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บทคัดย่อ
	 ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ 
เดินทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 เพ่ือเป ็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 
การท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	ซึ่งศึกษาจากตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่อง
เที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจ�านวน	400	คน	โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด	ใช้
สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัย	 
พบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุระหว่าง	30–39	ปี	มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า	ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว	และมีรายได้ระหว่าง	20,001–30,000	บาทต่อเดือน	 โดยปัจจัยท่ี 
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย	คือ	 ลักษณะ 
ทางกายภาพ	ผลิตภัณฑ์	ราคา	การส่งเสริมการตลาด	กระบวนการ	บุคลากร	และช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นควรพัฒนาปัจจัย 
ทุกด้านไปพร้อมๆ	กัน

ค�าส�าคัญ	:	ส่วนประสมทางการตลาด	การตัดสินใจ	การท่องเที่ยว	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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Abstract
	 Research	on	decision	making	factors	of	Thai	tourists	travelling	in	Tak	special	economic	
development	zone.	The	purpose	of	this	study	was	to	study	the	demographic	characteristics	
and	factors	affecting	the	decision	of	Thai	tourists	traveling	in	Tak	special	economic	zone.	 
To	provide	an	appropriate	way	to	manage	appropriate	tourism	 in	Tak	Special	Economic	
Zones.	This	study	was	carried	out	on	a	sample	of	400	Thai	 tourists	 traveling	 in	the	Tak	 
Special	 Economic	 Zone	 using	 the	 open–ended	 and	 open–ended	 questionnaires.	 
Use	descriptive	 statistics	 for	 frequency,	percentage,	mean,	 and	 standard	deviation.	 
The	research	found	that	most	of	the	tourists	were	male.	Age	between	30–39	years	old.	
Personal	Business	and	 income	between	20,001–30,000	Baht	per	month.	Decision	making	
factors	 to	 travel	 in	Tak	special	economic	zone.	Sorting	 rankings	 from	descending	order	 
is	 the	physical	appearance,	product	price,	promotion,	marketing	process,	personnel	and	 
distribution	channels.	The	appropriate	way	to	manage	tourism	 in	the	Special	Economic	
Zone	should	be	to	develop	all	the	factors	simultaneously.

Keywords	:	marketing	mix,	decision,	tourism,	Tak	special	economic	development	zone

บทน�า
	 องค์การการท่องเที่ยวโลก	 (World	Tourism	Organization)	 ได้คาดการณ์ไว้ว่า	 ในปีค.ศ.	2030	 
จ�านวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มเป็น	 1,800	 ล้านคน	ด้วยอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ	3.3	 ต่อป ี
และคาดการณ์ว่า	 ในปีค.ศ.	 2015	 เป็นต้นไป	 ตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาจะเป็น 
กลุ่มประเทศที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราท่ีสูงกว่าตลาดประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	โดยภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด
	 ข้อมูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับเศรษฐกิจอาเซียน	 ได้ชี้ว่าในส่วนของประเทศไทย	 
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส�าคัญของประเทศ	 ซึ่งรายรับจากการท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ 
ในอันดับ	 1	 ในภูมิภาคอาเซียน	ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยร้อยละ	 9	ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด
	 พ้ืนท่ีอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	และพื้นที่ในอ�าเภอใกล้เคียงถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีที่มีศักยภาพทาง 
การท่องเที่ยวสูง	 โดยจากสถิติจากการท่องเที่ยว	 พบว่าในปี	 2558	มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
ในจังหวัดตาก	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจ�านวนสูงถึง	1,055,118	คนเลยทีเดียว	แต่สถานที่ท่องเที่ยว 
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมักจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู ้จักดีอยู ่แล้ว	 
เช่น	ตลาดริมเมย	น�้าตกทีลอซู	น�้าตกพาเจริญ	ศาลเจ้าพะวอ	ตลาดพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ	 เป็นต้น	 
ทั้งที่จริงแล้วในพื้นที่นี้ยังมีสถานที่ท ่องเที่ยวท่ีงดงามอีกมากมาย	 แต่กลับขาดการส่งเสริมให้เกิด 
การท่องเท่ียว	 เช่น	 จุดชมวิวดอยหัวหมด	 อุทยานแห่งชาติแม่เมย	 วัดพระบรมธาตุ	 เขตรักษาพันธุ ์ 
สัตว์ป่าอุ้มผาง	ดอยสอยมาลัย	น�้าตกนางครวญ	ด้วยที่สถานที่เหล่านี้ขาดการส่งเสริมทางการท่องเที่ยว	 
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ทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี	 ขาดการท�าการตลาด	ขาดการพัฒนาด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกในทุกๆ	
ด้าน	การไม่กระจายตัวของนักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมนี้ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค
ที่สร ้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ	 เพราะนักท่องเที่ยวกระจุกตัวท่องเที่ยวในสถานท่ี 
ท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่ง	 เช่น	ห้องน�้า	ร้านขายอาหาร	ที่พัก	นอกจากนี้ปริมาณนักท่องเท่ียวที่มากจนเกินขีด 
ความสามารถในการรองรับของสถานที่ยังส่งผลต่อแหล่งท่องเท่ียวโดยตรง	ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
ต่างๆ	 ก็เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว	ซึ่งมีผลวิจัยมาแล้วในหลายพื้นที่	และตรงกับผลการศึกษาของอมรรัตน	์
วิถีสวัสดิ์	 (Vitheesawat,	2007)	ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง	การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อก�าหนดย่านตามขีด
ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว	เกาะช้าง	จังหวัดตราด	ที่พบว่า	เมื่อจ�านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน	ท�าให้ปริมาณการใช้น�้าเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย	และเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่ามากข้ึน	 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ	สิ่งแวดล้อม	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของชุมชน	และเช่นกันหากในอนาคตนักท่องเท่ียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงของปัญหามากข้ึนไปอีกเนื่องจากสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ไม่สามารถรองรับได้	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวไป 
ยังพ้ืนที่อ่ืนหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นด้วย	 เพ่ือกระจายนักท่องเท่ียว	 กระจายรายได้	 และรักษาความ
สมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเอาไว	้พื้นที่บริเวณนี้	 โดยเฉพาะอ�าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ทางภาครัฐได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญไว้ในหลายๆ	ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ	ด้านการท่องเที่ยว	 โดยมีท�าเลท่ีเหมาะสมในการเดินทาง	 
การขนส่งสินค้า	ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
	 จากความพร้อมในหลายๆ	ด้าน	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้มีค�าสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่	72/2557	แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	ครั้งท่ี	1/2557	 เม่ือวันท่ี	15	กรกฎาคม	2557											
ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	เป็นประธานที่ประชุม	
ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย	
ใน	5	พื้นที่ชายแดน	เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558	ได้อย่างสมบูรณ์	ได้แก่
	 1.		อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
	 2.		อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว
	 3.		พื้นที่ชายแดน	จังหวัดตราด
	 4.		พื้นที่ชายแดน	จังหวัดมุกดาหาร
	 5.		อ�าเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา
	 ต่อมามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 คร้ังที่	 2/2557	 
เมื่อวันจันทร์ที่	17	พฤศจิกายน	2557	เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน	5	พื้นที่ชายแดน
เป้าหมาย	รวม	36	ต�าบล	ใน	10	อ�าเภอ	พื้นที่รวมประมาณ	1.83	ล้านไร่	 (2,932	ตร.กม.)	ส�าหรับจังหวัด
ตาก	 ได้มีการก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับต�าบลที่อยู่ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
ตาก	จ�านวน	14	ต�าบล	886,875	ไร่	 (1,419	ตร.กม.)	 ใน	อ.แม่สอด	อ.พบพระ	และ	อ.แม่ระมาด	เพ่ือจัด
ตั้งพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและด้วยศักยภาพและความพร้อมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากนี้	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การลงทุนภาคอุตสาหกรรม	ภาคเกษตร	และการท่องเที่ยว	 
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มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า	มีสนามบินพาณิชย์	 เป็นแหล่ง
ผลิตทางการเกษตรและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว	รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง		อีกทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	สามารถเชื่อมโยง 
กับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	 (Myawady	 Trade	Zone)	 ของสหภาพพม่า	 ซึ่งตั้งอยู ่ห่างออกไปเพียง	 
10	กิโลเมตร	และมีพื้นตั้งอยู่ปลายแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	(East–West		Economic	Corridor:	EWEC)	
เป็นจุดตัดระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	North–South	Economic	Corridor	 (NSEC)	มีโครงข่าย 
การคมนาคมทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า	 มีสนามบินพาณิชย์	 เป็นแหล่งผลิตทาง 
การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
	 เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพบว่ามีแนวโน้มท่ี 
นักท่องเที่ยวจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมาก 
ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง 
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อเป็นเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ดังกล่าว
 
วัตถุประสงค์
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
	 1.		 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก
	 2.		 เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษตาก
	 3.		 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
พิเศษตาก

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
	 2.		 ท�าให้ทราบปัจจัยการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
	 3.		 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษตาก	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เพื่อศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
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	 ประชากรและตัวอย่าง
	 ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว	พบว่าในปี	2558	มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเท่ียว 
ในจังหวัดตาก	 ท้ังชาวไทยมีจ�านวน	 1,055,118	คน	ดังนั้น	 เมื่อท�าการค�านวณค่าเพื่อหากลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยโดยสูตรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	จากสูตร
	 	 	 	 	 n		 =					 N
										 	 	 	 	 	 	 	 1+Ne²
	 เมื่อ			 n		 =			 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 	 	 N		 =			 ขนาดของประชากร
	 	 	 	 	 e		 =			 ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	0.05
	 	 	 	 	 n			 =					 					1,055,118	 	
												 	 	 	 	 	 	 	 1+1,055,118	(0.05)²
	 	 	 	 	 n	 =	 	 	 					1,055,118	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				1+2,637.80
	 	 	 	 	 n	 =	 	 399.85	คน
	 ดังน้ัน	ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	400	คน	จากนั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการการเลือกเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบตามสะดวก	 (Convenience	Sampling)	 โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ในแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เครื่องมือ 
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถามส�ารวจปัจจัยความต้องการใน 
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	
ประกอบไปด้วยค�าถามเพื่อใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ	โดยท�าการแบ่งข้อค�าถามเป็น	3	ตอน	ดังนี้
	 	 ตอนที	่1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	
อาชีพ	และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
	 	 ตอนที	่2		เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต ่อ 
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่างๆ	คือ	 ด้านผลิตภัณฑ	์ 
(Product)	ด้านราคา	(Price)	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	ด้านการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	
ด้านบุคลากร	 (People)	ด้านกระบวนการ	 (Process)	ด้านลักษณะทางกายภาพ	 (Physical	Evidence)	 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบลิเคอร์ท	(Likert,	1967)	 	
	 	 ตอนที	่3	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
	 ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธาน
ดุษฎีนิพนธ์	และผู้ช�านาญการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	และความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมท้ังด้านโครงสร้าง	
เนื้อหา	และภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม	และสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค ์
ที่ต้องการศึกษา	และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ	95% 
และระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	5%	โดยผ่านการประเมิน	และตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	5	ท่าน	 
มีค่า	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	รวมทั้งฉบับ	0.97
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การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดผู ้วิจัยน�ามาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือประมวลผลข้อมูลทางสถิต	ิ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปใช้การวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้
	 1.		 วิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย ่าง	 โดยการหาค่าร ้อยละ	 
(Percentage)	จ�าแนกตาม	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 เพ่ือใช้ใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการด้านการท่องเที่ยว
	 2.		 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	
จ�าแนกตามปัจจัยด้านต่างๆ	คือ	คือ	ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	ด้านราคา	 (Price)	ด้านช่องทางการจัด
จ�าหน่าย	 (Place)	ด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	ด้านบุคลากร	 (People)	ด้านกระบวนการ	 
(Process)	ด้านลักษณะทางกายภาพ	(Physical	Evidence)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลส�ารวจพบว่า	 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	52	อยู่ในช่วง
อายุ	30–39	ปี	คิดเป็นร้อย	32.75	มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	60.25	
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว	 คิดเป็นร้อยละ	25.50	และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู ่ในระหว่าง	 
20,001–30,000	บาทต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	29.00
 
ตารางที่	1	 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเที่ยว 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับ

ธุรกิจบริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
x S.D. แปลค่า อันดับ

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.34 0.55 ส�าคัญมาก 1

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.29 0.47 ส�าคัญมาก 2

ด้านราคา 3.20 0.51 ส�าคัญมาก 3

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.19 0.56 ส�าคัญมาก 4

ด้านกระบวนการ 3.14 0.53 ส�าคัญมาก 5

ด้านบุคลากร 3.12 0.58 ส�าคัญมาก 6

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย 3.09 0.45 ส�าคัญมาก 7

ภาพรวม 3.19 0.43 ส�าคัญมาก

	 จากตารางที่	 1	พบว่าปัจจัยทางการท่องเที่ยวทุกด้านมีความส�าคัญ	 ในระดับส�าคัญมากมีค่าเฉลี่ย	 
3.19	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.43	 โดยปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญมาก	อันดับแรก	 คือ	 
ด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย	 3.34	 รองลงมาคือ	ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย	 3.29	และด้านราคา	 
มีค่าเฉลี่ย	 3.20	 ตามล�าดับ	 โดยปัจจัยทางการท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญท่ีน้อยท่ีสุดคือ	ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี่ย	3.09



วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

22

	 ปัจจัยการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุดคือ	ด้านลักษณะทางกายภาพ	 
โดยนักท่องเที่ยวมีความต้องการสัมผัสความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงเดิมไม่ถูกท�าลาย 
จนเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม	 โดยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องมีเอกลักษณ์คงความเป็น
ดั้งเดิมเอาไว้แล้วนั้น	สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงก็มีผลต่อการเลือกท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่าง	 เนื่องจาก 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากน้ันต้ังอยู่ห่างไกลกัน	 ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าวนักท่องเที่ยว 
จึงต้องวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการท่องเที่ยว	หากแหล่งท่องเที่ยว 
อยู่บริเวณใกล้เคียงกันสามารถเดินทางท่องเท่ียวต่อเนื่องกันได้ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น	 ผลการศึกษาในครั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของสอนไช	 จันทะวง	
(Chanhthawong,	2011)	ซึ่งศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสะหวันนะเขตเพื่อเป็น
เมืองท่องเที่ยวชายแดน	 ท่ีกล่าวว่าจังหวัดสะหวันนะเขต	สปป.ลาว	มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยวชายแดนตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก	(East–West	 
Corridor)	โดยข้อได้เปรียบคือ	ด้านภูมิประเทศที่เอื้อ	สะดวกต่อการเดินทางไปไทยและเวียดนาม	นอกจากนี ้
จากการศึกษายังพบอีกว่าความปลอดภัยและความสะอาดของท่ีพัก	ตรงกับการศึกษาของนันตพร	ศรีวิไล
และคณะ	 (Sriwilai	 et	 al,	 2013)	 ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว	 
จังหวัดนครพนม	ที่มีผลการศึกษาว่าปัจจัยด้านที่พักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว 
ในจังหวัดนครพนม	อยู่ในระดับมาก
	 จากผลวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว	ผู ้วิจัยขออภิปรายผลตามปัจจัย 
ความคิดเห็นทั้ง	7	ด้าน	ดังนี้
	 ด้านลักษณะทางกายภาพ	 เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญมากที่สุดจากปัจจัยทุกด้าน	 
โดยปัจจัยย่อยที่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นสูงสุด	 3	 อันดับแรกคือ	 สถานท่ีท่องเท่ียวยังคง 
ความอุดมสมบูรณ์ไว้	สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมีความน่าสนใจ	และความสะอาด	ความปลอดภัยของท่ีพัก	 
ตามล�าดับ	 ซึ่งตรงกับที่ร�าไพพรรณ	แก้วสุริยะ	 (Kaewsuriya,	 2000,	 pp.14–16)	 ได้กล่าวถึงการจัด 
การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนไว้ว่า	องค์ประกอบที่ส�าคัญของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว	คือการคงรักษา
ไว้ให้แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพดั้งเดิมมากที่สุด	และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี	 (สะอาด)	มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	 
และนอกจากนี้ยังตรงกับการวิจัยของกมลรัตน์	 รัตนภานพ	 (Rattanaphanop,	 2007)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดปราจีนบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในจังหวัดปราจีนบุรีท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม	 
จ�าเป็นต้องพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป
	 ด้านผลิตภัณฑ์	นักท่องเที่ยวได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวมากเป็น
อันดับ	2	จากปัจจัยทั้งหมด	ปัจจัยย่อยที่นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นส�าคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์
คือ	ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว	รองลงมาคือด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและด้านความ
หลากหลายของการบริการทางการท่องเท่ียว	ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
และบริเวณใกล้เคียงท่ีสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องได้	 และมีชื่อเสียงระดับโลก	คือน�้าตกทีลอซู	 
ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด	 และนอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีความหลากหลาย
ด้านการท่องเท่ียว	 เช่น	มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในเขตอ�าเภอพบพระ	แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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ในเขตอ�าเภอแม่ระมาด	และแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจับจ่ายซื้อของได้ในเขตอ�าเภอแม่สอด	 รวมไปถึง 
ในพื้นที่ยังมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในแบบฉบับไทย–พม่า	 ซ่ึงนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็น 
อย่างสูง	 ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประพัทธ์ชัย	 ไชยนอก	 (Chainok,	 2010)	 
ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย	อ�าเภอ 
ด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ท่ีกล่าวว่า	 ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมใน	3	ด้าน	
คือ	ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	และด้านการเข้าถึง	 เรียงตามล�าดับ	 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุดมพร	 กงเพชร	 (Kongpet,	 2005)	 เร่ืองแนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม	อ�าเภอหนองแสง	จังหวัดอุดรธานี	ที่พบว่า	นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ
กับปัจจัยที่ท�าให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ	ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ	
นอกจากนี้	 ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย	 
ดังน้ัน	ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว	สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว	และความหลากหลายของ 
การบริการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรให้ความส�าคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
	 ด้านราคา	 เป็นปัจจัยท่ีนักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญเป็นอันดับ	3	จากปัจจัยทั้งหมด	นักท่องเที่ยว 
ให้ความส�าคัญกับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีราคาเหมาะสม	รวมถึงราคาเหมาะกับคุณภาพ	และสินค้า 
มีราคาเป็นมีมาตรฐานเดียวกัน	นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการใช้จ่ายที่เหมาะสม	และคุ้มค่ากับค่าบริการ	 
โดยนักท่องเท่ียวชอบสินค้าและบริการมีมาตรฐานเดียวกันเพราะจะควบคุมหรือก�าหนดค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง	และท�าให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นได้อย่างชัดเจนมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว	อีกทั้งการตั้งราคาของสินค้านั้นยังเป็นตัวก�าหนด 
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้อีกด้วย	และหากมีการตั้งราคาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมก็จะสามารถช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน	ตรงกับความเห็นของศิริวรรณ	 เสรีรัตน์และคณะ	 (Serirat	et	al.,	2012)	 ซ่ึงได้ให้
ความหมายของ	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	ด้านราคาไว้ว่าควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ	์
สินค้า	และกลุ่มเป้าหมาย	 เพราะราคาจะเป็นตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้า	ดังน้ันจึงควรมีมาตรการ
ในการก�าหนดราคาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยจากการศึกษาวิจัย 
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง	 20,001–30,000	บาทต่อเดือน	และการก�าหนดราคา
ควรมีมาตรฐานเดียวกันในทุกแหล่งท่องเที่ยว
 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญเป็นอันดับ	4	 โดยนักท่องเที่ยว 
ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยในด้านนี้มากที่สุดคือ	ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว	ส่วนลด
หรือโปรโมชั่นที่ได้รับ	 และการโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว	 ตามล�าดับ	นักท่องเที่ยวยังคงสนใจใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อ	น�าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว	 โดยหาก 
นักท่องเที่ยวมีข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพียงพอ	ก็จะช่วยให้นักท่องเท่ียวรับทราบถึงข้อมูล	ทราบถึง 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ	การเดินทาง	 และยังช่วยเพิ่มความม่ันใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีกด้วย	สอดคล้องกับงานวิจัยของวิตติกา	ทางชั้น	 (Thangchan,	2007)	 
เรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ	 ที่พบว่า	 หากจะพัฒนา 
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น	 ด้านที่ส�าคัญที่ควรส่งเสริมสูงสุดคือ	 การประชาสัมพันธ  ์
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การท่องเที่ยว	 และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรา	 บุดสีทา	 (Budseeta,	 2009)	 
เรื่องการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม	จังหวัดก�าแพงเพชร	ที่บอกว่า	ศักยภาพของชุมชน
นครชุมด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน	มีสิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาชุมชนนครชุมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน	
ที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของคนในชุมชน	รวมถึงสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของชุมชนแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกคน	โดยเสนอแนะว่า	ชุมชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
	 ด ้านกระบวนการ	 เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญเป็นอันดับ	 5	 โดยปัจจัยย่อยที ่
นักท่องเที่ยวให้ระดับความคิดเห็นส�าคัญคือ	ความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือ	ช่วยแก้ปัญหา 
จากเจ้าหน้าที่	ความสะดวกในการท่องเที่ยว	และความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลทางการท่องเท่ียว	
ตามล�าดับ	จะเห็นว่านักท่องเที่ยวให้ต้องการความสะดวกในการติดต่อเพ่ือรับบริการทางการท่องเท่ียว 
เป็นส�าคัญทั้งการขอความช่วยเหลือ	 และได้รับการช่วยแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในกรณีที่
เกิดปัญหา	หรือเม่ือต้องการข้อมูลส�าคัญทางการท่องเที่ยว	สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกรัตน์	 เพ็ชรกอ	 
(Petchko,	 2012)	 ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียวชายแดน	อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	โดยผลการศึกษา
พบว่า	กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียว
ชายแดน	อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	คือ	กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริการการท่องเที่ยว
	 ด้านบุคลากร	ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญเป็นอันดับ	6	ปัจจัย
ย่อยที่นักท่องเท่ียวให้ระดับความคิดเห็น	คือ	จ�านวนเจ้าหน้าที่	 พนักงานท่ีให้บริการทางการท่องเที่ยว 
มีความเหมาะสมเพียงพอ	 การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ี	 และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่	 ตามล�าดับ	 
นักท่องเที่ยวต้องการให้มีจ�านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการดูแลให้ความช่วยเหลือ	หรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียวได้	 ซึ่งผลการวิจัยนี้	 ตรงกับผลการศึกษาวิจัยของรสสุคนธ์	 ขันค�ากาศ	
(Khonkumkard,	 2013)	 ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 การจัดการกลยุทธ์ด้านธุรกิจบริการของการท่องเที่ยว
ชายแดนจังหวัดนครพนมภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ที่พบว่า	สามารถก�าหนดกลยุทธ์
ด้านธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดนครพนมภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง	ยั่งยืนแบ่งออกเป็น	3	กลยุทธ์หลัก	คือ	
	 1.		กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	
	 2.		 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร	
	 3.		กลยุทธ์ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวชายแดน
	 จะเห็นว่า	ปัจจัยด้านบุคลากรถือเป็นอีกปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เป็นปัจจัยที่นักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญน้อยที่สุดจากปัจจัยทุกด้าน	 
แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่ยังมีช่องทางเข้า 
ถึงน้อย	ไม่ส่งผลกับการเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	ปัจจัยย่อยในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที ่
นักท่องเที่ยวให้ระดับความส�าคัญมากที่สุดคือ	ความสะดวกในการจองหรือซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว	 
ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจบริการหลายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้ให้บริการจองการบริการ
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ทางอินเตอร์เน็ต	จึงช่วยลดปัญหาเรื่องช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปได้และช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวก
ในการใช้บริการ	 ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมาก 
ขึ้นตามไปด้วย	 โดยมีผลการวิจัยของสุรวนี	 เช้ือครุฑ	 (Chuakrut,	2011)	 เรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อการจองที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ทางอินเตอร์เน็ต	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวท่ีใช้อินเตอร์เน็ต 
ในการค้นหาข้อมูล	 และของสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจจองที่พัก 
ทางอินเตอร์เน็ตเร็วมาก	คือ	มีการซื้อทันทีหากถูกใจ	ปัจจัยย่อยอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ	คือ	
ความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว	ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ตรงกับงานวิจัยของกนกอร	ศิริฐิติ	 (Sirithiti,	2006)	 เรื่องการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศของประชาชนในเขตเทศบาลนครล�าปาง	ที่มีผลการวิจัยว่า	ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทาง 
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	คือ	ความปลอดภัย	รวมไปถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เช่น	ห้องน�้า	สถานี
บริการน�้ามัน	ถนน	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ในพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากถือได้ว่ายังมีความสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติสูง	และยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร	มีการ 
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมแบบพม่าในพื้นที่เดียวกับ	หากมีการจะพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวจึงควรก�าหนดนโยบายส�าคัญที่จะด�ารงไว้ซ่ึงทรัพยากรทางธรรมชาติ	 และวัฒนธรรมด้ังเดิม 
ให้คงอยู่สืบไป
	 2.		 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	 เน่ืองจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่เดินทางท่องเท่ียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นมีความส�าคัญ	ในระดับส�าคัญมากในทุกด้าน	
ดังนั้น	หากต้องการให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวประสบความส�าเร็จ	ควรด�าเนินการไปในทุกประเด็น
พร้อมๆ	กัน
	 3.		 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ	ในการวิจัยครั้งต่อไป	ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 เพื่อน�าผลการศึกษามาวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาร่วมกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว 
ชาวไทย	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีก�าลังซื้อสูง 
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