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ปั จจัยที่มีผลต่ อประสบการณ์ ของนักท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ วัฒนธรรม และสุ ขภาพ
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย : เชี ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง
แม่ ฮ่องสอน
FACTORS AFFECTING TOURIST EXPERIENCE OF ECO, CULTURE,
AND WELLNESS TOURISM IN THE UPPER NORTHERN PROVINCIAL
CLUSTER 1 OF THAILAND: CHIANG MAI, LAMPHUN, LAMPANG,
MAE HONG SON
ธันยา พรหมบุรมย์ และ ดร. นฤมล กิมภากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อประสบการณ์นกั ท่องเที่ยวใน
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุ ขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบ
ด้วยพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ ระยะแรกจากข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จํานวน 24 ราย และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้ อหาเชิงลึกทําให้ได้องค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 10 ด้าน ได้แก่ (1)
ที่พกั (2) กิจกรรมการท่องเที่ยว (3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว (4)การเดินทาง
(5) ความคุม้ ค่าเงิน (6) บุคลากรแนะนําท่องเที่ยว (7) ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว (8) ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
และ (9) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (10) แหล่งท่องเที่ยว และนําผลของข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนา
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณระยะที่สองจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ข้อมูล
เชิงปริ มาณเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 300 ตัวอย่าง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 300
ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิเคราะห์ พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ สามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ (1) กลุ่มที่ทาํ
กิจกรรมผสมผสานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและสุ ขภาพ (2) กลุ่มที่ทาํ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวต่างชาติมกั จะมาเรี ยนในเรื่ องการทําอาหารไทย มวยไทย 3) กลุ่มที่ทาํ กิจกรรม
เชิ งวัฒนธรรมและสุ ขภาพ ที่เห็นชัดที่สุด เป็ นเรื่ องของสปา และ (4) กลุ่มที่ทาํ กิจกรรมเชิ งวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์สมการถดถอย เมื่อพิจารณาจากค่า Standardized Coefficients Beta พบว่า ปั จจัยที่ส่ง
อิทธิ พลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรี ยงตามความสําคัญ 5 อันดับแรก คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ ด้านความคุม้ ค่าเงิน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ม และด้านบุคลากรแนะนําการท่องเที่ยว ตามลําดับ ส่ วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ดี
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ด้านความคุม้ ค่าของเงิน ด้านศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว ด้านที่พกั ด้านการเดิน
ทาง/การขนส่ งในพื้นที่ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประเมินความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านการเดินทาง
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และบริ การขนส่ งในพื้นที่ ได้แก่ ความสะดวกสบายและเชื่อถือได้ ความปลอดภัย คุณภาพการให้บริ การ
ราคาที่จ่ายบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจน้อยสุ ดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่น ดังนั้น
ทางกลุ่มจังหวัดฯ ควรจะต้องเร่ งปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การในด้านดังกล่าวเพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจให้กบั นักท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ที่ดีสาํ หรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวมาในกลุ่ม
จังหวัดต่อไป
คําสํ าคัญ : ภาคเหนือตอนบน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ABSTRACT
The primary objective of this study was to analyze tourists’ behavior and the factors
affecting their experiences of eco, culture, and wellness tourism activities throughout the Thai upper north
provincial cluster 1, including Chiang Mai, Lamphun, Lampang and Mae Hong Son Provinces. Data
was collected into 2 phrases. At the first phase, the qualitative data was collected from 24 Thai and
international tourists by in-depth interview. The contents analysis were used to analyze an in-depth
interview data and the result revealed that there were 10 components to create experiences for tourists
including (1) accommodation (2) activities (3) environment (4) local transportation (5) value for money
(6) tour guide (7) tourism information center (8) food and beverage (9) safety and (10) attraction.
The result from in-depth interview were used to develope questionnaires and collected a
quantitative data from tourists who visited the study area at the second phrase. Quantitative questionnaire was
collected from three hundred Thai tourists and three hundred international tourists who visited this study
area. The data were analyzed by using descriptive statistics and regression analysis techniques. This data
revealed that tourists grouped clearly into four categories and of those who enjoyed; (1) a combination
of eco, culture, and wellness tourism activities; (2) a combination of eco and cultural tourism activities
(especially Thai boxing and Thai culinary related). It is notable that these activities were prominently
desired by international tourists; (3) a combination of culture and wellness tourism activities, with
health spa related activities as the most attractive; and (4) the tourists who enjoyed only culture tourism
activities. Considering the standardized coefficients beta from regression linear analysis, it was found
that the factors affecting on the international tourists’ experiences were primarily related to natural
environment and overall atmosphere of the destinations, as well as perceived value for their money, quality of
tourism activities and tour guides, respectively. As for the factors affecting Thai tourists’
experiences, they are: the perceived value for their money, quality of tourism information center(s), accommo
dation, local transportation, as well as overall atmosphere and natural environment of the destinations,
respectively. Moreover, it was found that the lowest satisfaction score for both Thai and international
tourists was placed on the quality of local transportation service; these factors include comfort and
reliability, safety, quality of services, and price, in comparison to the other factors. Thus, all of these
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factors should be considered in order to generate high quality tourism experiences, and all organizational
stakeholders should improve the local transportation service to increase tourists’ satisfaction levels.
Keywords : Upper north Provincial Cluster 1, Ecotourism, Cultural tourism, Wellness tourism.
บทนํา
ในปี 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้จดั ตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด การบริ หารงาน
เชิ งยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดเป็ นรู ปแบบใหม่ของการบริ หารงานแบบบูรณาการให้มีความเหมาะสมมาก
ขึ้น รวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง
การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีระบบและร่ วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด
เชี ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน เป็ นที่ ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงและเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ ยวที่ เชื่ อมโยงไปยังกลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง มี จุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ อุทยาน ป่ าเขา วัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยว
สู งสุ ดเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบนทั้งหมด มีสัดส่ วนของรายได้สูงสุ ดคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 71 ของรายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนทั้งหมด หรื อมีรายได้ประมาณ 42.2 ล้านบาท
จังหวัดท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู งในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ร้อยละ
67 รองลงมาได้แก่ ลําปาง ร้อยละ 2 และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 1.7 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ตามลําดับ
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
แนวโน้มของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ และเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัส เรี ยนรู ้
และซึ มซับประสบการณ์จากความเป็ นล้านนา วัฒนธรรมและศิลปะที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนใน
พื้นที่ต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มสร้างประสบการณ์
จําเป็ นต้องอาศัยรู ปแบบการพัฒนาและส่ งเสริ มที่ชดั เจนสนองกับความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม การศึกษาหาปั จจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว มีความสําคัญใน
การจัดทําการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ส่งผลจากด้าน
อุปสงค์และอุปทาน
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การตลาดประสบการณ์
Kotler (2012) แบ่งระดับตลาดออกเป็ นตลาดแบบดั้งเดิ ม เพื่อต้องการสร้ างความตระหนัก
ในตราสิ นค้าที่เคยมุ่งเน้นมา ให้ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาด 4Ps ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ตลาดที่มุ่งเน้นด้านการสรางประสบการณ์ที่ดี น่ า
ประทับใจให้กบั ลูกค้า เรี ยกว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์” (Experiential Marketing) หากสามารถสร้าง
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การที่ดีต่อลูกค้าเป้ าหมายแล้ว จะนําไปสู่ การสร้างความผูกพันทาง
ด้านอารมณ์ที่แนบแน่ นต่อผูบ้ ริ โภค เช่ น ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์ การทําการตลาดแนวนี้ ใช้แนวคิดของ
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การทําการตลาดห้าสัมผัส ใช้การส่ งผ่านประสาทสัมผัสในการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจสู่ ลูกค้าทั้ง
รู ป รส กลิ่น เสี ยงและสัมผัส ในขณะที่ปราณี เอี่ยมลออภักดี (2548) กล่าวว่า ประสบการณ์ดา้ นการพัก
ผ่อนและการท่องเที่ยว เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นระดับของความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค การมุ่งเน้นนําเสนอประสบการณ์
ให้กบั นักท่องเที่ยว คือ การสร้างการรับรู ้ ความรู ้สึก พฤติกรรมและคุณค่าแก่นกั ท่องเที่ยว บนพื้นฐาน
ของความรู ้และความเข้าใจในสิ นค้า/บริ การท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยว มีองค์ประกอบหลัก
ด้วยกัน 3 องค์ประกอบได้แก่ Functional Experiences องค์ประกอบของการท่องเที่ยว คือ ความพึงพอใจ
ที่นกั ท่องเที่ยวมีต่อการบริ การหรื อการท่องเที่ยวที่ได้รับโดยคํานึงถึงความคุม้ ค่าของเงิน เช่น ด้านคุณภาพ
ราคา การให้บริ การของมัคคุเทศก์และการบริ การนําเที่ยว เป็ นต้น Social Experiences คือ คุณค่าที่นกั
ท่องเที่ยวได้รับและได้มีส่วนร่ วม ในการได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั สังคม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น Emotion Experiences คือ ความรู ้สึกและคุณค่าที่นกั ท่องเที่ยวได้รับเมื่อเลือก
มาทํากิจกรรมท่องเที่ยวแล้วรู ้สึกว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นที่เคยได้สัมผัสมา การศึกษาประสบการณ์
การท่องเที่ ยวจําเป็ นต้องผนวกทั้งประสบการณ์ การพักผ่อนและประสบการณ์ ในการเดิ นทางและทํา
กิจกรรมท่องเที่ยว เนื่ องจากนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อประสบการณ์รวมจากทั้งสองด้านดังกล่าว
การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยวต้องมุ่งเน้นคุณภาพบริ การทั้งการท่องเที่ยวและการพักผ่อน
หย่อนใจ และจากผลการศึกษาของบุษยา สุ ธีธร และภสวลี นิ ติเกษตรสุ นทร (2541) พบว่า แรงจูงใจ
สําคัญก่อนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ การทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม และระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ มีความประทับใจมากในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหาร
ไทย การจับจ่ายซื้ อของ ที่พกั ค่าใช้จ่ายระหว่างพํานักในประเทศ วัฒนธรรมและประเพณี ไทย แหล่งท่อง
เที่ยวมรดกโลก และเครื่ องอํานวยความสะดวก และการบริ การนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ศิวฤทธิ์ พงศกร
รังศิลป์ (2547) กล่าวว่า การตลาดการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ได้แก่ สิ นค้า
ที่ระลึก อาหาร และเป็ นธุรกิจบริ การ ดังนั้น ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการตลาดท่องเที่ยว คือ การตอบ
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดด้วยส่ วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว
7Ps ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น แหล่งท่องเที่ยว
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านจําหน่ายสิ นค้าที่ระลึก หรื อการแสดงต่างๆ ซึ่งกล่าวได้วา่ ผลิตภัณฑ์หลัก คือสิ นค้า
และบริ การที่นกั ท่องเที่ยวซื้อหรื อใช้บริ การ และผลิตภัณฑ์เสริ ม เช่น ธุรกิจขนส่ ง ตํารวจท่องเที่ยว เป็ นต้น
(2) ราคา (Price) หมายถึ ง จํา นวนเงิ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งจ่ า ยไปเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
การท่องเที่ยว และเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วย (3) การจัดจําหน่าย (Place)
หมายถึง ช่ องทางที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่ น บริ ษทั นําเที่ยว หรื อ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) หมายถึง การแจ้งหรื อบอกให้ลูกค้ารับรู ้และ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจซื้ อ 5) กระบวนการ
ให้บริ การ (Process) หมายถึง สิ่ งที่จะทําให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่อง
เที่ยว เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การให้บริ การของพนักงานต้อนรับ (6) ผูใ้ ห้บริ การ (People) หมายถึง
ผูใ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ ยว ได้แก่ พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานบริ การใน
ร้านอาหาร พนักงานขับรถประจําทาง เป็ นต้น และ (7) สภาพลักษณะพื้นที่ (Physical evidence) หมายถึง
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
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ค่ า Net Promoter Score (NPS)
Reichheld and Markey (2011) กล่าวว่า Net Promoter Score เป็ นเครื่ องมือการจัดการสามารถใช้
ในการวัดความจงรักภักดีขององค์กร ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ใช้ในการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า หลัก
การของ NPS นั้นจะใช้คาํ ถามเพียงแค่คาํ ถามเดียว คือ “มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่คุณจะแนะ
สิ นค้าหรื อร้านให้กบั คนที่คุณรู ้จกั ” หรื อในภาษาอังกฤษใช้ “How likely is it that you would recommend
our company/product/service to a friend or colleague?” การคิดคะแนนของ NPS แบ่งคําตอบต่อคําถาม
ออกเป็ นสามส่ วน ผูต้ อบส่ วนแรกจะเป็ นพวก Promoter นั้นคือเป็ นกลุ่มที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นต่อ
สิ นค้าและบริ การอย่างจริ งจัง กลุ่มที่สองเป็ นพวก Passive นั้นคือซื้ อแต่อาจจะเปลี่ยนใจเมื่อมีทางเลือก
อื่นที่ดีกว่า และกลุ่มสุ ดท้ายเป็ นพวก Detractors นั้นคืออาจจะซื้อด้วยความจําใจ แต่จะไปบอกต่อว่ากล่าว
ให้ผอู ้ ื่นฟัง หรื อ นอกจากจะไม่ซ้ื อแล้ว ยังไปวิจารณ์สินค้าต่อในทางที่ไม่ดีดว้ ย การคิดคะแนนของ NPS
คือการนําเอาร้อยละของผูท้ ี่ตอบว่าเป็ น Promoter ลบด้วยร้อยละของผูท้ ี่ตอบว่าเป็ น Detractors ข้อดี
ของ NPS คือความง่าย และการถามคําถามเพียงแค่คาํ ถามเดียว ไม่รบกวนลูกค้ามากเกินไป ทําให้ถามได้
บ่อย แต่มีขอ้ จํากัดไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่ละเอียดพอในการวิเคราะห์และปรับปรุ งผลการดําเนินงานได้ ผู ้
บริ หารส่ วนใหญ่ชอบ NPS เนื่องจากวัดง่ายและตีค่าง่าย องค์กรใหญ่ๆ ในอเมริ กาจํานวนมากที่นาํ NPS มา
ปรับใช้รวมทั้งได้มีองค์กรด้านการท่องเที่ยวได้นาํ การวิเคราะห์ NPS มาใช้กบั การวิจยั ด้านการท่องเที่ยว
ด้วยเพื่อวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย ได้แก่ Canadian Tourism Commission
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมและปั จจัยที่ มีผลต่ อประสบการณ์ นักท่ องเที่ ยวในการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุ ขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบผสมทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยการแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
2 ระยะ คือ การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในช่วงแรกเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถาม
สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลในช่วงต่อไปจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริ การ และท่องเที่ยว ร่ วมกันวิเคราะห์และ
สรุ ปองค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยว
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. เชิงคุณภาพ เป็ นการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 24 ราย โดยในงานวิจยั ของ Sampson (1967) ได้แนะนํา
ว่าจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์มีประมาณ 20 ราย กลุ่มตัวอย่างแบ่ง
เป็ นนักท่องเที่ยวไทย จํานวน 12 ราย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จํานวน 12 ราย เลือกตัวอย่างตามสะดวก
หรื อแบบบังเอิญ (convenience sampling หรื อ accidental sampling)
2. เชิงปริ มาณ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 600 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวไทย จํานวน 300 ตัวอย่าง
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และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จํานวน 300 ตัวอย่าง สุ่ มเก็บตัวอย่างกระจายใน 4 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน
1 เก็บข้อมูลช่วงเดือนมิถุนายน 2555 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นตัวแทนประชากร คํานวณพื้นฐานจาก
สูตรของ Taro Yamane กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 สูตรในการคํานวณ
กลุ่มตัวอย่าง n = N/ (1+Ne2 ) กําหนดให้ n คือ จํานวนตัวอย่าง e คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาด
ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) N คือ จํานวนประชากรนักท่องเที่ยวทั้งหมดรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
เข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ คิดจากค่าเฉลี่ยจํานวนนักท่องเที่ยวช่วง 5 ปี (ปี 2549-2553) มีจาํ นวนนักท่อง
เที่ยวเฉลี่ยทั้งสิ้ น 5,200,597 คน/ปี เมื่อคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรคํานวณที่ได้กล่าวมาแล้ว จะ
ได้ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 400 ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็ น 600 ราย เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลเชิงปริ มาณ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. เชิ งคุ ณภาพ (แบบสัมภาษณ์ ) ใช้ในการเก็บข้อมูลช่ วงแรก คําถามเชิ งลึ กเลื อกใช้ Critical
Incident Technique โดยใช้คาํ ถาม เช่น จากการท่องเที่ยวท่านประทับใจอะไรมากที่สุด ประกอบกับ
Laddering Technique โดยใช้คาํ ถาม เช่น เหตุใดท่านจึงประทับใจในสิ่ งที่ท่านระบุ เหตุผลดังกล่าวมี
ความสําคัญหรับท่านอย่างไร กรอบการสัมภาษณ์เชิ งลึก คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งประสบการณ์ของนักท่อง
เที่ยว เป็ น 3 ระยะ คือ ระยะการวางแผนก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง และ
หลังจากที่ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ได้นาํ มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และระดมความคิด
เห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อพัฒนาเครื่ องมือเก็บแบบสอบถาม และสรุ ปหาองค์ประกอบในการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นกั ท่องเที่ยวมาพัฒนาแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม
2. เชิ งปริ มาณ (แบบสอบถาม) พัฒนามาจากการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) ของ
การสัมภาษณ์เชิ งลึก และปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการตลาด ทําให้ได้มาซึ่ งแบบสอบถามที่ประกอบไป
ด้วยคําถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว 10 ด้าน เพื่อเป็ นกรอบใน
การวิจยั และแบบสอบถามได้แปลเป็ นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านภาษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และทดสอบความน่ าเชื่ อถื อของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํา นวน 3 ท่ า น วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความสอดคล้อ งภายในของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาช
(The Coefficient of Alpha) มีค่า α 0.7 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสม แบบสอบถามแบ่งเป็ น
3 หัวข้อหลัก ได้แก่ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวต่อองค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 10 ด้าน แต่ละองค์ประกอบจะมีปัจจัย
ย่อย วัดระดับความพึงพอใจ แบ่งสเกลเป็ น 10 ระดับ ทั้งนี้ คะแนน 1 = ไม่พอใจอย่างยิง่ และ 10 = พอใจอย่างยิง่
ผลการทดสอบค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาชขององค์ป ระกอบของการสร้ า งประสบการณ์
ท่องเที่ยวทั้ง 10 ด้าน มีดงั นี้ ได้แก่
(1) ที่ พ กั (คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร คุ ณ ภาพสิ่ ง อํา นวยความสะดวก และราคาจ่ า ยค่ า ที่ พ กั ) ค่ า
Cronbach’s Alpha 0.837
(2) กิ จกรรมท่องเที่ ยว (คุณภาพหน่ วยงานที่ จดั กิ จกรรมท่องเที่ ยว ความปลอดภัยของกิ จกรรม
ราคาที่จ่าย ความน่าสนใจของกิจกรรม) ค่า Cronbach’s Alpha 0.896
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(3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว(ความสะอาดและไร้มลพิษ ธรรมชาติสวยงาม
มีบรรยากาศท่องเที่ยวกลางคืน คนท้องถิ่นมีอธั ยาศัยไมตรี ดี การจราจร) ค่า Cronbach’s Alpha 0.818
(4) การเดินทาง/การบริ การขนส่ งในพื้นที่ (สะดวกสบายและเชื่อถือได้ ความปลอดภัย คุณภาพการ
ให้บริ การ ราคาที่จ่ายค่าบริ การขนส่ ง) ค่า Cronbach’s Alpha 0.854
(5) ความคุม้ ค่าเงิน มีคาํ ถามข้อเดียว ไม่ได้ทดสอบค่า Cronbach’s Alpha
(6) บุคลากรแนะนําการท่องเที่ยว (พนักงานให้ขอ้ มูลสุ ภาพ/อัธยาศัยดี คุณภาพการให้คาํ แนะนํา
การท่องเที่ยว) ค่า Cronbach’s Alpha 0.810
(7) ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว (ความง่าย/สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ความง่ายต่อการ
จองสิ่ งอํานวยความสะดวกของการท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยวมีความชัดเจน) ค่า Cronbach’s Alpha 0.839
(8) อาหารและเครื่ องดื่ม (คุณภาพอาหาร ราคาที่จ่าย คุณภาพการให้บริ การและเจ้าหน้าที่ ความ
สะอาดร้านอาหาร) ค่า Cronbach’s Alpha 0.867
(9) มีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน (มีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดฯ) มีคาํ ถามข้อเดียว ไม่ได้ทดสอบค่า Cronbach’s Alpha
(10) แหล่งท่องเที่ยว (ราคาที่จ่ายในแหล่งท่องเที่ยว ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ห้องนํ้าเพียงพอและสะอาด ได้เรี ยนรู ้ความเป็ นวัฒนธรรม
ล้านนา แหล่งโบราณสถานได้รับการอนุรักษ์และดูแลรักษาอย่างดี) ค่า Cronbach’s Alpha 0.874
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้นาํ มาวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยมีการบันทึก
และถอดเทปสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยว นําข้อมูลมาวิเคราะห์สรุ ปเนื้ อหา และตีความ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดและการท่องเที่ยว ร่ วมกันวิเคราะห์และสรุ ปองค์ประกอบการสร้างประสบการณ์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทําแบบสอบถาม
เชิงปริ มาณ
1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นํามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ ร้อยละ เป็ นต้น
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว วิเคราะห์หาค่า Net Promoter Score โดยวัดจากคําถาม
“ระดับความชอบหรื อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวกลุ่ มตัวอย่างที่ เข้ามาเที่ ยวในกลุ่ มจังหวัดและ
ต้องการบอกต่อให้คนรู ้จกั ให้มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด” แบ่งสเกลการวัดความพึงพอใจ เป็ น 10 ระดับ และ
แบ่งคําตอบต่อคําถามดังกล่าวออกเป็ นสามส่ วน ผูต้ อบส่ วนแรกจะเป็ นพวก Promoter ระดับคะแนน 9-10
คือ เป็ นกลุ่มที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นต่อสิ นค้าและบริ การท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง กลุ่มที่สองเป็ นพวก
Passive ระดับคะแนน 7-8 คือ เป็ นกลุ่มที่มาเที่ยวอาจบอกต่อหรื อไม่บอกต่อ และ อาจจะเปลี่ยนใจเมื่อมี
ทางเลือกอื่นที่ดีกว่า และกลุ่มสุ ดท้ายเป็ นพวก Detractors คือ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนส่ งเสริ ม มาเที่ยวแต่ไม่
ไปบอกต่อ และอาจบอกต่อในทางที่ไม่ดีให้ผอู ้ ื่นด้วย การคิดคะแนนของ NPS คือการนําเอาร้อยละของผู ้
ที่ตอบว่าเป็ น Promoter ลบด้วยร้อยละของผูท้ ี่ตอบว่าเป็ น Detractors
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของประสบการณ์นกั ท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบ 10 ด้าน ด้วยสถิติเชิง
ปริ มาณสมการถดถอย ( Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจยั
เชิงคุณภาพ
นักท่องเที่ยวไทยที่สัมภาษณ์เชิ งลึก จํานวน 12 ราย เป็ นชาย จํานวน 6 รายและหญิง จํานวน
6 ราย ประมาณร้ อยละ 60 มี ภูมิลาํ เนาอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพ ส่ วนนักท่องเที่ ยวต่างชาติ 12 ราย เป็ น
ชาย จํานวน10 ราย หญิง จํานวน 2 ราย เดิ นทางมาจากประเทศยุโรป จํานวน 4 ราย สหรัฐอเมริ กา
จํานวน 5 ราย เวเนซุเอล่า จํานวน 1 ราย และฮ่องกง จํานวน 3 ราย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83 อยูใ่ นวัยทํางาน
23 - 60 ปี ผลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่า ความคาดหวังและประสบการณ์ของนักท่องเที่ ยวที่เข้า
มาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 ในช่ วงวางแผนการเดิ นทาง ส่ วนใหญ่มีความคาดหวังเกี่ ยวกับ
การมาหาบรรยากาศเพื่อที่ จะพักผ่อน มี อากาศที่ ดี สถานที่ ท่องเที่ ยวมี ความน่ าสนใจ มี การให้ขอ้ มูล
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พี ย งพอ น่ า เชื่ อ ถื อ เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ง่ า ย มี ร ะบบการจองห้ อ งพัก ที่ ส ะดวก ส่ ว น
ประสบการณ์ ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ ยว พบว่า สิ่ งที่ นักท่องเที่ ยวประทับใจเมื่ อเดิ นทางมาท่องเที่ ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้แก่ กิ จกรรมท่องเที่ยวมีความหลากหลาย เช่ น กิ จกรรมท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เช่ น เที่ ยวภูเขา นํ้าตก เดิ นป่ า ขี่ ขา้ ง ล่ องแพ อุ ทยานแห่ งชาติ เป็ นต้น การท่ องเที่ ยว
ทางวัฒนธรรม เช่ น วัดมี ความสวยงาม หมู่บา้ นหัตถกรรม ศูนย์วฒั นธรรม พิพิธภัณฑ์ ถนนคนเดิ น
เป็ นต้น ร้านอาหารมีให้เลือกเยอะ มีบริ การที่ดี อาหารมีความหลากหลายและมีอาหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย
ไม่แพงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย มีการบริ การที่ดีและราคาไม่แพง แหล่งท่อง
เที่ยวมีเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การได้มาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเป็ นวัฒนธรรมล้านนา
ถนนคนเดินที่น่าสนใจ และหาซื้ อของฝากของที่ระลึกได้ในราคาไม่แพง มัคคุเทศก์มีการบริ การและให้
ข้อมูลที่ดี นักท่องเที่ยวมีความอบอุ่นรู ้สึกปลอดภัย คนท้องถิ่นมีอธั ยาศัยไมตรี ดี มีสนามบินที่สะดวกและ
สามารถบินเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นหรื อต่างประเทศได้ มีความประทับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว
มี ธรรมชาติ และอากาศดี นักท่องเที่ ยวเมื่ อเดิ นทางกลับ อยากจะบอกต่อให้เพื่อนหรื อคนรู ้ จกั มาเที่ ยว
ส่ วนใหญ่จะนําภาพถ่ายสถานที่ ๆไปเที่ยวมาแสดงใน Facebook Twitter และ Instragram เป็ นต้น
ผลของการวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งลึ กและการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ทําให้เห็ น
ประเด็ น ที่ จ ะนํา มากํา หนดกรอบในการศึ ก ษาองค์ป ระกอบการสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี แ ก่ นัก ท่ อ ง
เที่ ยว ใน 10 ด้าน ได้แก่ (1) ประสบการณ์ ด้านที่ พกั (2) ประสบการณ์ ด้านกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว
(3) ประสบการณ์ ด้า นสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (4)ประสบการณ์ ด้า น
การเดิ นทาง (5) ประสบการณ์ ดา้ นความคุ ม้ ค่าเงิ น (6) ประสบการณ์ ดา้ นบุ คลากรแนะนําท่ องเที่ ยว
(7) ประสบการณ์ ด้า นศู น ย์ข ้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว (8) ประสบการณ์ ด้า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และ
(9) ประสบการณ์ดา้ นความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (10) ประสบการณ์ดา้ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงปริ มาณ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 51 มีสัดส่ วนอายุระหว่าง
25-34 ปี ร้อยละ 41 กลุ่มอายุ 16-24 ปี ร้อยละ 28 และเป็ นกลุ่มอายุ 35-44 ปี มีสดั ส่ วนร้อยละ 14 ส่ วน
ใหญ่มาจากประเทศยุโรป ร้อยละ 29 รองลงมาเป็ นอเมริ กาและแคนาดา ร้อยละ 27 จีน ร้อยละ 13 เอเชีย
ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง ร้อยละ 10 และออสเตรเลีย ร้อยละ 8 นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็ นเพศหญิงร้อยละ 57
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มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสดั ส่ วนร้อยละ 46 กลุ่มอายุ 35-44 ปี มีสดั ส่ วนประมาณร้อยละ 24 และอายุ
ระหว่าง 16-24 มีสัดส่ วนร้อยละ 14.7 ส่ วนใหญ่เดินทางมาจากภาคกลาง ประมาณร้อยละ 50 รองลงมา
เป็ นภาคเหนือ ร้อยละ 41 ตามลําดับ
2. พฤติกรรมทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวไทย (57.7%) และนักท่องเที่ยวต่างชาติ (84.9%) เลือกมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ลําปาง ลําพูนและแม่ฮ่องสอน เนื่ องจากวันหยุดพักผ่อน สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวไทย
ส่ วนใหญ่มาเที่ยวและพักค้างคืนประมาณ 2 คืน คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 และพักค้างคืน 1 คืน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.1 ส่ วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาพักค้างคืน 3 คืน และ 5 คืน คิดเป็ นร้อยละ
19.4 เท่ากันนักท่องเที่ยวไทย (31.8%) และนักท่องเที่ยวต่างชาติ (39.87%) ส่ วนใหญ่เดินทางมาด้วยกัน
จํานวน 2 คน ร้อยละ 68 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเป็ นครั้งแรก (First-visited)
ที่เหลืออีกร้อยละ 32 เป็ นนักท่องเที่ยวซํ้าที่เคยมาเที่ยว (Re-visited) ในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทย (77%)
ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ ยวที่ เคยมาเที่ ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 นักท่องเที่ ยวไทย (41%)
เคยมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากกว่า 5 ครั้ง ด้านการวางแผนการเดินทางและท่องเที่ยว พบว่า ส่ วนใหญ่นกั
ท่องเที่ยวมีจดั การเดินทางด้วยตนเองโดยไม่เลือกใช้บริ การการจองทัวร์ ล่วงหน้า และบริ การไกด์นาํ เที่ยว
พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ 27.4% มีการจองทัวร์ล่วงหน้า ส่ วนนักท่องเที่ยวมีเพียงร้อยละ 8 นักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีการใช้บริ การไกด์นาํ เที่ยวร้อยละ 38.7 ส่ วนนักท่องเที่ยวไทยมีเพียงร้อยละ 8 ที่ใช้บริ การไกด์
นําเที่ยว การเดินทางในพื้นที่นกั ท่องเที่ยวไทยนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว (44%) เป็ นพาหนะเดินทางมากที่สุด
รองลงมาเป็ นรถสองแถว (21%) รถตู ้ (17%) รถเช่า (14%) ตุก๊ ตุก๊ (12%) ตามลําดับ ส่ วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้พาหนะเป็ นรถตุก๊ ตุก๊ (40%) รองลงมาเป็ น รถตู ้ (34%) รถสองแถว (28%)
รถแท็กซี่ (24%) มอเตอร์ ไซด์ (19%) มากตามลําดับ นักท่องเที่ยวนิ ยมพักโรงแรม นักท่องเที่ยวชาว
ไทยเข้าพักโรงแรม ร้อยละ 55 รองลงมาเป็ น เกสต์เฮาท์ รี สอร์ ทนอกเมือง โรงแรมบูติค และบ้านญาติ
ตามลําดับ ส่ วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักโรงแรมร้อยละ 45 รองลงมาเป็ น เกสต์เฮ้าท์ โรงแรมบูติค และ
รี สอร์ทนอกเมือง ตามลําดับ สอดคล้องกับรายงานของสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2553) และงานวิจยั
ของอรชร มณี สงฆ์ และคณะ (2553)
3. การจําแนกกลุ่มของนักท่องเที่ยว
การศึกษานี้ จาํ แนกกลุ่มของนักท่องเที่ยว โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริ การสิ นค้าท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
(Ecotourism) เชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) และเชิงสุ ขภาพ (Wellness tourism) ผลวิจยั ชี้ให้เห็นว่านัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่ วนใหญ่ไม่ได้ทาํ
กิจกรรมเชิงเดี่ยว มักนิยมทํากิจกรรมผสมผสาน รู ปแบบที่นกั ท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมส่ วนมาก มีดงั นี้
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ตารางที่ 1 รู ปแบบนักท่องเที่ยวที่มาทํากิจกรรม
รู ปแบบทีพ่ บ

นักท่ องเทีย่ วไทย

นักท่ องเทีย่ วต่ างชาติ

อันดับ 1

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมเชิงวัฒนธรรม
และสุ ขภาพ

อันดับ 2

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมเชิง
วัฒนธรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมวัฒนธรรม

อันดับ 3

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมเชิง
วัฒนธรรมและสุ ขภาพ

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมและ
สุ ขภาพ

อันดับ 4

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
และสุ ขภาพ

นักท่องเที่ยว สามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวได้ 4 กลุ่มชัดเจน คือ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และสุ ขภาพ (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุ ขภาพ และ (4) กลุ่มท่องเที่ยววัฒนธรรม สําหรับกิจกรรมเชิงนิเวศที่นกั ท่องเที่ยวไทยนิยม 3 อันดับแรก
คือ (1) ขับรถชมวิว (82.4%) (2) ศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ (23.5%) และ 3) ขี่ชา้ ง (13.7%) นักท่อง
เที่ยวต่างชาตินิยมมาก 3 อันดับแรก คือ 1) ขี่ชา้ ง (67.5%) 2) เดินป่ า (80.9%) และ (3) ขับรถชมวิว (32.5%)
ส่ วนกิจกรรมเชิงสุ ขภาพที่นกั ท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินิยมทํา คือ นวดแผนโบราณ (นักท่องเที่ยวไทย
60.8% และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 67.5%) แช่น้ าํ พุร้อน (นักท่องเที่ยวไทย 64.7% และนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติ 30.7%) และฝึ กสมาธิ สาํ หรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม (14.9%) ส่ วนนักท่องเที่ยวไทยไม่ค่อยนิ ยม
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่นกั ท่องเที่ยวไทยนิยมมาก 3 อันดับแรก คือ (1) การเที่ยวชมวัด (81.6%) (2) เที่ยว
หมู่บา้ นหัตถกรรม (29.4%) และ (3) เที่ยวงานประเพณี (17.6%) ส่ วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม 3 อันดับ
แรก คือ (1) การเที่ยวชมวัด (81.6%) (2) เรี ยนทําอาหารไทย (40.4%) และ (3) เที่ยวงานประเพณี (20.2%)
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของฐิติศกั ดิ์ เวชกามา (2557) กล่าวว่ากิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวต้องการ
เรี ยนรู ้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นวดไทย ทําอาหารไทย และมวยไทย
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบ 10 ด้าน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกด้านอยูใ่ นช่วงค่าเฉลี่ย 7-8 ซึ่ งถือว่ามีความ
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พึงพอใจระดับกลางๆ นักท่องเที่ยวอาจจะมีการแนะนําบอกต่อให้กบั คนรู ้จกั ให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของ
กลุ่มจังหวัดฯ หรื ออาจจะไม่บอกต่อก็ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างองค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน พบ
ว่า ด้านการเดินทาง/บริ การขนส่ งในพื้นที่ (Local Transportation) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุ ด คือ 7.33
ส่ วนด้านความคุม้ ค่าของเงิน (Value for Money) มีค่าเฉลี่ย 7.38 ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage) มีค่าเฉลี่ย 7.54 ด้านกิจกรรม (Activities) มีค่าเฉลี่ย 7.65 ด้านศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว (Tourism
Information Center) มีค่าเฉลี่ย 7.68 ด้านความปลอดภัย (Safety) มีค่าเฉลี่ย 7.77 ส่ วนด้านแหล่งท่องเที่ยว
(Attraction) ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) ด้านบุคลากรแนะนําการท่องเที่ยว (Tour Guide) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 7.82 และด้านที่พกั (Accommodation) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น มีค่าเท่ากับ
7.87 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ต่อประสบการณ์ ทุกด้านอยู่ในระดับ 7-8 ที่
ยังอยูใ่ นระดับกลาง พบว่า ด้านการเดินทาง/บริ การขนส่ งในพื้นที่ (Local Transportation) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยสุ ด คือ7.58 ด้านที่พกั (Accommodation) มีค่าเฉลี่ย 7.84 ด้านศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
(Tourism Information Center) มีค่าเฉลี่ย 7.89 ด้านความคุม้ ค่าของเงิน (Value for Money) มีค่าเฉลี่ย 7.92
ส่ วนด้านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage) และด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
7.97 ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว (Activities) มีค่าเฉลี่ย 8.06 ด้านที่พกั (Accommodation) มีค่าเฉลี่ย 8.07 และ
ความปลอดภัย (Safety) มีค่าเฉลี่ย 8.24 ด้านบุคลากรแนะนําการท่องเที่ยว (Tour Guide) มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
8.37 เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5. ค่า Net Promoter Score (NPS) จําแนกตามกลุ่มท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพและเชิงวัฒนธรรม
มีค่า Net Promoter Score (NPS) สู งสุ ดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นคิดเป็ นร้อยละ 70 ที่มีความประทับใจและ
พร้ อมจะบอกต่อให้คนรู ้จกั มาเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ส่ วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวแบบเชิ ง
วัฒนธรรมอย่างเดียว (Culture) มีค่า NPS ตํ่ามาก ซึ่ งมีความประทับใจน้อยและจะบอกต่อยังมีนอ้ ย ส่ วน
นักท่องเที่ยวไทย มีค่า NPS ร้อยละ 56 ซึ่งในกลุ่มที่เป็ น Promoter หรื อกลุ่มสนับสนุนต้องการจะบอกต่อ
ในสิ่ งที่ดีๆ ให้คนรู ้จกั มาเที่ยวในพื้นที่ศึกษา อีก 44% ที่เหลืออาจสนับสนุนหรื อไม่สนับสนุน อาจบอกต่อ
หรื อไม่บอกต่อให้คนรู ้จกั มาเที่ยวในพื้นที่
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ตารางที่ 2 ค่า Net Promoter Score จําแนกตามกลุ่มท่องเที่ยว
ประเภทนักท่ องเทีย่ ว

N
Promoter Passive Detractor รวม
นักท่องเที่ยวไทย

กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรม
เชิงนิเวศผสมเชิงสุ ขภาพและ
วัฒนธรรม
กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรมเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

30

21

1

%

57.7%

40.4%

1.9%

จํานวนผูต้ อบ

36

30

4

%

51.4%

42.9%

5.7%

กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรมเชิง
สุ ขภาพและวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

22

15

4

%

53.7%

36.6%

9.8%

กลุ่มนิยมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

33

39

6

%
42.3% 50.0%
นักท่องเที่ยวต่างชาติ

7.7%

NPS

52
100.0% 56%
70
100.0% 46%
41
100.0% 44%
78
100.0% 35%

กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรม
เชิงนิเวศผสมเชิงสุ ขภาพและ
วัฒนธรรม
กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรมเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

83

30

2

%

72.2%

26.1%

1.7%

จํานวนผูต้ อบ

35

24

5

%

54.7%

37.5%

7.8%

กลุ่มผสมผสานนิยมกิจกรรมเชิง
สุ ขภาพและวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

16

20

3

%

41.0%

51.3%

7.7%

กลุ่มนิยมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม

จํานวนผูต้ อบ

7

19

3

29

%

24.1%

65.5%

10.3%

100.0%

115
100.0% 70%
64
100.0% 47%
39
100.0% 33%

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized Coefficients Beta)
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวและมีประสบการณ์ที่ดีต่อ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา เรี ยงลําดับตามองค์ประกอบความสําคัญ 5 อันดับแรก คือ (1) ด้านความคุม้ ค่า
ของเงิน (2) ด้านศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว (3) ด้านที่พกั (4) ด้านการเดินทาง และ (5) ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาเป็ นด้านความปลอดภัย ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านอาหาร
และเครื่ องดื่ม ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว และด้านบุคลากรให้คาํ แนะนําการท่องเที่ยว ทั้งนี้นกั ท่องเที่ยวไทย
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ส่ วนใหญ่มกั จัดการการท่องเที่ยวเอง และมีสดั ส่ วนน้อยในการใช้บริ การมัคคุเทศก์ในพื้นที่ ซึ่ งต่างกับนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติที่มกั จะใช้บริ การมัคคุเทศก์มากกว่า ซึ่ งอาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์
ที่ดีของนักท่องเที่ยวไทยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่นๆ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลที่ทาํ ให้นกั ท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวและมีประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ เรี ยงลําดับตามองค์
ประกอบความสําคัญ 5 อันดับแรก คือ (1) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ ท่องเที่ ยว
(2) ด้านความคุม้ ค่าเงิน (3) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (4) อาหารและเครื่ องดื่ม และ (5) ด้านบุคลากร
แนะนําท่องเที่ยว และด้านที่พกั ปั จจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวรองลงมาเป็ น ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการบริ การแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวในพื้นที่ ความปลอดภัย และ การบริ การขนส่ งท้องถิ่น
ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Standardized Coefficients Beta

ปัจจัย

นักท่ องเทีย่ วไทย

นักท่ องเทีย่ วต่ างชาติ

1. ความคุม้ ค่าเงิน

2.035

.316

2. ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว

2.001

.052

3. ที่พกั
4. การบริ การขนส่ งในพื้นที่
5. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว
6. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
7. แหล่งท่องเที่ยว
8. อาหารและเครื่ องดื่ม
9. กิจกรรมการท่องเที่ยว
10. บุคลากรแนะนําท่องเที่ยว

1.209
1.182
1.131
0.916
0.721
0.658
0.192
0.186

.074
.024
.374
.041
.060
.101
.163
.075

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 5 อันดับแรก คือ ด้านสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ ด้านความคุม้ ค่าเงิน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหารและเครื่ อง
ดื่ม บุคลากรแนะนําการท่องเที่ยว ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยใน 5 อันดับแรก คือ ด้านความคุม้ ค่าของเงิน ด้านศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว ด้านที่พกั ด้านการเดิน
ทาง ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว ตามลําดับ พบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบ่ง
เป็ น 4 กลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ (1) กลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวและทํากิจกรรมผสมผสานแบบเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และสุ ขภาพ (2) กลุ่มที่เข้ามาแล้วต้องการกิจกรรมเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเฉพาะต่างชาติ
84

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

จะมาเรี ยนในเรื่ องการทําอาหารไทย มวยไทย (3) กลุ่มที่มาทํากิจกรรมเชิ งวัฒนธรรมและเชิ งสุ ขภาพ
ที่เห็นชัดที่สุด เป็ นเรื่ องสปา และ (4) กลุ่มที่ทาํ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดฯ ต้องตอบคําถามว่า
สิ นค้าและบริ การท่องเที่ยวที่นาํ เสนอมีความแตกต่างจากภาคอื่นอย่างไรและมีเอกลักษณ์อย่างไร รู ปแบบ
กิจกรรมมีความหลากหลายผสมผสานตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรื อไม่ สําหรับผล
ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยดูจาก Net Promoters (NPS) จะเห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติที่อยูใ่ นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทผสมสานของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ วัฒนธรรม และสุ ขภาพ
ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีค่า NPS มากที่สุดเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ส่ วนนักท่องเที่ยวไทย
พบว่า มี กลุ่ม Passive เท่ ากับ 40% ซึ่ งนักท่ องเที่ ยวกลุ่มนี้ พร้ อมที่ จะเป็ นกลุ่ม Detractor ได้ทุกเมื่ อ
หากมี อ ะไรกระทบหรื อ ได้รั บ ข่ า วสารที่ ไ ม่ ดี ในโลกยุค ออนไลน์ ก ารบอกต่ อ เป็ นสิ่ ง ที่ ง่ า ยและเผย
แพร่ ได้กว้างมาก เช่ น Facebook, Twitter เป็ นต้น กลุ่มจังหวัดควรมีการปรับปรุ งคุณภาพและบริ การ
ปั จจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบ
ด้านการเดิ นทางและบริ การขนส่ งในพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประเมินความพึงพอใจในด้านนี้โดยให้คะแนนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่น
ทั้งนี้ ในการสร้างประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ คือ ระยะก่อน
การใช้บริ การ (Before) ระหว่างการใช้บริ การ (During) และหลังการใช้บริ การ (After) ประสบการณ์
ในกระบวนการก่อนการท่องเที่ยว (Before) เกิดจากจุดสัมผัส ได้แก่ การหาข้อมูลเพื่อการวางแผนก่อน
การเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่หาข้อมูลในเว็บไซต์ ซักถามจากเพื่อนหรื อญาติ
ที่เคยมาเที่ยว หนังสื อแนะนําสถานที่เที่ยว ควรมีการใช้สื่อสมัยใหม่ คลิปวีดีโอ นิ ตยสาร ในการสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทําให้ตดั สิ นใจอยากมาเที่ยว การ
หาข้อมูลในพื้นที่ พบว่า พนักงานโรงแรมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการให้ขอ้ มูลทางการท่องเที่ยว
วารสารแจกฟรี ตามแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ บริ ษทั ทัวร์ คนขับรถโดยสารในพื้นที่ ที่จะเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลทางด้านท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
ควรมีขอ้ มูลจุดเชื่อมต่อการบริ การขนส่ งแจกให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีการออกแบบจุดท่องเที่ยว มีกระบวนการ
ต้อนรับที่ประทับใจ วิธีการในการเดินทางมา พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยเครื่ องบิน รถยนต์ส่วน
ตัว และรถบัส ดังนั้นท่าอากาศยาน หรื อ สถานี ขนส่ งจึงเป็ นจุดสัมผัสที่สามารถสร้างความประทับใจได้
ตั้งแต่แรกที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาถึง สามารถสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและทางความรู ้สึก
(Sense and Feel Experience) และสร้ า งอารมณ์ ใ นเชิ ง บวก พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ต ้อ งการ
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายผสมผสานทั้ง กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ วัฒ นธรรม และสุ ข ภาพ
หากมีการสร้ างเว็บไซท์ที่นักท่องเที่ ยวสามารถออกแบบการเดิ นทางได้เอง จะทําให้นักท่องเที่ ยวได้
วางแผน ทําให้เกิ ดความสนุ กและเกิ ดความรู ้ สึกในการควบคุมและบริ หารจัดการเวลาและสถานที่ ใน
การท่องเที่ยวของตนเองได้ สร้างประสบการณ์ในการคิดและการปฏิบตั ิ (Think and Act Experience)
ให้กบั นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ หากมีการสร้ างเว็บไซท์ที่เป็ นเว็บบันทึกออนไลน์ (Blog) ซึ่ งเป็ นก
ระแสนิ ยมในโลกออนไลน์ การอ่านบันทึ กและการบันทึ กด้วยตนเองจะทําให้เกิ ดการเชื่ อมโยงและมี
การแบ่งปั นกันระหว่างนักท่องเที่ยวและสังคมเกิดขึ้น อันจะนําไปสู่ การสร้างประสบการณ์ในการเชื่อม
โยงเชิงสังคมของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น (Social-identity Experience)
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การส่ งมอบประสบการณ์ในกระบวนการระหว่างการท่องเที่ยว (During) เป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญ
ที่ สุดของการส่ งมอบประสบการณ์ เป็ นจุ ดที่ มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกิ จการกับลูกค้าหรื อนักท่ องเที่ ยว
การสร้ างความประทับผ่านการเล่ าเรื่ องราว การให้ความรู ้ การบริ การขนส่ งเดิ นทางมี ความสะอาด
ปลอดภัย การบริ การที่ดีของบุคลากรให้บริ การการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวเป็ นจุดสัมผัสที่สาํ คัญที่จะ
ทําให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ สถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด
มีบรรยากาศที่ดี ปลอดภัย การจัดสถานที่ในแต่ละแหล่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สร้างประสบการณ์
ที่ ดี ด้วยการนําเสนอความสุ นทรี ผ่านการมองเห็ น การได้ยินเสี ยง การได้สัมผัส การได้รสชาติ และ
การได้กลิ่น ประสบการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวจะได้รับจะมีหลายประสบการณ์ในเวลาเดียวกันทั้งประสบการณ์
ทางโสตสัมผัส (Sensory Experiences or Sense) ประสบการณ์ทางความรู ้สึก (Affective Experiences
or Feel) ประสบการณ์ทางพฤติกรรมและวิถีชีวติ (Physical Experiences, Behaviors and Lifestyle or
ACT) และประสบการณ์ในเชิงอัตลักษณ์สงั คม (Social-Identity Experiences) จากการได้มีปฏิสมั พันธ์
กันในระหว่างเดินทาง
หลังการใช้บริ การ (After) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ มีการสร้างความประทับใจ กระตุน้
ให้ เ กิ ด การบอกต่ อ ความประทับ ใจผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ มี ก ารให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มี ก ารประกวดภาพถ่ า ย อาจมี ก ารแจกรางวัล เพื่ อ จู ง ใจสํา หรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ก ลับ มาเที่ ย วอี ก และ
ควรมี การประเมิ นผลความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวเพื่อนํามาปรั บปรุ งสิ นค้าและบริ การท่ องเที่ ยว
เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีประสบการณ์ที่ดีแล้วจะเกิดการบอกต่อและกลับมาเที่ยวซํ้าอีก
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