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บทคัดย่อ
บทความนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสม
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จานวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาต่ากว่าปริญญา ประกอบอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการเป็นส่วน
ใหญ่ มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และ
ส่วนใหญ่ทราบข่าวการส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยความต้องการทาง
การท่องเที่ยวในรูปแบบพักผ่อนและเติมเต็มให้กับชีวิต ที่มีสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 2) ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (7 P’s) พบว่า
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านบุคลากร ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด และด้านราคา ตามลาดับ
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Abstract
The Objectives of this article were 1) to study the behavior of Thai tourists
towards community-based tourism: a case study of Chang Village, Krapho Sub-district,
Tha Tum District, Surin Province 2) to study the marketing mix factors of communitybased tourism: a case study of Chang Village, Krapho Sub-district Tha Tum District, Surin
Province. This research is a quantitative research. The sample consisted of 400 Thai
tourists who traveled to Chang Village, Krapho Sub-district, Tha Tum District, Surin
Province, using simple random sampling method. The tools used were questionnaires.
Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) Based on the behavioral data of
Thai tourists towards community-based tourism, a case study of the Elephant Village, it
was found that most of the samples were female, ages between 20-29 years old,
undergraduate, employees/ government officers/ state enterprises and civil servants by
occupation, northeastern domicile, monthly income between 10,001-20,000 baht and
most of them were received the sale promotion via social media online. Their needs
from tourism were relaxation and fulfillment motivating by culture and wisdom. The
community-based tourism marketing mix factors (7 P's) data was in the high level of
physical nature, product, process, distribution, personnel, promotion and price
respectively.
Keywords: Community Based Tourism, Tourist Behavior, Tourism Marketing Mix

บทนา
จากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กาหนดเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้
ทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนาโอกาสและจุดแข็ง
ของประเทศที่สะท้อนจากตัวนักท่องเที่ยวมากาหนดเป็นแนวทางหลัก ตลอดจนการตลาดท่องเที่ยว
เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม (Preferred
Destination) อย่างยั่งยืน ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของแบรนด์ประเทศ
ไทย 2) นาเสนอสินค้าและบริการที่สามารถชูเอกลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
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สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสินค้าที่กระตุ้นและเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 3) ขยายตลาดกลุ่ม
ลูกค้าคุณภาพปรับสมดุลตลาดกลุ่มเป้าหมายดึงกลุ่ มคนไทยที่นิยมท่องเที่ยวในต่างประเทศให้หั นมา
ท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงให้หันมาสนใจหาประสบการณ์ท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั้น (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2561 ก) แต่เนื่องจากวิกฤติโลกที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
และดูเหมือนจะยังคงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร จนทาให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกและของไทย ทาให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมี
มาตรการต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาให้ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่าที่สุดนับตั้งแต่มี
การเก็ บ สถิ ติ ท างการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ต่ าที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2496 ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงัก ตั้งแต่สายการบิน โรงแรม ไปจนถึงผู้ประกอบการอื่น ๆ จนหลาย
บริษัทต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในระยะสั้นนักท่องเที่ยวจะลดการเดินทางและปรับขนาดของกลุ่มให้เล็กลง ลดการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มในบางกลุ่มลดการใช้จ่ายลง เนื่ องจากจาเป็นจะต้องวางแผนการเงินให้ละเอียด
รอบคอบ และลดการใช้ขนส่งสาธารณะ เนื่องจากให้ความสาคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย ส่วนใน
ระยะยาวเชื่อว่าความปกติใหม่จะส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยว ทาให้การท่องเที่ยวยืดหยุ่นและเป็น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมมากขึ้น และให้ ความส าคัญกั บความปลอดภัยและสุ ขอนามัยมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก และจะยังคงใช้จ่าย ซื้อสินค้า และเลือกที่พักที่
สะดวกสบาย เพียงแต่อาจจะคานึงถึงสุขภาพมากขึ้น (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2563 ข)
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ กั บ บริ บ ทการธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่
เหมือนเดิม ท่ามกลางการปรับวิถีการทาธุรกิจใหม่ที่จาเป็นต้องปรับรูปแบบ การให้บริการที่คานึงถึง
ความปลอดภัยจากโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจที่สูงจากปริมาณนักท่องเที่ยว
ลดลงแต่ผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวยังมีจานวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการก็คงจะต้องคิดวิธีการดาเนิน
ธุร กิจ ใหม่ ๆ อาทิ การจั บ มือทาการตลาดร่ว มกับ พันธมิตรอย่ างครบวงจร ซึ่งอาจจะไม่เฉพาะแต่
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยว แต่รวมถึงผู้ประกอบการอื่น เช่น โรงพยาบาล เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวท่ามกลางที่ประชาชนทั่วโลกยังต้องเผชิญกับเรื่อง โคโรนา 2019 (COVID19) ตั้งแต่การออกแบบแพ็คเกจท่องเที่ยวที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ การปรับผลิตภัณฑ์และ
บริการให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
เป็นหน่วยงานที่ได้พัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่ างยั่ งยื น หรื อ GSTC ให้ เพิ่มศักยภาพตลาดแหล่ งท่ องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น อพท. จึงร่ว มมื อ
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กั บ สภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย พั ฒ นาศั ก ยภาพการตลาดและสุ ข อนามั ย โดยมี
เป้าหมาย 81 ชุมชนทั่วประเทศ และนาชุมชนเป้าหมายไปผนวกในโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพต่อไป แนวทางดังกล่าวเป็นการพลิกวิกฤติของธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่โอกาสใหม่
หลังโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชนตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลแล้วยังสนองต่อรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเข้าไปช่วย
สนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ขี ด ความสามารถที่ สู ง ขึ้ น สามารถบริ ห ารจั ด การตนเองได้
แบบยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นถือเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์จากวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผนวกกับมิตรไมตรีจากผู้คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง (พิพัฒน์ รัชกิจประการ, 2563)
จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ อีสาน
ตอนล่าง หรือ “อีสานใต้” ของประเทศไทย ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมศิลปวัฒนธรรม
และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ลาว กูย โดยเฉพาะวัฒนธรรมและอารยธรรมขอมโบราณ
ที่หล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น และยัง
มีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านการเลี้ยงช้าง จนได้ชื่อว่า “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่” เพราะมีช้างเลี้ยงมากที่สุด
ในประเทศไทย มากกว่า 700 เชือก จึงถูกขนานนามว่า “หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก” โดยแต่ละ
ครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน และเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานคนกับช้างมี
ความรักใคร่ผูกพัน แตกต่างจากการเลี้ยงช้างที่อื่น ช้างบ้านตากลางเป็นช้างบ้านที่เชื่อง นอนร่วมชายคา
เรือนเดียวกันกับคนเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบครัว ก่อให้เกิดสายใยความผู กพัน ที่
แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างคนกับช้างอย่างใกล้ชิด สืบทอดจากบรรพบุรุษในอดีตถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น นามา
สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีคนเลี้ยงช้าง วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ได้แก่ โลกของช้าง
โครงการคชอาณาจักร ชุมชนท่องเที่ยวบ้านช้างตากลาง โดยมีการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยชุมชนท่องเที่ยวบ้านช้างตากลาง เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) นั้น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวคึกคักตลอดทั้งปีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ไม่มีนักเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
ชุมชน อีกทั้งการล็ อ กดาวน์ ของแต่ล ะจังหวัด รวมถึง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คนในชุมชนและตัว แทนกลุ่ ม
ผู้ประกอบการชุมชน ก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปจาหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกและ
สินค้า OTOP ตามงานต่าง ๆ นอกพื้นที่ได้เช่นเคย จึงทาให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลให้ขาด
รายได้ในการดารงชีวิต กระทบไปถึงช้างขาดแคลนอาหาร ควาญช้างขาดรายได้ อาหารช้างที่เคยขายให้
ท่องเที่ยวซื้อป้อนช้างก็ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ เพราะการท่องเที่ยวหยุดชะงักจากสถานการณ์ดังที่กล่าวมา
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ข้างตน ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ตลอดจนข้อมูลความต้องการ
เชิงพื้นที่ทตี่ ้องการฟื้นฟู พัฒนา ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพื่อตอบสนองความนิยมทางการท่องเที่ยวหลังโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยหวังว่าทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนจะสามารถนามาเป็นมาเป็นต้นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ดีขึ้น สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เช่นเคย เพราะการจัดการการตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น เป็นองค์ประกอบและเครื่องมือสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยกระตุ้น
และฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านช้างแห่งนี้ให้กลับมาเฟื่องฟูได้คึกคั ก และสามารถพัฒนา
และจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในยุ ค แห่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย และมี ก ารสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาส่ ว นประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านช้าง
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การทบทวนวรรณกรรม
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) คือ การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่ง อัน
เดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และระบบการจัดจาหน่าย
ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ออกแบบเพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การเข้ า ถึ งกลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคที่ ต้ อ งการ (ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ , 2540)
หรืออีกนัยยะหนึ่ง คือ การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลู กค้ากลุ่มเป้าหมาย ขายในราคา
ที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม และมีการจัดจาหน่า ย การกระจายสินค้า
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและ
เกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การติดต่อสื่อสารขององค์ การ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) แต่ส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service marketing mix) จะมีความแตกต่างจากสินค้า อุปโภคและ
บริโภคทั่วไป จาเป็นต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง (7P’s) ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ (Kotler, 2006) ส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ 7 อย่าง (7P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้
คื อ สิ่ งที่ ผู้ ขายต้ องมอบให้ แก่ ลู กค้ าและลู กค้ าจะได้ รั บผลประโยชน์ และคุ ณค่ าของผลิ ตภั ณฑ์ นั้ น ๆ
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โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible products) และ
2) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible products)
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้า จะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นการกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การ ชัดเจน และง่ายต่อ
การจาแนกระดับการบริการที่ต่างกัน
3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการนาเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์
ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทาง ในการนาเสนอ
บริการ (Channels)
4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ ใช้ บริ การ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ที่ แจ้ งข่ าวสารหรื อชั กจู งให้ เกิ ดทั ศนคติ และพฤติ กรรม
การใช้บริการ และเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ า นบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การคั ด เลื อ กการ
ฝึ กอบรม การจู งใจ เพื่อให้ ส ามารถสร้า งความพึ ง พอใจให้ กับลู ก ค้า ได้แ ตกต่า งเหนื อ คู่แ ข่ งขั น เป็ น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งมี
ความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริก าร มีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6 . ด้ านกายภ าพและการน าเสนอ ( Physical evidence or environment and
presentation) เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการ
ที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการ และการ
ปฏิบัติงานในด้านการบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ป ได้ ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คื อ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้และสามารถนามาใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดส่วนประสม
ด้านการตลาด และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
400 คน
- เพศ
- อาชีพ
- อายุ
- รายได้
- การศึกษา

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
การท่องเที่ยว
1. การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว
2. ความต้องการ
3. สิ่งจูงใจ
4. การตัดสินใจ
5. การวางแผนค่าใช้จ่าย
6. การเตรียมการเดินทาง
7. การเดินทางท่องเที่ยว
8. ประสบการณ์นักท่องเที่ยว
9. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว

ส่วนประสมด้านการตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง (7 P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical evidence and
presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)

แนวทางการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษา หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดแนวทางการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาเที่ยวในหมู่บ้าน
ช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยการเก็บข้อมูลใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ช้างตากลาง โลกของช้าง และคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ ณ บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
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2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ ม าโดยการก าหนดขนาดตั ว อย่ า งสามารถค านวณได้ จ ากสู ต ร
ไม่ ท ราบตั ว อย่ า งของ Cochran, W.G. (1953) ได้ ข นาดตั ว อย่ า งอย่ า งน้อ ย 384 คน จึ ง จะสามารถ
ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความ
สะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือสาหรับการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะดาเนินงานสร้างขึ้น แบ่งออกได้เป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษาที่สาเร็จสูงสุด อาชีพหลัก และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะคาถามเป็นปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ลักษณะคาถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้มาตรวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง
ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด
4. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบนั้น
คณะผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ คือ
4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้
เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
พิจารณาในด้านความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความ
ชัดเจนของคาถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามความประสงค์
ของผู้วิจัย และผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่จะวัดเป็น
ผู้ ทาการตรวจสอบ ส าหรั บ งานวิจัย โดยทั่ว ไปจะมีจานวนผู้ ทรงคุณวุฒิ ร่วมตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัด 3 คน ซึ่งผลคะแนนที่ได้ ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ทาการปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนดัชนี
ความสอดคล้องและดาเนินการขั้นต่อไป ค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
ซึง่
หมายถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้ ท าการพิ จ ารณาแบบสอบถามแล้ ว ลงมติ ว่ า เนื้ อ หา การใช้ ภ าษา
และโครงสร้างของแบบสอบถามถูกต้อง
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4.2 การทดสอบความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถาม ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยว จานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.10 ของกลุ่มตัวอย่างจริงทั้งหมด จากนั้นนาผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อถือได้การทดสอบความ
เชื่อมั่นของ Kuder Richardson (Kuder Richardson’ Method) ผลการทดสอบความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.8775 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ได้มีค่าเกิน 0.70 ซึ่งถือว่ายอมรับได้ จึงดาเนินการ
เก็บข้อมูลต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในแต่ละแห่ง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1 ติดต่อประสานงานและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
หมู่บ้ านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จั งหวั ดสุ รินทร์ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ความสั มพันธ์กับตัว แปรที่
เกี่ยวข้อง
5.2 นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และดาเนินการขั้นต่อไป
5.3 ทาการบันทึกรหัสคาตอบในแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for Social Science)
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 แบบสอบถาม
ผู้ วิจั ย น าข้อมูล ที่ได้จ ากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยโปรแกรมส าเร็จรูป
SPSS for Windows โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในมาตรนามบั ญ ญั ติ หรื อ มาตรจั ด ล าดั บ โดยใช้ ต ารางแจกแจงความถี่ ส รุ ป ผลเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ธานิน ศิลป์จารุ, 2555) ดังนี้
1) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ในการแปลความหมายข้อมูล
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยกาหนดให้คะแนนคาตอบ
ของแบบสอบถามจ านวน 5 ระดับ ตามมาตราส่ ว นประเมินค่า (Rating Scale) ของลิ เคิร์ท Likert
(1932)
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ผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่
มีอายุ ร ะหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ น ร้ อยละ 29.0 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา คิดเป็นร้อยละ 53.8
ส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพพนั กงาน/เจ้าหน้า ที่ภ าครัฐ /รัฐ วิส าหกิจ/ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 30.5
มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 74.5
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่าการส่ งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ทราบข่าวการส่งเสริ มตลาดทางการท่องเที่ยวจากสื่ อสั งคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.8
ความต้องการทางการท่องเที่ย วส่ ว นใหญ่มีความต้องการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบพักผ่ อนและ
เติมเต็มให้กับชีวิต คิดเป็นร้อยละ 72.0 สิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยว
จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 39.0 การตัดสินใจในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจใน
การท่องเที่ยวจากสถานที่ที่ตั้งใจอยากมาเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 65.3 การวางแผนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
วางแผนค่ า ใช้ จ่ า ยทางการท่ อ งเที่ ย วโดยเตรี ย มค่ า พาหนะการเดิ น ทาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.8
การเตรียมการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เตรียมการเดินทางท่องเที่ยวโดยการศึกษาข้อมูลท่องเที่ยว
ก่ อ นการเดิ น ทาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.0 การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ
การท่องเที่ย วโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์พบว่ า
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวโลกของช้าง คิดเป็นร้อยละ 81.5 ประสบการณ์ที่ได้ในการท่องเที่ยว
ส่ ว นใหญ่ได้รั บ ประสบการณ์จ ากกิจ กรรมท่ องเที่ยว/การบริ การ คิดเป็นร้อยละ 81.3 ทัศนคติ ต่ อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะบอกเล่าต่อให้คนอื่นมาท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 45.3
3. ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตาบล
กระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและการน าเสนอ
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านราคา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ความคิดเห็นส่วนประสมด้านการตลาด
x̅
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.25
2. ด้านราคา (Price)
4.09
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.17
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4.15

S.D.
0.621
0.656
0.665
0.726

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
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ความคิดเห็นส่วนประสมด้านการตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5. ด้านบุคลากร (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ
(Physical evidence and presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)
โดยรวม

x̅

S.D.

4.17
4.28

0.637
0.626

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก

4.20
4.18

0.743
0.598

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4.09 ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านช้าง
ต าบลกระโพ อ าเภอท่ า ตู ม จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ าศั ย อยู่ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข่าวการท่องเที่ยวจากสื่อสังคมออนไลน์
โดยส่วนใหญ่มีความต้องการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบพักผ่อนและเติมเต็มให้กับชีวิต และสิ่งจูงใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Goeldner & Ritchir (2006) ที่พบว่าการท่องเที่ยวมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นการเดินทาง
จากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว หรือต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะด้วย
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ในการเดินทางนั้น ซึ่งในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คือ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา สอดคล้องกับ Lumsdon (1999) ที่กล่าวว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยการเตรียมการเดินทางส่วน
ใหญ่ศึกษาข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมและการบริการจากการท่องเที่ยวโลกของช้างโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับไปบอกเล่าต่อให้
คนอื่นมาท่องเที่ยว
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2. ส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด (7P’S) ภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน
บุ ค ลากร (People) ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ( Physical evidence and
presentation) ด้านกระบวนการ (Process) โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์
คือ กิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย ส่วนด้านราคา (Price) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อค่าเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสมมากที่สุ ด ซึ่งด้านช่องทางการจัดจาหน่วย (Place) นักท่องเที่ยวมีความ
คิ ด เห็ น ว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก ารมี ค วามเหมาะสมเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส าหรั บ ด้ า น
การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ว่ า มี ก ารส่ ง เสริ ม
การตลาดการท่องเที่ยวแบบออนไลน์เชิงรุก และด้านบุคลากร (People) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการมีบุคลิกภาพและการแต่งกายมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยด้านลักษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ (Physical evidence and presentation) นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
มีเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกและเข้าถึงง่าย ด้านกระบวนการ (Process) นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ที่เหมาะสมการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด (7P’S) เพื่อนาเป็นองค์ประกอบด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kotler
(2006) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ คือ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด (7P’S) ภาพรวมมี
ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งตามล าดั บ ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพและการ
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านบุคลากร ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด และด้านราคา ตามลาดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พงศ์พสิน ดวงเกต (2557) ที่ได้ทา
การวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านช้าง บ้า นตากลาง
จังหวัดสุรินทร์ ” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านประสิ ทธิภาพและคุณภาพของการบริการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึ ก ษา รู ป แบบการจั ด การด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา
หมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ
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ด้านการตลาดการท่องเที่ย วโดยชุมชนของหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
พบองค์ความรู้ที่สามารถสรุปได้ 3 ด้าน ได้แก่
1. การดึงดูดด้านการท่องเที่ย วโดยการดึงความโดดเด่นด้านศักยภาพทางกายภาพและ
การจัดกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านช้าง
2. การรองรับด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเหมาะสม
3. การบริหารจัดการมีการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้ความรู้และการสร้าง
จิตสานึก ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสานึกรับผิดชอบ

สรุป
จากการศึกษารูปแบบการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้าน
ช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เครื่องมือ ส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (7 P’s) ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลาดับ มาช่วย
ส่งเสริมกระบวนการให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ย วแล้วนั้น ชุมชนยังควรมีการจัดการ
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชมุชน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การดึงดูดด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
การดึง ดูด ความโดดเด่น ด้านศักยภาพทางกายภาพของหมู่บ้าน การเพิ่ม การจัดกิจกรรมให้ มีความ
หลากหลาย และเสริมด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 2) การรองรับด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้เหมาะสม การพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
เช่น นโยบายงบประมาณบุคลากรให้เหมาะสม 3) การบริหารจัดการชุมชน ได้แก่ มีการจัดการด้าน
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วภายในชุ ม ชน การให้ ค วามรู้ แ ละการสร้ า งจิ ต ส านึ ก และการจั ด การด้ า น
การท่องเที่ยว การบริการ และสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจะส่วนสาคัญที่ทาให้ชุมชน
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตนเองได้ และสร้างความยั่งยืนแก่วัฒนธรรมของชุมชนท้อ งถิ่น
ก่อเกิดประโยชน์ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผู้ประกอบการหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ควรปรับปรุง
บริบทแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามร่มรื่นน่าสนใจและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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1.2 ผู้ประกอบการหมู่บ้านช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ควรปรับปรุงหรือ
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดราคาโดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนทางการตลาด การกาหนด
ราคาต้องใกล้เคียงกับคุณภาพสินค้า และสินค้าที่อยู่ในตาแหน่งประเภทเดียวกัน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณี ศึ ก ษา หมู่ บ้ า นช้ า ง ต าบลกระโพ อ าเภอท่ า ตู ม จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เพื่ อ พั ฒ นาให้ ชุ ม ชนสามารถ
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตนเองได้ และสร้างความยั่งยืนแก่วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
นั้น ๆ ก่อเกิดประโยชน์ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
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