แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาหรือมีเอกลักษณพิเศษที่ตางจากที่อ่ืน ตามลําดับ ดาน

การบริการการทองเที่ยว พบวา ทุกดานมีศักยภาพอยูในระดับมาก โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานที่พัก รองลงมาคือ ดานรานอาหารและบันเทิง และ

ดานการขนสง ตามลําดับ สวนดานการตลาดการทองเที่ยว พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชรมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่สามารถ

สื่อสารภาษาตางประเทศได เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ รองลงมาคือ 
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จังหวัดกําแพงเพชรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักโดยผานสื่อ

ตางๆ เชน แผนพับ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ฯลฯ ตามลําดับ สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดและมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร

จัดใหมีการใหขอมูลความรู คําแนะนําและกฎกติกาตางๆ เก่ียวกับแหลง

ทองเที่ยวในจังหวัด 

3. ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร พบวา กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 

ประกอบดวย 9 กลยุทธดังนี้ 1) กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดการทองเที่ยว

จังหวัดกําแพงเพชร 2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว 3) กลยุทธ

การประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) 4) กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการการทองเที่ยว 5) กลยุทธ

เจาะตลาด (นักทองเที่ยวกลุมปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (นักทองเที่ยวกลุม

ใหม) 7) กลยุทธการตลาดทองเที่ยวเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่ม

โดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธดานการ

ทองเที่ยวกับตางประเทศ ที่ผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่

บอกถึงจุดแข็ง จุดออน สภาพแวดลอมภายนอกที่บอกถึง โอกาส และอุปสรรค

ที่สงผลตอการดําเนินงานสรางกลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชร กลยุทธที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ สอดคลองกับ กองกลยุทธการตลาด

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560, ออนไลน) ที่กลาวถึง "ทองเที่ยวไทยในป 

2560 Thailand as a preferred destination" โดยกลาววา หัวใจของ

แผนการตลาดป 2560 มุงสูการเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม (Preferred 

Destination) อยางยั่งยืน ดวยการเพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวควบคูกับการ

สรางความยั่งยืนทางการทองเที่ยว โดยเนนสรางความเขมแข็งภายในประเทศ 

แลวจึงเชื่อมตอเศรษฐกิจไทยเขากับเศรษฐกิจโลกอยางมีประสิทธิภาพดวยวิถีไทย 
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ผานการสงมอบประสบการณเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Local Experience) ที่

สามารถเพิ่มคุณคาและสรางมูลคาใหกับการทองเที่ยวไทย อันจะเปนฟนเฟอง

สําคัญในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายไดสู

ทองถ่ิน เพื่อใหคนในทองถ่ินเกิดความรูสึก เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว ซึ่งเปน

หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การสงเสริมตลาด

ตางประเทศตลาดระยะใกลและระยะกลาง คือ ตลาดเอเชียและแปซิฟกใต และ

ตลาดระยะกลางและระยะไกล คือ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา มุงเนนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวทั่วโลก ปรับโครงสรางตลาดนักทองเที่ยว สูกลุม

ตลาดระดับกลาง-บน และสรางรายไดอยางยั่งยืนจากการเติบโตของคาใชจาย

มากกวาจํานวนของนักทองเที่ยว ดวยการตอยอดวิถีไทย โดยใช Content 

Marketing นําเสนอเร่ืองราวประสบการณวิถีทองถ่ินไทยสูเวทีโลก ภายใต

แคมเปญ ‘Discover Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดยจะ

ดําเนินงานภายใต 4 ทิศทางหลัก ประกอบดวย 1) เจาะตลาดนักทองเที่ยวใหม

ในเชิงกลุมตลาดเพื่อปูพื้นสรางฐานลูกคากลุมใหมแทนที่ลูกคาเดิม โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ตลาดหลัก เชน กลุมนักเรียน และนักศึกษา กลุม Gap Year กลุมผูเร่ิม

ทํางานใหม กลุม Young Executive และกลุมมุสลิม 2) ขยายฐานตลาดที่มี

ศักยภาพในการใชจาย ในกลุมตลาดนักทองเที่ยวทั่วไปที่มีรายไดระดับ กลาง-

บน (รายไดตอคนตั้งแต 20,000 เหรียญ สหรัฐตอคนตอปข้ึนไป) ซึ่งเปนกลุม

ตลาดที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง 3) กระตุนการใชจายและรักษาฐานตลาด

เดิม โดยเฉพาะในกลุมตลาดระดับกลางข้ึนไป ไดแก กลุมผูหญิงซึ่งเปน

ตลาดแรงงานสําคัญของโลกที่กําลังเติบโตสูง มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อและมี

แนวโนมใชจายสูง รวมทั้ง กลุมครอบครัวและกลุมสูงวัย (Baby Boomers) 4) 

สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ ใน AEC โดยดึงคนอาเซียนเดินทาง
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ทองเที่ยวในอาเซียน โดยเฉพาะกลุม CLMV รวมทั้ง ประสานความรวมมือกับ

พันธมิตรในอาเซียนดึงนักทองเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเขามาทองเที่ยว

ประเทศไทย แบบเชื่อมโยงในเสนทาง AEC Connectivity 6) การสงเสริม

ตลาดในประเทศ : กําหนดเปาหมายรายไดจากการทองเที่ยวของคนไทยทั้ง

ประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 10  7) สรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength From 

Within) ใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือทําใหคนไทยมองเห็นคุณคาความเปนไทย 

จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สรางความรูสึกการเปนเจาของ 

(Sense of Belonging) ที่จะรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คงเอกลักษณความ

เปนไทย และเปนเจาบานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับไพฑูรย ปุนสุวรรณ (2549, 

หนา175-180) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

คุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน พบวา ยุทธศาสตรประกอบดวย 1) ยุทธศาสตร

พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสะดวกและมีสภาพแวดลอมที่ดี 2) ยุทธศาสตร

พัฒนาประสิทธิภาพของบริการและบุคลากร 3) ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพ

ของมัคคุเทศก 4) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว 5) ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว และ 6) ยุทธศาสตร

พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชงาน 

 ผูที่เก่ียวของกับการจัดการการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรควรนํา

กลยุทธที่ไดพัฒนาข้ึนไปใชในการพัฒนาการตลาดสําหรับการทองเที่ยวของจังหวัด

กําแพงเพชร เพื่อใหจังหวัดกําแพงเพชรเปนที่ที่นักทองเที่ยวมาเยือนมากข้ึน 

และสงผลใหเกิดรายไดแกชุมชนในจังหวัด 
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 2. ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาผลการนํากลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวจังหวัด

กําแพงเพชรที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ไปใชตอไป  
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