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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 2) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 3) เพื่อทดลองและประเมิ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เป็ นวิธีการวิจยั
แบบผสม (Mixed method) ด าเนิ นการวิ จัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศเป็ นจานวน 519
คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผ้ ูเชี่ยวชาญ ผู้บริ หาร
บุคลากรที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน เป็ นจ านวน 26 คน
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เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ แบบสอบถามสภาพปั ญหาการตลาดการ
ท่ องเที่ ยว แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ างเกี่ ยวกั บความต้ องการในการ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว แบบประเมินความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของ
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ พบว่า สภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านเห็นว่าด้ านบุคลากรทางการท่ องเที่ ยวมี
สภาพปั ญหามาก และผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาด พบว่า
ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชนส่ วนใหญ่ ได้ เน้ นและมี ค วาม
ต้ องการในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้ านบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
2) ผลการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ าน
ราคา 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านสถานที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากร 6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวด้ านกระบวนการ 7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ด้ านหลักฐานทางกายภาพ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ ยกเว้ นยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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3) ผลการประเมินการทดลองใช้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประกอบด้ วย การประเมินระดับภาคปฏิบตั ิงาน
ก่อนและหลังการจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ แหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า หลังการเข้ าร่ วมโครงการได้ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรี ยบเที ยบก่อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และผลการประเมิ นในการปฏิ บัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่โดยผู้บริ หารประเมิน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การตลาดการท่องเที่ยว, ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, การท่องเที่ยว,
จังหวัดกวางบิ่นห์
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Abstract
The purposes of this mixed-method research were: 1) to examine
problems and needs in tourism marketing development in Quang Binh
Province, 2) to indicate strategies of tourism marketing development in
Quang Binh Province, and 3) to experiment and evaluate strategies of
tourism marketing development in Quang Binh Province. Data collection
was divided into three phases in accordance with the research objectives.
Population of this study were 519 domestic and international tourists, and
26 persons related to tourism, i.e. experts, executives, and officers from
government and private sectors were the target group. Research tools
included: 1) questionnaires for searching problems of tourism marketing,
2) semi-structured interviews for exploring needs in tourism marketing
development, 3) evaluations for assessing suitability and possibility of the
strategies, and 4) evaluations for assessing the experiment. To analyze the
data, statistical values like percentage, mean, standard deviation, and ttest were used. Results revealed that:
1) Total problems of tourism marketing were at the high level which
the aspect of tourism officers was at the high level. Results of needs in
tourism marketing development stated that most executives and officers
from government and private sectors intensely needed to develop tourism
marketing, particularly with the aspect of provincial tourism officers.
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2) Strategies of tourism marketing development in Quang Binh
Province were consisted of seven strategies: a) a strategy of tourism
marketing development in products, b) a strategy of tourism marketing
development in prices, c) a strategy of tourism marketing development in
places, d) a strategy of tourism marketing development in marketing
promotion, e) a strategy of tourism marketing development in officers, f) a
strategy of tourism marketing development in processes, and g) a strategy
of tourism marketing development in physical evidence. Results of
suitability and possibility of the strategies found that strategies a, b, c, d, f,
and g were at the high level, and strategy e was at the highest level.
3) Results of applying the strategies of tourism marketing
development in Quang Binh Province through a project aiming to increase
tourism officers’ working skill indicated that working skill of the officers after
participating in the project was increased at the high level, when comparing
to their working skill before attending the project. This difference was at the
0.05 level of significance. Additionally, the officers’ performance appraisal
evaluated by the executives was also found at the high level.
Keywords: Tourism Marketing, Development Strategy, Tourism,
Quang Binh Province
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทัว่ โลก รัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึงให้ ความสาคัญในการ
เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ ้น ภารกิจด้ านการ
ท่องเที่ยวจึงเป็ นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ดังนันการก
้
าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ จึงได้ มีการบูรณาการ
งานด้ านการท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมี
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ชดั เจนบนพื ้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาค
การท่องเที่ยวมีศกั ยภาพด้ วยแล้ ว จะเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ ประเทศ
นัน้ ๆ มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้
เติบโตได้ อย่างมัน่ คง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 6)
การท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ ในรูปเงินตราแล้ ว ยัง
มีความสาคัญในการช่วยกระตุ้นให้ เกิดการผลิตและนาทรัพยากรมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ มากมาย อี กทัง้ ยังก่ อให้ เกิ ดการจ้ างงานและการกระจายรายได้
ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของจังหวัดและก่อให้ เกิ ดการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ สาหรับความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของจังหวัด
ที่ชว่ ยยกมาตรฐานการครองชีพของคน ช่วยสร้ างความเจริ ญให้ กบั ท้ องถิ่น อีกทัง้
ยังเป็ นการช่ วยอนุรั กษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อม เพราะฉะนัน้ การ
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ท่องเที่ ยวถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ มี ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของของ
ประเทศเป็ นอย่างมาก (สานักงานการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม, 2015)
ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีศกั ยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูงเนื่องจากเป็ นดินแดนที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวที่ดงึ ดูดให้ ผ้ คู นแวะมาเยี่ยมชมทาให้ การท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม
ได้ รับความนิยมทังจากนั
้
กท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็ น
อย่างมาก ซึ่งความนิยมนี ้เป็ นผลดีแก่ประเทศเวียดนามในหลาย ๆ ด้ าน นอกจาก
จะสร้ างรายได้ โดยมีมูลค่าเป็ นอันดับหนึ่งของการค้ าบริ การโดยรวมทังประเทศ
้
แล้ ว การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนผลิตสินค้ าและ
บริการต่าง ๆ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พกั
ภัตตาคารร้ านอาหาร ร้ านจ าหน่ายของที่ ระลึกและสิ นค้ าพื น้ เมื อง เป็ นการ
ก่อให้ เกิดการลงทุน การจ้ างงาน และการกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่นรวมทังสามารถ
้
สร้ างรายได้ เข้ าสู่ประเทศ ในรู ปเงินตราต่างประเทศปี ละหลายแสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังจะได้ รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างมากต่อ
การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยากจะหาได้ จากกิจกรรมอื่นแล้ วยังทาให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดี
อีกด้ วย ดังนันจึ
้ งต้ องให้ ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ กลายเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศเวียดนามให้ มากที่สดุ และนารายได้ จากการท่องเที่ยวไปพัฒนาประเทศ
ต่อไป (Tiem nang du lich Viet Nam, 2016: 26)
นับตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้ นมา รัฐบาลเวียดนามได้ มองเห็นว่าการ
ท่องเที่ยวนันจะมุ
้ ่งเน้ นเฉพาะเรื่ องการตลาด การบริ การ การส่งเสริ มเผยแพร่ให้
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ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวให้ มากอย่างเดียวไม่ได้ ยังจะต้ องทา
หน้ าที่ทางด้ านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบริ การทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ขจัดและป้องกันปั ญหาการบริ การท่องเที่ยวที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนสามารถลง
ทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริ การทางการท่องเที่ยวให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ซึง่
เป็ นผลให้ การดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวเป็ นรู ปร่าง และมีแนวทางที่เด่นชัดใน
การปฏิ บัติงานด้ านการตลาดและการพัฒนาทางการท่องเที่ ยวควบคู่กันไป
กล่าวคือทางด้ านการตลาดก็ได้ มีการวางแผนการดาเนินงาน โดยใช้ กลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างเป็ นระบบ มีการจัดลาดับพื ้นที่เป้าหมายด้ านการตลาด มีการวิจยั
ตลาดเพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ดาเนินยุทธศาสตร์ ทางการตลาด ขณะเดียวกันก็มีการ
สารวจศึกษาความเหมาะสม และวางแผนหลักในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่มีแนวโน้ มที่นา่ จะ
สามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อไปได้ ในอนาคต นอกจากนันยั
้ งได้
ลงทุนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและบริ การด้ านการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีตา่ ง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างให้ การท่องเที่ยวในประเทศ
ที่เป็ นที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวทังชาวเวี
้
ยดนามและชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ ้น และตลอดทุกฤดูกาล (Chien luon Marketing du lich Viet Nam den nam,
2020)
จังหวัดกวางบิน่ ห์เป็ นจังหวัดหนึง่ อยูภ่ าคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ
เหนือติดกับจังหวัดฮาติงห์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดกวางตรี ทิศตะวันตกติดกับแขวง
คาม่วน สปป.ลาว และทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ซึง่ ทางภูมิศาสตร์ เหมาะแก่
การเป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้ านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
ตอนกลางโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตังอยู
้ ่
จุดศูนย์กลางระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ โดยจังหวัดกวางบิ่นห์มีศกั ยภาพด้ าน
การท่องเที่ ยวสูง มี แหล่งท่องเที่ ยวน่าสนใจ มี ธรรมชาติสวยงามเป็ นจุดขาย
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เนื่องจากมีภมู ิอากาศดี ธรรมชาติสมบูรณ์ มีชายหาดทะเลที่สวยงามมีถ ้าที่งดงาม
อั น ดับ หนึ่ ง ของโลกยู เ นสโกยอมรั บ เป็ นมรดกทางธรรมชาติ โ ลก มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ คล้ ายกั บกลุ่มชนเผ่ า
นอกจากนันจั
้ งหวัดกวางบิน่ ห์เป็ นจุดพักแรมระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวในประเทศเวียดนามที่จะเดินทางไปสู่ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างเช่นประเทศลาว
และประเทศไทย และเป็ นจุดพักแรมของนักท่องเที่ยวมาจากประเทศลาวและ
ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางเข้ ามาเยี่ยมชมแหล่งอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม
การตลาดอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บันมี ก ารใช้ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบครบวงจร เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ กนั มากเพื่อหวังผลให้ สินค้ า และ
ข่าวสารการเสนอขายได้ รับความสนใจ สร้ างแรงจูงใจให้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สามารถตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และมากที่สุด การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรหมายถึง การเลื อกเครื่ องมื อสื่ อสารที่ เหมาะสมกับสินค้ า หรื อ
บริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ ผสมผสานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากที่ สุด ประกอบด้ วย การส่งเสริ มการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์
การตลาดตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การโฆษณา การจัดแสดงสินค้ า การอบรม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปาก การตลาดท่องเที่ ยวมี การ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มการส่งเสริ มการท่องเที่ยวหลักของภาครัฐจาเป็ นต้ อง
ศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (กมล รัตนวิระกุ, 2550: 266)
จากข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ เห็นว่าจังหวัดกวางบิน่ ห์มีจดุ แข็งทางการท่องเที่ยว
หลายประการที่น่าศึกษาและสามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ภูมิภาคและของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ยังเจอปั ญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ทางด้ านยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยว เพื่ อเป็ นการส่งเสริ ม
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พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ให้ มีการพัฒนาอย่างมีศกั ยภาพและมี
คุณภาพจึงต้ องอาศัยยุทธศาสตร์ การตลาดด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นแนวทาง
หลักอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ให้ เป็ นแหล่งการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนและเป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามและภูมิภาค
อาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์
2. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัด
กวางบิน่ ห์
3. เพื่อทดลองและประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่ น ห์ ป ระเทศเวี ย ดนาม เป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mix Methodology Research)
ประกอบด้ วยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative) ผู้วิจยั ได้ แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี ้
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การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจัยแบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1
ส ารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพปั ญ หาการตลาดท่ องเที่ ยวของจัง หวั ด
กวางบิ่นห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวทังในและต่
้
างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกวางบิ่นห์เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 519 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้ อมูลในขันตอนนี
้
้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปั ญหาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ขัน้ ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ ความต้ องการ
พัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่ นห์ กลุ่มเป้าหมายได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริ หาร บุคลากร ในหน่วยงานท่องเที่ยวทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
จ านวน 10 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยนี ค้ ื อแนวทางการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้ าง ซึ่งพัฒนาขึน้ จากการนาข้ อค้ นพบจากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 มา
ออกแบบโดยมีความยืดหยุน่ ของข้ อคาถามตามคุณลักษณะของเครื่ องมือ
การวิจยั ระยะที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจัยแบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ร่ างยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจยั อาศัยผลการศึกษา
จากระยะที่ 1 เป็ นข้ อมูลส าหรั บการร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ จากนันท
้ าการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบิ่นห์ เพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับการ
ท่องเที่ยว ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนของจังหวัดกวางบิน่ ห์ จานวน 16 คน
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การวิจัยระยะที่ 3 ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจยั แบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขันตอนที
้
่1
การทดลองใช้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้ าหน้ าที่ พนักงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นจานวน 30
คน ขันตอนที
้
่ 2 ประเมินผลการทดลองยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ กลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่แหล่งท่องเที่ยว เป็ น
จานวน 35 คน โดยการวัดระดับการปฏิบตั ิงานก่อนและหลังการใช้ ยุทธศาสตร์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้ าหน้ าที่ โดยผู้บริ หารแหล่ง
ท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม” พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาดการท่ องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่ นห์ พบว่า ความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.55, SD
= 0.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ลาดับ 1 ด้ านบุคลากรมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.02, SD = 0.72) ลาดับ 2 ด้ านราคามีปัญหาอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 3.76, SD = 0.90) ลาดับ 3 ด้ านกระบวนการให้ บริ การมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.65, SD = 0.88) ลาดับที่ 4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.57, SD = 0.79) ลาดับที่ 5 ด้ านสถานที่มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.49, SD = 0.94) ลาดับที่ 6 ด้ านหลักฐานทางกายภาพมีปัญหาอยู่ใน
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ระดับปานกลาง (X̅ = 3.44, SD = 0.89) และลาดับสุดท้ ายคือด้ านผลิตภัณฑ์มี
ปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.91, SD = 0.74) ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับสภาพ
ปัญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม
การตลาดการท่ องเที่ยว
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านสถานที่
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้ านบุคลากร
6. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
7. ด้ านหลักฐานทางกายภาพ
รวม

̅X
2.91
3.76
3.49
3.57
4.02
3.65
3.44
3.55

S.D
0.74
0.90
0.94
0.79
0.72
0.88
0.89
0.84

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ลาดับ
7
2
5
4
1
3
6

ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ จากภาครั ฐพบว่า ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ ยว
ภาครัฐส่วนมากมีความต้ องการในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ ยวเพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวของจังหวัด กวางบิ่นห์ โดยเฉพาะการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ และใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทังในด้
้ านความรู้ และทักษะการทางาน และผลการศึกษาความ
ต้ องการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า
การมี ยุ ท ธศาสตร์ การตลาดการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
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การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ แต่ควรเน้ นประเด็นในด้ านบุคลากรเป็ นหลัก
โดยส่งเสริ มและพัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานด้ านการ
บริ การการท่องเที่ยว ข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทักษะทางเทคโนโลยี และ
เน้ นการมีสว่ นร่วมภายในระหว่างองค์กรการท่องเที่ยวให้ มากยิ่งขึ ้น
2. ผลการร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวด้ านราคาทางการท่องเที่ยว 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวด้ านสถานที่ท่องเที่ยว 4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว 6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านการท่องเที่ ยว และผลการประเมินความ
เหมาะสมความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ยกเว้ นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ าน
บุคลากร มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ และผลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์ 7 ด้ านปรากฏ ดังตาราง
ที่ 2
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ตางรางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมิน
ความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ความเหมาะสม (16)
X̅ S.D แปลผล
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.80 0.75
มาก
การท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.70 1.00
มาก
การท่องเที่ยวด้ านราคา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.00 0.89
มาก
การท่องเที่ยวด้ านสถานที่ทอ่ งเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.12 0.79
มาก
การท่องเที่ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.44 0.63
มาก
การท่องเที่ยวด้ านบุคลากร
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.90 0.77
มาก
การท่องเที่ยวด้ านกระบวนการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.81 0.65
มาก
การท่ อ งเที่ ย วด้ านหลั ก ฐานทาง
กายภาพ
ชื่อยุทธศาสตร์

ภาพรวม

3.96 0.77

มาก

ความเป็ นไปได้ (16)
X̅ S.D แปลผล
4.00 0.63
มาก
3.87 0.80

มาก

4.10 0.68

มาก

4.25 0.56

มาก

4.63 0.51 มากที่สดุ
3.62 0.72

มาก

3.68 0.71

มาก

4.05 0.66

มาก
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3. ผลการทดลองใช้ และประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ในการทดลองใช้ และประเมินผลยุทธศาสตร์ ผู้วิจยั นายุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากร โดยจัดโครงการเพิ่ม
ทักษะในการปฏิ บัติงาน พัฒนาทักษะการบริ การการท่องเที่ ยวเป็ นคู่มื อการ
ปฏิบตั ิโดยผู้เชี่ยวชาญได้ จัดทาคู่มือเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานมาทดลองใช้
สาหรับ เจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว ทังหมด
้
7 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ าน
ทักษะการต้ อนรับนักท่องเที่ยว 2) ด้ านรอยยิ ้มจากใจ 3) ด้ านทักษะในการสื่อสาร
4) ด้ านทักษะในการใช้ คาพูด 5) ด้ านทักษะในการนาเที่ยว 6) ด้ านทักษะในการ
ใช้ อุปกรณ์สื่อสาร และ 7) ด้ านทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม จากการวัดระดับ
การปฏิ บัติงานก่อนและหลังการทดลองใช้ ส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานใน
แหล่งท่องเที่ ยวได้ เห็ นว่าพนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ ที่ สถานที่ ทดลองได้ มี การ
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาทักษะการบริ การทางการท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ างมาก
การปฏิบตั งิ านก่อนและหลังการทดลองใช้ ยทุ ธศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 โดยปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการปฏิบตั ิก่อนและหลังการรับคูม่ ือพัฒนาทักษะการบริ การ
ทางการท่องเที่ยวสาหรับเจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว

รายการ
1. ทักษะในการต้ อนรับ
นักท่องเที่ยวของเจ้ าหน้ าที่
2. รอยยิ ้มจากใจของ
เจ้ าหน้ าที่
3. ทักษะในการสื่อสาร
ของเจ้ าหน้ าที่
4. ทักษะในการใช้ คาพูด
ของเจ้ าหน้ าที่
5. ทักษะในการนาเที่ยว
ของเจ้ าหน้ าที่
6. ทักษะการใช้ อุปกรณ์
สื่อสารของเจ้ าหน้ าที่
7. ทักษะในการทางาน
เป็ นกลุ่มของเจ้ าหน้ าที่
รวม

ระดับการปฏิบัตกิ ่ อน
ระดับการปฏิบัติหลัง
(30 N)
(30 N)
t-test
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล
2.37 0.72 ปานกลาง 4.26 0.62 มาก
21.96*
2.51 0.97 ปานกลาง 4.32 0.58 มาก

17.70*

2.90 1.06 ปานกลาง 4.34 0.60 มาก

18.67*

2.72 0.84 ปานกลาง 4.61 0.51 มากที่สดุ 18.86*
2.52 0.98 ปานกลาง 4.70 0.48 มากที่สดุ 21.15*
2.25 0.72 น้ อย

4.39 0.54 มาก

25.41*

2.19 0.78 น้ อย

4.16 0.68 มาก

17.49*

2.49 0.86 น้ อย

4.40 0.57 มาก

19.20*

* p < .05
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ผลการประเมินระดับการปฏิบตั ิงานตามคู่มือพัฒนาทักษะการบริ การ
ทางการท่องเที่ยวของพนักงานและเจ้ าหน้ าที่โดยผู้บริ หารในแหล่งท่องเที่ยวเป็ น
คนประเมิน ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือพัฒนาทักษะการ
บริการทางการท่องเที่ยวโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเที่ยว
รายการ
1. ทักษะในการต้ อนรับนักท่องเที่ยวของผู้บริ หาร
2. รอยยิ ้มจากใจของผู้บริ หาร
3. ทักษะในการสือ่ สารของผู้บริ หาร
4. ทักษะในการใช้ คาพูดของผู้บริ หาร
5. ทักษะในการนาเที่ยวของผู้บริ หาร
6. ทักษะการใช้ อปุ กรณ์สอื่ สารของผู้บริ หาร
7. ทักษะในการทางานเป็ นกลุม่ ของผู้บริ หาร
รวม

ผลการประเมินการปฏิบัติ (5 N)
X̅
S.D
แปลผล
4.60 0.57
มากที่สดุ
4.30 0.53
มาก
4.28 0.54
มาก
4.28 0.71
มาก
4.40 0.66
มาก
4.08 0.66
มาก
4.28 0.69
มาก
4.32 0.62
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
1.1 ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาด
การท่องเที่ยว 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่ ด้ านส่งเสริ ม
การตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านหลักฐานทางกายภาพ พบว่า
โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้ น ด้ านหลักฐานทางกายภาพ และ
ด้ านผลิตภัณฑ์มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ใน 7 ด้ านนันด้
้ านที่มีสภาพปั ญหา
มากคือด้ านบุคลากร ทังนี
้ ้อาจจะเพราะว่าด้ านบุคลากรการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ยงั ไม่มีแผนการตลาดการท่องเที่ยวที่ชดั เจน การบริ การการท่องเที่ยว
ยังมี ปั ญหาที่ ต้ องแก้ ไขและปรั บปรุ ง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ก ารตลาดการ
ท่องเที่ ยวด้ านบุคลากร ซึ่งผลการวิ จัยมี ลักษณะคล้ ายคลึ งกับงานวิ จัยใน
ประเทศไทย ของ อารี ย์ลกั ษณ์ ตระกูลมุกทอง (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง กลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ คุณภาพบริ การและความภักดี
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทย พบว่า
กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ และความภักดีของ
นักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ในธุ รกิ จ การท่ องเที่ ยวเชิ ง สุ ขภาพประเทศไทย และ
สอดคล้ องกับงานวิ จัย ของ ธนภัทร สี สดใส (2559) ท าการวิ จัยเรื่ องความ
ต้ องการปั จจัยทางการตลาดการท่ องเที่ ยวชายแดน ณ ด่านสิ งขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความต้ องการปั จจัยทางการตลาด
และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้ องการปั จจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ ยว
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว 7P มีความสาคัญ
และส่งเสริ มในการพัฒนาการท่องเที่ ยว นอกจากนัน้ ผลการวิจัยขัดแย้ งกับ
งานวิ จัยของ ประสพชัย พสุนนท์ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปนในจั
ุ่
งหวัด
พระนครศรี อยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้ านบุคลากรเป็ นปั จจัยที่มี ผลต่อ
การตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สุด เนื่องจากความ
ชื่ นชอบการยิม้ แย้ มแจ่มใสของเจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงานในการใช้ บริ การ และ
ปัจจัยที่สง่ ผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปนกลั
ุ่ บมาเที่ยวนันมี
้ 2 ปัจจัยคือ ด้ านสินค้ า
บริการและการส่งเสริ มการตลาด
1.2 ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์จากภาครัฐ พบว่า การท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้ างรายได้ เพื่ อพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้ จึ งจ าเป็ นต้ องมี การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เพื่อให้ มี
เป้าหมายการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ และในภาคส่วนต่าง ๆ ทังใน
้
ด้ านความรู้ และทักษะการทางาน และผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า การมียุทธศาสตร์
การตลาดการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิน่ ห์ แต่ควรเน้ นประเด็นในด้ านบุคลากรเป็ นหลัก โดยส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานด้ านการบริ การการท่องเที่ยว ข้ อมูล
เกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ ยว ทักษะทางเทคโนโลยี และเน้ นการมีส่วนร่ วมภายใน
ระหว่างองค์ กรการท่องเที่ ยวให้ มากยิ่ งขึ น้ ทัง้ นี อ้ าจจะเพราะผู้บริ หาร และ
พนักงานการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมีความ
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ต้ องการพัฒ นาการตลาดการท่ องเที่ ยวของจัง หวัดกวางบิ่ นห์ เพื่ อดึ ง ดูด
นักท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศที่เข้ ามาเที่ยวที่จังหวัดกวางบิ่นห์เพื่อสร้ าง
รายได้ เพิ่มให้ ประชาชน และสร้ างชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิน่ ห์
ซึ่ ง ผลการวิ จัยได้ ส อดคล้ องกั บแผนพัฒ นาจัง หวัดกวางบิ่ นห์ (ส านักงาน
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิ่นห์ , 2015: 3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้ มี
คุณภาพเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและทารายได้ ให้ จงั หวัดกวางบิ่นห์มาก
ขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนของจังหวัดกวางบิ่นห์ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการบริ การสินค้ า
และอาชีพต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้ องกับแนวความคิดของ ฟิ ลิป
เพียร์ ซ (Philip Pearce, 1998: 10-12) ความต้ องการเกียรติยศชื่อเสียงนัน้ ในแต่
ละขันเกิ
้ ดขึ ้นทังจากบุ
้
คคลเป็ นผู้กาหนดเอง และมีอีกส่วนหนึ่งเป็ นการชักนาหรื อ
กาหนดโดยผู้อื่น ยกเว้ น ความต้ องการในขันสู
้ งสุดหรื อความต้ องการความสาเร็จ
แห่งตนเป็ นขันที
้ ่เกิดจากความต้ องการของตัวบุคคลเป็ นผู้กาหนดเอง เป็ นความ
ต้ องการที่จะได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
2. ผลการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ได้ ยทุ ธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้ แก่ 1)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านราคาทางการท่องเที่ยว 3) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ านสถานที่ ท่ องเที่ ยว 4) ยุ ทธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ านส่ ง เสริ ม การตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว 6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ยุทธศาสตร์ การ
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พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการท่องเที่ยว ทัง้ 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ นี ้มีความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์เป็ นอย่างมากที่สามารถแก้ ปัญหาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของ เฉลียว บุรีภกั ดี (2551: 2) กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาว่า เป็ นแผนการหรื อวิ ธี การอันชาญฉลาด เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ยากเป็ นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้
ด้ วยวิธีธรรมดาที่คนทั่วไปรู้ อยู่แล้ ว โดยต้ องประกอบขึน้ จากศาสตร์ ย่อย ๆ มา
ประกอบกันเป็ นศาสตร์ อีก ข้ อหนึ่ง ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยัน
ได้ ว่าสามารถบรรลุจุดหมายของงานได้ จริ ง และสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
ชูศกั ดิ์ ชูศรี (2550) ได้ ศึกษาเรื่ องแผนยุทธศาสตร์ เพื่ อพั ฒนาการท่องเที่ ยวที่
ยัง่ ยืนแบบบูรณาการในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า แผนยุทธศาสตร์
เพื่ อพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่งยื นในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่ จ าเป็ นและ
เหมาะสม ควร ประกอบด้ วย 1) การกาหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่
จะพัฒนาการท่องเที่ ยวทางทะเลที่ ได้ มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อมระดับภูมิ ภาคจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสานึก พัฒนาสังคมและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้ องถิ่นจะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกวางบิ่นห์ อย่างยัง่ ยืน 2)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่จะนาสู่ความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวเพื่ ออนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อม ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสานึกเพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ ยวเพื่ อพัฒนาเศรษฐกิ จ ยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีชมุ ชนเป็ นศูนย์กลาง
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3. ผลการทดลองใช้ และประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ซึ่งผู้วิจยั นายุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ โดยจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานพัฒนาทักษะการบริ การ
ด้ านการท่องเที่ยวมาทดลองใช้ สาหรับเจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว
ถา้ สวรรค์ จ านวน 30 คน จากการวัดระดับการปฏิ บัติงานก่ อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า พนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ที่สถานที่ทดลองได้ มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาทักษะการบริ การทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่และพนักงานโดยผู้บริ หาร พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี อ้ าจจะเพราะว่าทัง้ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใช้ ทดลองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการรับความรู้ และได้ ฝึกปฏิบตั ิงานที่
แท้ จริ งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์
มีเดช (2549) ได้ ศกึ ษาถึงความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานยังมีไม่มากนัก
เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการศึกษา
แต่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการปฏิบตั ิงาน พนักงานระดับปฏิบตั ิการส่วนใหญ่
ต้ องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทด้ านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ ในการท างาน เนื่ องจากเห็นว่า ภาษาต่างประเทศมี ความ
จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนีแ้ ล้ ว พนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการมี ความต้ องการฝึ กอบรมด้ านทักษะระหว่างบุคคล มากกว่า
ทักษะด้ านการใช้ ความคิด และทักษะด้ านความรู้ ในการปฏิ บัติ งาน ส าหรั บ
ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ คือ บุคลากรขาด
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ความพร้ อมในการฝึ กอบรม เนื่ องจากต้ องปฏิ บัติ ง านประจ าจึ งไม่ มี เ วลา
ฝึ กอบรมตามวันและเวลาที่กาหนด และบุคลากรขาดทุนทรัพย์สาหรับพัฒนา
ตนเอง และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ยุทธการ ไวยอาภา และคณะ (2556) ทา
การวิจยั เรื่ อง การจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากผลของการวิจยั ที่ได้ จากตัวแทนของประชากร
เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมนัน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านที่พกั ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกและด้ านกิจกรรม ผลวิจยั จาก
การประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่ดงั กล่าวนัน้ ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับสูง
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่ นห์ ประเทศเวี ยดนาม ผู้วิ จัยขอแบ่งการจัดท าข้ อเสนอแนะ
ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ 1) ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) ข้ อเสนอแนะในการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไป โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการวิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1 สภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ จังหวัดกวางบิ่นห์ควรวางแผนทางการตลาด
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การท่องเที่ยวและมีการสนับสนุนในการสร้ างยุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว
ให้ สอดคล้ องสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 1) ด้ านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรเน้ นและให้ ความส าคัญเรื่ องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้ หลากหลายและมีความทันสมัย สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั 2) ด้ านราคาทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้ น
และให้ ความสาคัญเรื่ องปรับปรุ งราคาโปรแกรมท่องเที่ยวให้ มีความเหมาะสม
และมีหลายระดับให้ นกั ท่องเที่ยวเลือกค่าธรรมเนียม ของที่ระลึก ของฝาก ที่พกั
โรงแรม ภัตตาคารที่เหมาะสม 3) ด้ านสถานที่ทางการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบิ่นห์
ควรเน้ นและให้ ความสาคัญเรื่ องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ สวยงามและจัดการ
เป็ นอย่างเป็ นระบบในสถานที่ท่องเที่ยวควรมีสิ่งอานวยความสะดวกหลากหลาย
และมี ป้ายบอกทางและแผนที่ ชัดเจน 4) ด้ านการส่งเสริ มการตลาดทางการ
ท่องเที่ ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรให้ ความส าคัญเหมื อนด้ านอื่ น ๆ ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์แนะนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ให้ มากยิ่งขึ ้น
ควรมี การปรั บปรุ งข้ อมูลเว็ บไซต์ การท่องเที่ ยวให้ ทันสมัยเป็ นปั จจุบันอย่ าง
ต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ มี ใบปลิ ว แผ่ นพับแสดงรายละเอี ยดประวัติ แ หล่ ง
ท่องเที่ ยวชัดเจน มี การแนะน าและโฆษณาแหล่งท่องเที่ ยว และการบริ การ
ท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ 5) ด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยวจังหวัด
กวางบิ่นห์ควรเน้ นและให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้ มี
ความรู้ในการบริ การเป็ นอย่างดี จัดโครงการอบรมภาษาต่างชาติให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
และมัคคุเทศก์ทกุ ปี 6) ด้ านกระบวนการทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควร
เน้ นและให้ ความสาคัญในการอานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวแบบครบ
วงจร มีโปรแกรมการท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
ได้ จัดกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ แก่ นักท่องเที่ ยวหลากหลายและแตกต่างจากที่ อื่ น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

257

258
7) ด้ านลักษณะทางกายภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้ นและให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวให้ มาตรฐานและคุณภาพเป็ นที่
ยอมรับของสังคม ระบบโรงแรม ร้ านอาหารและร้ านขายของที่ระลึกมีมาตรฐาน
และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม โครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ มีการพัฒนาและ
ทันสมัย
1.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เนื่องจากจังหวัดกวางบิ่นห์ยงั ไม่เคยมีการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว ดังนันผู
้ ้ วิจยั ขอเสนอว่าจังหวัดกวางบิ่นห์
ควรเน้ นและให้ ความสาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว โดย
เชิ ญผู้บริ หาร ผู้เชี่ ยวชาญทางการตลาดการท่ องเที่ ยว ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ ยว และหน่วยงานที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องทางการท่องเที่ ยวทัง้ ภาครั ฐและ
ภาคเอกชนมาร่ วมกันจัดทายุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว เพื่อกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
1.3 ผลการวิจยั ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และการประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ การประเมิ นระดับการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการของยุทธศาสตร์ โดยการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับมาก
ดังนันผู
้ ้ วิจยั เสนอว่าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกวางบิ่นห์ควรใช้ ยทุ ธศาสตร์
การตลาดการท่องเที่ยวแล้ วกาหนดเกณฑ์การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
แต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะได้ ปฏิบตั ิตามโครงการต่าง ๆ ที่ให้ เหมาะสมและ
พัฒนา
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรทาวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม
2.2 ควรทาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวที่จงั หวัดกวางบิน่ ห์ ประเทศเวียดนาม
2.3 ควรทาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกวางบิน่ ห์ ประเทศเวียดนาม
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