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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 2) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 3) เพ่ือทดลองและประเมิน
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เป็นวิธีการวิจยั
แบบผสม (Mixed method) ด าเนินการวิจัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาได้แก่ นกัทอ่งเท่ียวในและตา่งประเทศเป็นจ านวน 519 
คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เช่ียวชาญ ผู้บริหาร 
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นจ านวน 26 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาการตลาดการ
ท่องเท่ียว แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก่ียวกับความต้องการในการ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียว แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินการปฏิบัติงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศกึษาสภาพปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ พบวา่ สภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเห็นว่าด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
สภาพปัญหามาก และผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการตลาด พบว่า 
ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้เน้นและมีความ
ต้องการในการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวโดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการ
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์  

2) ผลการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดั
กวางบิ่นห์ ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้าน
ราคา 3) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการทอ่งเท่ียวด้านสถานท่ี 4) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบคุลากร 6) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านกระบวนการ 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียว
ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ยกเว้นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการทอ่งเท่ียวด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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3) ผลการประเมินการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประกอบด้วย การประเมินระดบัภาคปฏิบตัิงาน
ก่อนและหลงัการจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว พบว่า หลงัการเข้าร่วมโครงการได้มีการพฒันาอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการประเมินในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีโดยผู้บริหารประเมิน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคัญ:  การตลาดการท่องเท่ียว, ยทุธศาสตร์การพฒันา, การทอ่งเท่ียว,  

จงัหวดักวางบิ่นห์ 
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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 t-
test 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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บทน า 
 

การทอ่งเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลของประเทศดงักล่าวจึงให้ความส าคญัในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงส่วนแบง่ตลาดท่องเท่ียวโลก 
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตา่งก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ดงึนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมากขึน้ ภารกิจด้านการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกับการพฒันาประเทศในทุกมิติ 
ดงันัน้การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศตา่ง ๆ  จึงได้มีการบรูณาการ
งานด้านการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมี
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีชดัเจนบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง 
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบรูณ์ และบคุลากรภาค
การทอ่งเท่ียวมีศกัยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะชว่ยผลกัดนัให้ประเทศ
นัน้ ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวของตนให้
เตบิโตได้อยา่งมัน่คง (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2559: 6)  

การท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราแล้ว ยงั
มีความส าคญัในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากมาย อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ ส าหรับความส าคญัของการท่องเท่ียวตอ่สงัคมของจงัหวดั
ท่ีชว่ยยกมาตรฐานการครองชีพของคน ชว่ยสร้างความเจริญให้กบัท้องถ่ิน อีกทัง้
ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนัน้การ
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ท่องเท่ียวถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของของ
ประเทศเป็นอย่างมาก (ส านกังานการท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม, 2015)  

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียวสงูเน่ืองจากเป็นดินแดนท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมประเพณีท่ีหลากหลายดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งดงึดดูใจทางการ
ท่องเท่ียวท่ีดงึดดูให้ผู้คนแวะมาเย่ียมชมท าให้การท่องเท่ียวในประเทศเวียดนาม
ได้รับความนิยมทัง้จากนกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศเป็น
อย่างมาก ซึ่งความนิยมนีเ้ป็นผลดีแก่ประเทศเวียดนามในหลาย ๆ  ด้าน นอกจาก
จะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหนึ่งของการค้าบริการโดยรวมทัง้ประเทศ
แล้ว การท่องเท่ียวภายในประเทศก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตสินค้าและ
บริการตา่ง ๆ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจตอ่เน่ือง อาทิ โรงแรมและท่ีพกั 
ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกและสินค้าพืน้เมือง เป็นการ
ก่อให้เกิดการลงทนุ การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินรวมทัง้สามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนีน้กัทอ่งเท่ียวยงัจะได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอยา่งมากตอ่
การเพิ่มคณุภาพชีวิตท่ียากจะหาได้จากกิจกรรมอ่ืนแล้วยงัท าให้มีสขุภาพจิตท่ีดี
อีกด้วย ดงันัน้จึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกบัการสง่เสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาทอ่งเท่ียวใน
ประเทศเวียดนามให้มากท่ีสดุและน ารายได้จากการท่องเท่ียวไปพฒันาประเทศ
ตอ่ไป (Tiem nang du lich Viet Nam, 2016: 26)  

นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา รัฐบาลเวียดนามได้มองเห็นว่าการ
ท่องเท่ียวนัน้จะมุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองการตลาด การบริการ การส่งเสริมเผยแพร่ให้
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ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวให้มากอย่างเดียวไม่ได้ ยังจะต้องท า
หน้าท่ีทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาบริการทางการท่องเท่ียวเพ่ือ
ขจดัและป้องกนัปัญหาการบริการท่องเท่ียวท่ีขาดคณุภาพ ตลอดจนสามารถลง
ทนุเพ่ือพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและบริการทางการทอ่งเท่ียวให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ซึง่
เป็นผลให้การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวเป็นรูปร่าง และมีแนวทางท่ีเดน่ชดัใน
การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการพัฒนาทางการท่องเท่ียวควบคู่กันไป
กล่าวคือทางด้านการตลาดก็ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน โดยใช้กลยทุธ์ทาง
การตลาดอยา่งเป็นระบบ มีการจดัล าดบัพืน้ท่ีเปา้หมายด้านการตลาด มีการวิจยั
ตลาดเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ด าเนินยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขณะเดียวกันก็มีการ
ส ารวจศกึษาความเหมาะสม และวางแผนหลกัในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  ท่ีมีแนวโน้มท่ีนา่จะ
สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนัน้ยังได้
ลงทนุในการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนการ
จดักิจกรรมงานเทศกาลประเพณีตา่ง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้การทอ่งเท่ียวในประเทศ
ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งขึน้ และตลอดทกุฤดกูาล (Chien luon Marketing du lich Viet Nam den nam, 
2020) 

จงัหวดักวางบิน่ห์เป็นจงัหวดัหนึง่อยูภ่าคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ
เหนือติดกบัจงัหวดัฮาติงห์ ทิศใต้ติดกบัจงัหวดักวางตรี ทิศตะวนัตกติดกบัแขวง
ค ามว่น สปป.ลาว และทิศตะวนัออกตดิกบัทะเลจีนใต้ ซึง่ทางภมูิศาสตร์เหมาะแก่
การเป็นจดุศนูย์กลางเช่ือมโยง กบัประเทศเพ่ือนบ้านในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง
ตอนกลางโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตัง้อยู่
จดุศนูย์กลางระหว่างภาคเหนือกบัภาคใต้ โดยจงัหวดักวางบิ่นห์มีศกัยภาพด้าน
การท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ มีธรรมชาติสวยงามเป็นจุดขาย 
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เน่ืองจากมีภมูิอากาศดี ธรรมชาตสิมบรูณ์ มีชายหาดทะเลท่ีสวยงามมีถ า้ท่ีงดงาม
อันดับหนึ่งของโลกยูเนสโกยอมรับเป็นมรดกทางธรรมชาติโลก มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายกับกลุ่มชนเผ่า 
นอกจากนัน้จงัหวดักวางบิน่ห์เป็นจดุพกัแรมระหวา่งการเดนิทางของนกัท่องเท่ียว
ชาวในประเทศเวียดนามท่ีจะเดนิทางไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเชน่ประเทศลาว
และประเทศไทย และเป็นจุดพักแรมของนักท่องเท่ียวมาจากประเทศลาวและ
ประเทศไทยก่อนท่ีจะเดนิทางเข้ามาเย่ียมชมแหลง่อ่ืน ๆ ในประเทศเวียดนาม 

การตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการใช้การส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กนัมากเพ่ือหวงัผลให้สินค้า และ
ข่าวสารการเสนอขายได้รับความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สามารถตดัสินใจซือ้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว และมากท่ีสุด การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรหมายถึง การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกับสินค้า หรือ
บริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผสมผสานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การโฆษณา การจดัแสดงสินค้า การอบรม 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปาก การตลาดท่องเท่ียวมีการ
เปล่ียนแปลงและแนวโน้มการส่งเสริมการท่องเท่ียวหลกัของภาครัฐจ าเป็นต้อง
ศกึษาลกัษณะของกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย (กมล รัตนวิระก,ุ 2550: 266)  

จากข้อมลูเบือ้งต้นได้เห็นวา่จงัหวดักวางบิน่ห์มีจดุแข็งทางการทอ่งเท่ียว
หลายประการท่ีน่าศกึษาและสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
ภูมิภาคและของประเทศ แตใ่นขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์
ยังเจอปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
ทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการส่งเสริม
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พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ให้มีการพฒันาอย่างมีศกัยภาพและมี
คณุภาพจึงต้องอาศยัยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทาง
หลกัอย่างหนึ่งในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ให้เป็นแหลง่การ
ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนและเป็นศนูย์กลางท่องเท่ียวในประเทศเวียดนามและภูมิภาค
อาเซียนตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์  

2. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิน่ห์ 

3. เพ่ือทดลองและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวัด
กวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mix Methodology Research) 
ประกอบด้วยวิ ธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ผู้วิจยัได้แบง่เป็น 3 ระยะดงันี ้
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การวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจัยแบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 
ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัด 
กวางบิ่นห์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ
ท่ีมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดักวางบิ่นห์เป็นจ านวนทัง้สิน้ 519 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนนีเ้ป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยศกึษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ความต้องการ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ในหน่วยงานท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งพัฒนาขึน้จากการน าข้อค้นพบจากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 มา
ออกแบบโดยมีความยืดหยุน่ของข้อค าถามตามคณุลกัษณะของเคร่ืองมือ 

การวิจยัระยะท่ี 2 ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจัยแบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 ร่างยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจยัอาศยัผลการศึกษา
จากระยะท่ี 1 เป็นข้อมูลส าหรับการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ จากนัน้ท าการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการท่องเท่ียวจังหวัดกวางบิ่นห์ เพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ทอ่งเท่ียว ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนของจงัหวดักวางบิน่ห์ จ านวน 16 คน 
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การวิจัยระยะท่ี 3 ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจยั แบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 
การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ี พนกังานในแหล่งท่องเท่ียว เป็นจ านวน 30 
คน ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินผลการทดลองยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์ กลุม่เปา้หมาย คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีแหลง่ท่องเท่ียว เป็น
จ านวน 35 คน โดยการวดัระดบัการปฏิบตัิงานก่อนและหลงัการใช้ยุทธศาสตร์ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีโดยผู้ บริหารแหล่ง
ทอ่งเท่ียว 
 
ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม” พบวา่  

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด 
กวางบิ่นห์ พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.55, SD 
= 0.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดบั 1 ด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 4.02, SD = 0.72) ล าดบั 2 ด้านราคามีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 3.76, SD = 0.90) ล าดบั 3 ด้านกระบวนการให้บริการมีปัญหาอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 3.65, SD = 0.88) ล าดบัท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 3.57, SD = 0.79) ล าดบัท่ี 5 ด้านสถานท่ีมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.49, SD = 0.94) ล าดบัท่ี 6 ด้านหลกัฐานทางกายภาพมีปัญหาอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.44, SD = 0.89) และล าดบัสุดท้ายคือด้านผลิตภัณฑ์มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.91, SD = 0.74) ตารางท่ี 1 

  
ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ีย (X̅) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัสภาพ
ปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม  
 

การตลาดการท่องเที่ยว X̅ S.D แปลผล ล าดับ 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 2.91 0.74 ปานกลาง 7 
2. ด้านราคา  3.76 0.90 มาก 2 
3. ด้านสถานที่ 3.49 0.94 มาก 5 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.57 0.79 มาก 4 
5. ด้านบคุลากร 4.02 0.72 มาก 1 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.65 0.88 มาก 3 
7. ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 3.44 0.89 ปานกลาง 6 

รวม 3.55 0.84 มาก  

 
ผลการศึกษาความต้องการพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด

กวางบิ่นห์จากภาครัฐพบว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
ภาครัฐส่วนมากมีความต้องการในการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรเก่ียวกับการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ และใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ในด้านความรู้และทกัษะการท างาน และผลการศึกษาความ
ต้องการพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า 
การมียุทธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการพัฒนา 
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การท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ แตค่วรเน้นประเด็นในด้านบคุลากรเป็นหลกั 
โดยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการ
บริการการท่องเท่ียว ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว ทกัษะทางเทคโนโลยี และ
เน้นการมีสว่นร่วมภายในระหว่างองค์กรการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึน้  
 

2. ผลการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 2) ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
ตลาดการท่องเท่ียวด้านราคาทางการท่องเท่ียว 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 6) ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว และผลการประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้าน
บคุลากร มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และผลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของยทุธศาสตร์ 7 ด้านปรากฏ ดงัตาราง
ท่ี 2 
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ตางรางท่ี 2 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมิน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 
 

ช่ือยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม (16) ความเป็นไปได้ (16) 
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 

3.80 0.75 มาก 4.00 0.63 มาก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านราคา 

3.70 1.00 มาก 3.87 0.80 มาก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

4.00 0.89 มาก 4.10 0.68 มาก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 

4.12 0.79 มาก 4.25 0.56 มาก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านบุคลากร 

4.44 0.63 มาก 4.63 0.51 มากท่ีสดุ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านกระบวนการ 

3.90 0.77 มาก 3.62 0.72 มาก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านหลักฐานทาง
กายภาพ 

3.81 0.65 มาก 3.68 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.77 มาก 4.05 0.66 มาก 
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3. ผลการทดลองใช้และประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์  

ในการทดลองใช้และประเมินผลยุทธศาสตร์ ผู้ วิจยัน ายุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบคุลากร โดยจดัโครงการเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการบริการการท่องเท่ียวเป็นคู่มือการ
ปฏิบตัิโดยผู้ เช่ียวชาญได้จัดท าคู่มือเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานมาทดลองใช้
ส าหรับ เจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหล่งท่องเท่ียว ทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ทกัษะการต้อนรับนกัท่องเท่ียว 2) ด้านรอยยิม้จากใจ 3) ด้านทกัษะในการส่ือสาร 
4) ด้านทกัษะในการใช้ค าพดู 5) ด้านทกัษะในการน าเท่ียว 6) ด้านทกัษะในการ
ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร และ 7) ด้านทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม จากการวัดระดับ
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการทดลองใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานใน
แหล่งท่องเท่ียวได้เห็นว่าพนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานท่ีทดลองได้มีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาทักษะการบริการทางการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  
การปฏิบตังิานก่อนและหลงัการทดลองใช้ยทุธศาสตร์มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 โดยปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการปฏิบตัิก่อนและหลงัการรับคูมื่อพฒันาทกัษะการบริการ
ทางการทอ่งเท่ียวส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหลง่ท่องเท่ียว 
 

 

รายการ 

ระดับการปฏิบัตก่ิอน 

(30 N) 

ระดับการปฏิบัติหลัง 

(30 N) t-test 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

1. ทกัษะในการต้อนรับ
นกัทอ่งเท่ียวของเจ้าหน้าท่ี 

2.37 0.72 ปานกลาง 4.26 0.62 มาก 21.96* 

2. รอยยิม้จากใจของ 
เจ้าหน้าท่ี 

2.51 0.97 ปานกลาง 4.32 0.58 มาก 17.70* 

3. ทกัษะในการส่ือสาร 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.90 1.06 ปานกลาง 4.34 0.60 มาก 18.67* 

4. ทกัษะในการใช้ค าพูด 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.72 0.84 ปานกลาง 4.61 0.51 มากท่ีสดุ 18.86* 

5. ทกัษะในการน าเท่ียว 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.52 0.98 ปานกลาง 4.70 0.48 มากท่ีสดุ 21.15* 

6. ทกัษะการใช้อุปกรณ์
ส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี 

2.25 0.72 น้อย 4.39 0.54 มาก 25.41* 

7. ทกัษะในการท างาน 
เป็นกลุ่มของเจ้าหน้าท่ี 

2.19 0.78 น้อย 4.16 0.68 มาก 17.49* 

รวม 2.49 0.86 น้อย 4.40 0.57 มาก 19.20* 

* p < .05 
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ผลการประเมินระดบัการปฏิบตัิงานตามคู่มือพฒันาทกัษะการบริการ
ทางการท่องเท่ียวของพนกังานและเจ้าหน้าท่ีโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
คนประเมิน ตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินระดบัการปฏิบตัิงานตามคูมื่อพฒันาทกัษะการ
บริการทางการท่องเท่ียวโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเท่ียว 
 

รายการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติ (5 N) 

X̅ S.D แปลผล 

1.  ทกัษะในการต้อนรับนกัทอ่งเที่ยวของผู้บริหาร 4.60 0.57 มากที่สดุ 
2.  รอยยิม้จากใจของผู้บริหาร 4.30 0.53 มาก 
3.  ทกัษะในการสือ่สารของผู้บริหาร  4.28 0.54 มาก 
4.  ทกัษะในการใช้ค าพดูของผู้บริหาร 4.28 0.71 มาก 
5.  ทกัษะในการน าเที่ยวของผู้บริหาร 4.40 0.66 มาก 
6.  ทกัษะการใช้อปุกรณ์สือ่สารของผู้บริหาร 4.08 0.66 มาก 
7.  ทกัษะในการท างานเป็นกลุม่ของผู้บริหาร 4.28 0.69 มาก 

รวม 4.32 0.62 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 

1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ผลการศึกษาสภาพปัญหาการตลาด
การท่องเท่ียว 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านหลกัฐานทางกายภาพ พบว่า 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้น ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และ
ด้านผลิตภณัฑ์มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ใน 7 ด้านนัน้ด้านท่ีมีสภาพปัญหา
มากคือด้านบคุลากร ทัง้นีอ้าจจะเพราะว่าด้านบคุลากรการท่องเท่ียวของจังหวดั
กวางบิ่นห์ยงัไม่มีแผนการตลาดการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน การบริการการท่องเท่ียว
ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุงโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านบุคลากร ซึ่งผลการวิจัยมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยใน
ประเทศไทย ของ อารีย์ลกัษณ์ ตระกลูมกุทอง (2559) ได้ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภักดี
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเทศไทย พบว่า 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความภักดีของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเทศไทย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธนภัทร สีสดใส (2559) ท าการวิจัยเร่ืองความ
ต้องการปัจจัยทางการตลาดการท่องเท่ียวชายแดน ณ ด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการปัจจัยทางการตลาด 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเท่ียว 
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ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว 7P มีความส าคญั 
และส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเท่ียว นอกจากนัน้ผลการวิจัยขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ ประสพชัย พสุนนท์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด เน่ืองจากความ
ช่ืนชอบการยิม้แย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในการใช้บริการ และ
ปัจจยัท่ีสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นกลบัมาเท่ียวนัน้มี 2 ปัจจยัคือ ด้านสินค้า
บริการและการสง่เสริมการตลาด 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์จากภาครัฐ พบว่า การท่องเท่ียวมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
สร้างรายได้เพ่ือพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เพ่ือให้มี
เป้าหมายการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างศกัยภาพ
ของบุคลากรเก่ียวกับการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ และในภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ใน
ด้านความรู้และทักษะการท างาน และผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจงัหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า การมียุทธศาสตร์
การตลาดการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิน่ห์ แตค่วรเน้นประเดน็ในด้านบคุลากรเป็นหลกั โดยสง่เสริมและพฒันาให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการบริการการท่องเท่ียว ข้อมูล
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว ทักษะทางเทคโนโลยี และเน้นการมีส่วนร่วมภายใน
ระหว่างองค์กรการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเพราะผู้ บริหาร และ
พนกังานการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
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ต้องการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศท่ีเข้ามาเท่ียวท่ีจังหวัดกวางบิ่นห์เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มให้ประชาชน และสร้างช่ือเสียงทางการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิน่ห์ 
ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกวางบิ่นห์ (ส านักงาน
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิ่นห์, 2015: 3) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มี
คณุภาพเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวและท ารายได้ให้จงัหวดักวางบิ่นห์มาก
ขึน้ เพ่ือให้ประชาชนของจงัหวดักวางบิ่นห์ มีรายได้เพิ่มขึน้จากการบริการสินค้า
และอาชีพต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียวของจงัหวดั เพ่ือยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศและระดบัสากล สอดคล้องกบัแนวความคิดของ ฟิลิป 
เพียร์ซ (Philip Pearce, 1998: 10-12) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงนัน้ ในแต่
ละขัน้เกิดขึน้ทัง้จากบคุคลเป็นผู้ก าหนดเอง และมีอีกส่วนหนึ่งเป็นการชกัน าหรือ
ก าหนดโดยผู้ อ่ืน ยกเว้น ความต้องการในขัน้สงูสดุหรือความต้องการความส าเร็จ
แห่งตนเป็นขัน้ท่ีเกิดจากความต้องการของตวับคุคลเป็นผู้ก าหนดเอง เป็นความ
ต้องการท่ีจะได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  
 

2. ผลการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม ได้ยทุธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 2) ยทุธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านราคาทางการท่องเท่ียว 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 6) ยุทธศาสตร์
การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 7) ยทุธศาสตร์การ
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พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว ทัง้ 7 
ประเดน็ยทุธศาสตร์นีมี้ความส าคญัตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวาง
บิ่นห์เป็นอย่างมากท่ีสามารถแก้ปัญหาการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ เฉลียว บรีุภกัดี (2551: 2) กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า เป็นแผนการหรือวิธีการอันชาญฉลาด เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ียากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้
ด้วยวิธีธรรมดาท่ีคนทั่วไปรู้อยู่แล้ว โดยต้องประกอบขึน้จากศาสตร์ย่อย ๆ มา
ประกอบกนัเป็นศาสตร์อีก ข้อหนึ่ง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือยืนยัน
ได้ว่าสามารถบรรลุจุดหมายของงานได้จริง และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ  
ชูศกัดิ์ ชูศรี (2550) ได้ศึกษาเร่ืองแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท่ี
ยัง่ยืนแบบบรูณาการในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบวา่ แผนยทุธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม ควร ประกอบด้วย 1) การก าหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ี
จะพัฒนาการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคจะ
พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาจิตใจ ปลูกจิตส านึก พฒันาสงัคมและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ินจะพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาชมุชนแบบบรูณาการและจะ 
พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกวางบิ่นห์อย่างยัง่ยืน 2) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีจะน าสู่ความส าเร็จตามวิสยัทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาจิตใจ ปลูกจิตส านึกเพ่ืออนุรักษ์วฒันธรรมและธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการทอ่งเท่ียวโดยมีชมุชนเป็นศนูย์กลาง 
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3. ผลการทดลองใช้และประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ซึ่งผู้วิจยัน ายทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ โดยจดัโครงการเพิ่มทกัษะในการปฏิบตัิงานพฒันาทกัษะการบริการ
ด้านการท่องเท่ียวมาทดลองใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้สวรรค์ จ านวน 30 คน จากการวัดระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานท่ีทดลองได้มีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาทกัษะการบริการทางการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานโดยผู้บริหาร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจจะเพราะว่าทัง้ ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีใช้ทดลองเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้และได้ฝึกปฏิบตัิงานท่ี
แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์  
มีเดช (2549) ได้ศกึษาถึงความต้องการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 
ทอ่งเท่ียวของอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมการปฏิบตัิงานยงัมีไม่มากนัก 
เน่ืองจากพนกังานระดบัปฏิบตัิการส่วนใหญ่ไมไ่ด้รับการฝึกอบรมด้านการศึกษา 
แต่ได้รับการฝึกอบรมด้านการปฏิบตัิงาน พนักงานระดบัปฏิบตัิการส่วนใหญ่
ต้องการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน เน่ืองจากเห็นว่า ภาษาต่างประเทศมีความ
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนีแ้ล้ว พนักงาน
ระดบัปฏิบตัิการมีความต้องการฝึกอบรมด้านทักษะระหว่างบุคคล มากกว่า
ทักษะด้านการใช้ความคิด และทักษะด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตัิการ คือ บุคลากรขาด
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ความพร้อมในการฝึกอบรม เน่ืองจากต้องปฏิบัติงานประจ าจึงไม่มี เวลา 
ฝึกอบรมตามวันและเวลาท่ีก าหนด และบุคลากรขาดทุนทรัพย์ส าหรับพัฒนา
ตนเอง และสอดคล้องกบัการศกึษาของ ยทุธการ ไวยอาภา และคณะ (2556) ท า
การวิจยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่จากผลของการวิจยัท่ีได้จากตวัแทนของประชากร
เก่ียวกับการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมนัน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านท่ีพกั ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านกิจกรรม ผลวิจยัจาก
การประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีดงักล่าวนัน้ ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสงู 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผู้ วิจัยขอแบ่งการจัดท าข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) ข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไป โดยขอน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 
1.1 ผลการวิจัยระยะท่ี 1 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการ

ตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยัพบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ จงัหวดักวางบิ่นห์ควรวางแผนทางการตลาด
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การทอ่งเท่ียวและมีการสนบัสนนุในการสร้างยทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว
ให้สอดคล้องสถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 1) ด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้นและให้ความส าคัญเร่ืองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวให้หลากหลายและมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 2) ด้านราคาทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควรเน้น
และให้ความส าคญัเร่ืองปรับปรุงราคาโปรแกรมท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสม
และมีหลายระดบัให้นกัท่องเท่ียวเลือกคา่ธรรมเนียม ของท่ีระลึก ของฝาก ท่ีพกั
โรงแรม ภตัตาคารท่ีเหมาะสม 3) ด้านสถานท่ีทางการท่องเท่ียวจงัหวดักวางบิ่นห์
ควรเน้นและให้ความส าคญัเร่ืองพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวให้สวยงามและจัดการ
เป็นอยา่งเป็นระบบในสถานท่ีท่องเท่ียวควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย 
และมีป้ายบอกทางและแผนท่ีชัดเจน 4) ด้านการส่งเสริมการตลาดทางการ
ท่องเท่ียว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรให้ความส าคัญเหมือนด้านอ่ืน ๆ ควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์แนะน าศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ให้มากยิ่งขึน้ 
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การท่องเท่ียวให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มีใบปลิว แผ่นพับแสดงรายละเอียดประวัติแหล่ง
ท่องเท่ียวชัดเจน มีการแนะน าและโฆษณาแหล่งท่องเท่ียว และการบริการ
ทอ่งเท่ียวในหนงัสือพิมพ์ และโทรทศัน์ 5) ด้านบคุลากรทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
กวางบิ่นห์ควรเน้นและให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวให้มี
ความรู้ในการบริการเป็นอย่างดี จดัโครงการอบรมภาษาตา่งชาติให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
และมคัคเุทศก์ทกุปี 6) ด้านกระบวนการทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควร
เน้นและให้ความส าคญัในการอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวแบบครบ
วงจร มีโปรแกรมการท่องเท่ียวตลอดทัง้ปีให้แก่นกัท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว
ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเท่ียวหลากหลายและแตกต่างจากท่ีอ่ืน  
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7) ด้านลกัษณะทางกายภาพทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควรเน้นและให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มาตรฐานและคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม ระบบโรงแรม ร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกมีมาตรฐาน
และคณุภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคม โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ มีการพฒันาและ
ทนัสมยั 

1.2 ผลการวิจัยระยะท่ี 2 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เน่ืองจากจงัหวดักวางบิ่นห์ยงัไม่เคยมีการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว ดงันัน้ผู้วิจยัขอเสนอว่าจงัหวดักวางบิ่นห์ 
ควรเน้นและให้ความส าคญัในการจดัท ายทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว โดย
เชิญผู้ บริหาร ผู้ เช่ียวชาญทางการตลาดการท่องเท่ียว ผู้ ประกอบการการ
ท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางการท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาร่วมกันจดัท ายุทธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

1.3 ผลการวิจยัระยะท่ี 3 การทดลองใช้และการประเมินผลยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์  การประเมินระดับการ
ปฏิบตัิงานตามโครงการของยุทธศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ดงันัน้ผู้วิจยัเสนอวา่แหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในจงัหวดักวางบิ่นห์ควรใช้ยทุธศาสตร์
การตลาดการท่องเท่ียวแล้วก าหนดเกณฑ์การปฏิบตัิให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือจะได้ปฏิบตัิตามโครงการต่าง ๆ ท่ีให้เหมาะสมและ
พฒันา 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรท าวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาการมีส่วนร่วมการท่องเท่ียว

ของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม 
2.2 ควรท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมาทอ่งเท่ียวท่ีจงัหวดักวางบิน่ห์ ประเทศเวียดนาม 
2.3 ควรท าวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในและตา่งประเทศ

ท่ีมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดักวางบิน่ห์ ประเทศเวียดนาม 
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