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กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเท่ียวไทยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย
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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญมุ่งศึกษา	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณา											
เชิงเนื้อหาการท่องเท่ียวไทยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้	 ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอย 
โลจิสติกส์แบบทวิ	ผลการวิจัยพบว่า	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการออกแบบสินค้าและบริการ	
การบริการลูกค้า	 ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย	และการบริหารงานขาย	ส�าหรับการโฆษณาเชิงเนื้อหา 
เก่ียวกับคุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู ่	 โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว	 การชมธรรมชาติของ 
แต่ละถิ่นที่อยู ่	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค�่าคืนต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้า 
และบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย				

ค�าส�าคัญ	:	 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์	 กลยุทธ์การโฆษณาเชิงเนื้อหา	 พฤติกรรมการใช้จ ่าย	 
เจเนอเรชั่นวาย

Abstract
	 The	article	research	was	aimed	at	studying	creative	marketing	strategy	and	content	
advertising	of	 tourism	 in	Thailand	affecting	spending	behavior	on	goods	and	service	of	 
South	Korean	tourists	of	generation	Y	during	their	stay	 in	Thailand.	The	data	statistically	
analyzed	with	binary	logistic	regression.	The	research	finding	indicated	that	not	only	goods	
and	service	design,	customer	service,	channels	and	distribution	and	sales	administration.	 
In	case	of	creative	marketing	strategy	in	uniqueness	of	each	local	food,	tourism	program	 
and	activity,	appreciation	with	nature,	 local	 life	 style	and	nightlife	activity	 in	content	 
advertising	affected	spending	behavior	on	goods	and	service	of	South	Korean	generation	Y	
tourists. 

Keywords	: creative marketing strategy, content advertising strategy, spending behavior, 
generation	Y	
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บทน�า
	 แนวโน้มทิศทางรายได้การท่องเที่ยว	ปี	พ.ศ.	 2560	น่าจะเติบโตมากกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว	้ 
2.5	ล้านล้านบาท	โดยอาจจะถึง	2.6	ล้านล้านบาท	เนื่องจากรายได้นักท่องเท่ียวในช่วง	5	 เดือนแรกของป	ี
พ.ศ.	2559	มีจ�านวนนักท่องเที่ยว	12.3	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.61	สร้างรายได้สูงถึง	6.24	แสนล้านบาท	
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	18.43	(Matichon,	2016)	จากอัตรารายได้มีสัดส่วนสูงกว่าจ�านวนนักท่องเที่ยว	สะท้อนว่า 
ประเทศไทย	มีนักท่องเท่ียวคุณภาพเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตามเป้าหมายของกรมการท่องเที่ยว 
และกีฬา	 (Ministry	of	Tourism	and	Sports,	2015)	ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะดีขึ้น	 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว	พบว่านักท่องเที่ยวเกาหลีใต ้
มาไทยสูงถึง	5.54	แสนคน	
	 ส�าหรับการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ือการมาท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว										
จะมีลักษณะแตกต่างกันไป	ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตนเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 ดังนั้น	การค�านึงถึง									
ความต้องการจึงมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยจากการท่องเท่ียว	การศึกษาถึงปัจจัยดึงดูด 
ต่างๆ	 เก่ียวกับการตลาดเชิงสร้างสรรค์	 เช่น	การวิจัยทางการตลาด	การออกแบบ	พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพ	การบริการลูกค้า	การรับรองมาตรฐาน	ส่วนประสมของสินค้าและบริการ	การบริหารงานขาย	 
การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล	 เป็นต้น	 รวมถึงปัจจัยด้านการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับโปรแกรม/กิจกรรมการท่องเที่ยว	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 เหตุการณ์/สถานที่ต้ัง	 และโบราณ
วัตถุทางประวัติศาสตร์	ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น	การคมนาคมขนส่ง	 เป็นต้น	ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ	 ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว	 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาโฆษณาจุดเด่นของสินค้าและบริการเข้าใจง่ายและชัดเจน	รวดเร็ว	ต่อเนื่อง	ทันเวลา 
และมีประสิทธิภาพ	 (Suwanasarn,	2012;	Bowdery	&	Bowdery,	2008)	 เพื่อให้การพัฒนาการท่อง
เที่ยวน้ีมีการเติบโตอย่างสมดุล	ยั่งยืน	และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว	อีกทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว
พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับความต้ังใจของนักท่องเที่ยว	 
ตลอดจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวข้อง	 
(Department	of		Tourism,	2016)	
	 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น	จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจาก 
การท่องเที่ยว	 ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ท�ารายได้ส�าหรับ
ประเทศไทย	 เฉพาะรุ่นเจเนอเรชั่นวาย	 ซึ่งเกิดระหว่างปี	 พ.ศ.	 2523–2540	อยู่ในช่วงยุคเทคโนโลยี 
และอินเตอร์เน็ตเจริญรุดหน้า	คนกลุ่มนี้ชอบงานด้านไอที	มีความคิดสร้างสรรค์สามารถท�าอะไรหลายๆ	
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน	 เป็นคนมองโลกในแง่ดี	 ไม่ค่อยมีความอดทน	 (Kapook,	 2016)	 เพื่อใช้เป็น 
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อมุ่งศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์	และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้																	
ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย
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สมมติฐานการวิจัย
	 สมมติฐานที่	1		กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายอย่างน้อย	1	ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
	 สมมติฐานที่	2		การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายอย่างน้อย	1	ปัจจัย	ที่ส่งผล										 
ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ข้อค้นพบจากผลการวิจัยที่ได้จะน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวไทยเพื่อการวางแผนก�าหนดโยบายการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของผู้บริโภคในฐานะ 
นักท่องเที่ยว	อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่นยืน	ตลอดจนสามารถน�า 
องค์ความรู้เชิงวิชาการเทคนิค	การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์มาเป็นต้นแบบส�าหรับผู้สนใจน�าไปศึกษา 
เชิงลึกต่อไป
 
การทบทวนวรรณกรรม
	 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์	
(Creative	Marketing)	แนวคิดการโฆษณาเชิงเนื้อหา	(Content	Advertising)	แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย	
(Spending	Behavior)	และเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์จากนักวิชาการต่างๆ	มีรายละเอียด	ดังนี้
 แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Marketing)	แง่คิดว่าด้วยการน�าเอาความคิดสร้างสรรค์									
มาประยุกต์เพื่อท�าการตลาด	หรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่มากขึ้น	 การตลาดที่มี 
ความแปลกใหม่กว่าคู ่แข่งมาน�าเสนออยู ่ตลอดเวลาท�าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ได้รับความแปลกใหม ่
อยู่เสมอ	ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่จ�าหน่ายสู่ตลาดสมัยนี้มีอายุส้ันลง	 เน้นการประหยัดต้นทุน 
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ	ยุคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 รวดเร็วขึ้น	การเสนอขายในระดับตลาดโลกมากขึ้น	
การน�าเข้าและส่งออกมีราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่นิ่ง	 จากปัจจัยข้างต้นจึงท�าให้การตลาดเชิงสร้างสรรค์
เป็นส่ิงที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม	มีความยืดหยุ่นในการสร้างนวัตกรรมแปลกๆ	
ใหม่ๆ	อย่างทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	(Panyaroj,	2013)	
	 นักการตลาดที่ต้องการเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์จึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีคุณสมบัติ	มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น	 เช่น	ความสามารถในการออกแบบสินค้า	ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และออกแบบการบริการให้มีความอัตลักษณ์	 (Identity)	 ในลักษณะเชิงสร้างสรรค์	 มีการคิด 
ประหลาดแตกต่างประหลาดใหม่ๆ	เพื่อการจดจ�า	และมีโอกาสประสบความส�าเร็จในระดับสูง	ความสามารถ 
ทางการตลาด	 สามารถสร้างแบรนด์	 (Brand)	 เพ่ือแสดงออกถึงภาพลักษณ์	 (Image)	 ของตราสินค้า 
หรือแหล่งที่ผลิตได้	 รวมถึงวิถีชีวิตชุมชน	 จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ความสามารถในการพัฒนา 
ช่องทางการตลาด	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	รวมถึงการสร้างบรรยากาศ	 (Atmosphere)	 เพื่อสนับสนุน 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์	 การก�าหนดราคา	 (Price)	 ที่ลูกค้าทุกระดับสามารถเข้าถึง	 และรู ้สึกภูมิใจ 
ทีค่รอบครองสินค้าหรอืบริการท่ีจ�าหน่าย	รวมถงึการส่งเสรมิการตลาด	(Promotion)	ด้วยการประชาสมัพนัธ์	
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การใช้สื่อ	และการใช้กิจกรรมเพื่อการตลาดเชิงสร้างสรรค์ได้	ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียนรู้จากการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ	เพื่อปรับตัว	พัฒนาตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการวางแผน	ลงมือ
ท�างาน	ตรวจสอบ	แก้ไขและสามารถวิเคราะห์ได้	
	 ที่ส�าคัญกลยุทธ์ที่ก�าหนดควรมีกระบวนการวางแผนมากข้ึน	กล่าวคือการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาด
เป็นจ�านวนมากและมีความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์	สามารถปรับ	ประยุกต์
ใช้ในการตลาด	 เชิงสร้างสรรค์กับศาสตร์ต่างๆ	 ได้เช่น	การศาสนา	การเมือง	 วัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
และการประชาสัมพันธ์รวมถึงการบริหาร	เป็นต้น
	 แนวคิดการโฆษณาเชิงเนื้อหา	 (Content	 Advertising)	 การโฆษณาในยุคปัจจุบันควรเน้น 
การเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	ควรประกอบด้วย	การโฆษณาที่เน้นข้อมูลและข่าวสาร
ของสินค้าและบริการ	 (Content)	 ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของสื่อใหม ่
ต่างๆ	ที่ผู้บริโภคยุคใหม่เปิดรับและค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง	(Schultz	&	Block,	2009)	ดังนั้นเนื้อหาจึงเป็น
สิ่งส�าคัญที่สุดในการสื่อสาร	กล่าวคือตราบใดที่นักวางแผนสื่อโฆษณาสามารถท�า	ให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
รับรู้สารข้อความโฆษณาได้	ก็นับได้ว่าการโฆษณานั้น	ประสบความส�าเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง	 (Bowdery	&	
Bowdery,	2008)	
	 การโฆษณาโดยให้ความส�าคัญกับการรวบรวมเนื้อหา	 (Content	Convergence)	 ตามแนวคิด																		
“การท�าการโฆษณาเชิงเนื้อหา”	 (Odden,	 2012)	ซึ่งเป็นการท�าให้ข้อมูลและข่าวสารของการโฆษณา 
เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ	 (Content)	 ได้รับการเผยแพร่ในช่องทางหลากหลาย	 (Channels)	ทั้งสื่อดั้งเดิม 
และสื่อใหม่	 เพื่อสร ้างเครือข่ายของการสื่อสาร	 ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเชื่อมโยง	 (Link)	 
ไปยังเว็บไซต์ของตราสินค้าหรือบริการในโฆษณา	จึงสร้างชุมชนสังคมออนไลน์ระหว่างตราสินค้าหรือบริการ 
กับกลุ ่มผู ้บริโภคเป้าหมาย	 และยังสามารถค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเป้าหมายจากส่ือสังคมออนไลน์	 
หรือสื่ออินเทอร์เน็ต	 โดยวิเคราะห์จิตใจเบื้องลึกของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซ่ึงเป็นแฟนเพจ	 (Fan	Page)	 
หรือผู้ติดตาม	(Follower)	สื่อออนไลน์นั้นๆ	(Young,	2010)
	 การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันควรซื้อโฆษณาจากเว็บข้อมูลออนไลน์ที่ผู้บริโภคเป้าหมาย
นิยมเปิดรับและใช้ค้นหาข้อมูล	และข่าวสารต่างๆ	 เพื่อท�าให้ชื่อตราสินค้าหรือบริการอยู่ในอับดับสูงสุด
ของการค้นหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์	 (Search	Engine	Optimization:	SEO)	 (Odden,	2012)	 ซ่ึงสังคม 
ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้	 ความรู้มีทุกหนทุกแห่ง	 เรื่องที่อยากรู้สามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต 
ท�าให้ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง	แสวงหาความรู้	 เป็นคนใฝ่รู้	 วิธีการปรับปรุง 
และพัฒนาตนเอง	 เพื่อให้สามารถและอยู ่รอดและด�ารงชีวิตได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน	 
(Globalization)	(Naipinit	et	al.,	2014)
	 จะเห็นได้ว่า	การโฆษณาเชิงเนื้อหาจัดเครื่องมือการท�าการตลาดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจซื้อหรือใช้จ่ายสินค้า	สร้างอ�านาจต่อรองในการซื้อใช้	สร้างและน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
และบริการโดยผ่านสื่อต่างๆ	และสามารถเปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเสรี	ท�าให้ผู้บริโภคมีความรู้ 
เท่าทันการโฆษณาและมองว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหานั้น	มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของ 
ผู้บริโภคด้วย	(Bennett,	2013;	Taylor,	2013)
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	 แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย	 (Spending	Behavior)	 แง่คิดว่าด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือ 
การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น	จะเกิดจากความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้นักการตลาด 
สามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคได้	 นักการตลาดสามารถน�ามา
พัฒนารูปแบบของเน้ือหาการตลาดให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค	จนเข้าไปกระตุ้นความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภค	และท�าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อหรือใช้จ่ายสินค้า	หรือบริการของตนเอง	 ซ่ึงในการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการใช้จ่ายนั้น	จ�าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคด้วย	 เพราะความต้ังใจซ้ือท�าให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ	(Mowen	&	Minor,	1998)	
	 ความตั้งใจซื้อเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กับช่วงเวลา
และประสบการณ์	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้บริโภคมีพฤติกรรมความต้ังใจซ้ือในช่วงแรกแต่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่
จะเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าท่ีลดลงเมื่อเวลาผ่านไปได้ซักระยะหนึ่ง	 (Engel	et	al,	1995)	นอกจากนี้	
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมในส่วนของทัศนคติจะสามารถวัดได้จากความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคที่ผู้บริโภค
ได้แสดงออกมาซึ่งถ้าหากสามารถเข้าใจในความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคได้	ก็จะสามารถเข้าใจพฤติกรรม 
การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้มากขึ้น	(Schiffman	&	Kanuk,	2004)
	 ในปัจจุบันพบว่า	 ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมใช้จ่ายสินค้าและบริการตามความชอบ	ความสนใจของ
ตนเองมากขึ้น	 โดยเปิดรับสื่อใหม่หรือสื่ออินเตอร์เน็ตมากขึ้น	 และเข้าใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์กันเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเพิ่มหรือลบตัวเลือกสินค้าในระหว่างการประเมิน
เลือกซื้อสินค้า	 และหลังจากซื้อสินค้าแล้วนักการตลาดยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู ้บริโภคผ่าน 
ทางเว็บไซต์	 เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย	 จากแนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินซ้ือหรือใช้จ่ายของ 
ผู้บริโภคจึงเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการโฆษณาของสินค้าหรือบริการนั้น	และมีความเกี่ยวข้องกับความตั้งใจ 
ซื้อของผู้บริโภคด้วย	(Young,	2010)
	 ส�าหรับวิธีวิทยาทางสถิติขั้นสูงที่ใช้ในครั้งนี้คือ	เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ	(Binary	 
Logistic	Regression)	ด้วยวิธีทางตรง	 (Enter)	 เพื่อน�าตัวแปรอิสระทั้งหมดท่ีสนใจเข้าสู่สมการถดถอย 
เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามในขั้นตอนเดียว	โดยก�าหนดให้ตัวแปรตาม	(Y)	เป็น	ตัวแปรเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ	
ในที่นี้คือพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ	 (SB)	 วัด	2	ค่าได้แก่	 (1)	กลุ่มที่เน้นใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่ง	 
และ	 (0)	 กลุ่มท่ีไม่เน้นใช้จ่ายเพื่อสิ่งหน่ึงแต่กลับเน้นใช้จ่าย	อีกสิ่งหนึ่งแทน	ส�าหรับตัวแปรอิสระ	 (X)	 
จะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณซึ่งในที่นี้ได้แก่	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่าย	 
และการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย	ส�าหรับ 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(α =	0.05)	(Vanichbuncha,	2006) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย	
	 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	Marketing)	แนวคิด 
การโฆษณาเชิงเนื้อหา	 (Content	Advertising)	แนวคิดพฤติกรรมการใช้จ่าย	 (Spending	Behavior)	 
โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์เพื่อประยุกต์ใช้ส�าหรับการศึกษา	ภาคการท่องเท่ียวไทย	 
สามารถบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่	1
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H1	 	 	 	 	 	 H2

ตัวแปรตาม	(Dependent	Variables)

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้า

และบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย

1.	การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด

2.	การแบ่งเป็นส่วน/แยกส่วนทางการตลาด

3.	การวิจัยทางการตลาด

4.	การพัฒนาสินค้าและบริการ

5.	การออกแบบสินค้าและบริการ

6.	คุณภาพสินค้าและบริการ

7.	การบริการลูกค้า

8.	มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ

9.	ส่วนประสมของสินค้าและบริการ

10.	ชื่อหรือตราสินค้าและบริการ

11.	การก�าหนดราคา

12.	การโฆษณา

13.	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย

14.	การบริหารงานขาย

15.	การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล

การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า 

และบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย

1.	คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่

2.	โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว

3.	ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่

4.	รูปแบบการด�าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค�่าคืน

5.	ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภค

6.	เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์

7.	สินค้าที่ระลึก/ความเสมอภาคทางโอกาสของ 

				การช้อปปิ้ง

8.	ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น

9.	การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

10.	ภาพวาด	ภาพท�าสีก่อนประวัติศาสตร์

11.	ความหลากหลายของอาหารทะเล

12.	งานแสดง	ศิลปะการละครและโชว์ต่างๆ

13.	พิพิธภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่น

14.	พระบรมมหาราชวังประจ�าท้องถิ่น

15.	ผักและผลไม้ประจ�าท้องถิ่น

16.	วิธีการคมนาคมขนส่ง

พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้า 

และบริการจากการท่องเที่ยว

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 

ชาวเกาหลีใต้ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย
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สมมติฐานการวิจัย
	 จากกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถก�าหนดสมมติฐานการวิจัยว่า	H1:	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายอย่างน้อย	1	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
จากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	และ	H2:	การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า
และบริการที่จับจ่ายจากการท่องเท่ียวประเทศไทยอย่างน้อย	1	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้า
และบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	
	 ระเบียบวิธีวิจัย
	 การศกึษาคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยอาศัยแบบสอบถาม	(Questionnaire)	 
เพื่อส�ารวจข้อมูลทั่วไป	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์	การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย	และพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเท่ียว
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้		
	 ประชากรวิจัย	คือ	นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	ประจ�าเดือน
พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	มีจ�านวนทั้งสิ้น	935,645	คน	(Department	of		Tourism,	2016)	
	 ส�าหรับตัวอย่างวิจัย	ค�านวณโดยใช้สูตรของ	Thomson	(Thomson,	1992)

	 	 	 n		 =	 	 	 	 1	 		 	
	 	 	 	 	 	 	 (e2/Z2(CV)2)+1/N
	 	 	 ;	e	=	0.05,	Z	=	1.96,	C	=	0.50,	N	=	935,645		ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น
	 	 	 n		 =	 384.00	≈ 	384

	 ตัวอย่าง	คัดเลือกตัวอย่างวิธีสุ ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน	 (Multi–stage	 Sampling)	 (Cochran,	
2007)	ได้แก่	ขั้นตอนที่	1	การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	ด้วยวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified	Random	Sampling)	ขั้นตอนที่	2	การสุ่มตัวอย่างแบบ	ไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น	 (Non–probability	Sampling)	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า	 (Quota	Sampling)	
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างค�านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร	 ในท่ีนี้คัดเลือกขนาดตัวอย่างของ 
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้	และขั้นตอนที่	3	 	การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น	(Non–probability 
Sampling)	 ด้วยวิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก	 (Convenience	 Sampling)	 โดยสอบถาม 
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เป็นใครก็ได้	 ขอเพียงสะดวกให้ข้อมูลจากแบบสอบถามภาคภาษาอังกฤษ 
และภาษาเกาหลี	 ระหว่างการเดินทางมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติในแถบเอเชียตะวันออก	 ซึ่งนิยมเดินทางมาเท่ียวที่ประเทศไทย	 และเกิดการใช้จ ่ายสินค้า
และบริการจากการท่องเท่ียวนั้นๆ	 ได้แก่	 1)	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	กรุงเทพมหานคร	2)	 อัมพวา	
จังหวัดสมุทรสงคราม	3)	 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	 จังหวัดสระบุรี	 4)	 สะพานข้ามแม่น�้าแคว	 
จังหวัดกาญจนบุรี	5)	 เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	6)	ดอยอินทนนท์	จังหวัดเชียงใหม่	7)	วัดร่องขุ่น	จังหวัด
เชียงราย	8)	หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	9)	เกาะภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	และ	10)	หมู่เกาะพีพี	จังหวัดกระบี่	 
เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างวิจัยตามที่ค�านวณ	 (384	x	2	=	768	คน)	 (Department	of	Tourism,	2016)	 
โดยเก็บตัวอย่างได้	680	คน	คิดเป็นร้อยละ	89
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยค�าถามปลายปิด	(Close–ended	Questions)	และปลายเปิด 
(Open–ended	Questions)	 โดยให้ผู ้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง	 (Self–administered	 
Questionnaire)	ได้แก่	
	 ส่วนแรก	ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว	ลักษณะค�าถามเป็นแบบระบุรายการ	(Check	List)	
	 ส่วนท่ีสอง	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยว
ประเทศไทย	ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท	(Likert	Rating	Scales)	5	ระดับ	 
(น้อยที่สุด	=	1	คะแนน,	น้อย	=	2	คะแนน,	ปานกลาง	=	3	คะแนน,	มาก	=	4	คะแนน	และมากที่สุด	 
=	5	คะแนน)	
	 ส่วนที่สาม	การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ีจับจ่ายจากการท่องเท่ียวประเทศไทย	
ลักษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท	(Likert	Rating	Scales)	3	ระดับ	(ไม่ต้อง
ปรับปรุง	=	1	คะแนน,	ปรับปรุงบ้างให้พอเหมาะ	=	2	คะแนน,	สากลนิยม	=	3	คะแนน)		
	 และส่วนสุดท้าย	 ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทย	 เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการใช้จ่าย	ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท	(Likert	Rating	Scales)	
5	ระดับ	(น้อยที่สุด	=	1	คะแนน,	น้อย	=	2	คะแนน,	ปานกลาง	=	3	คะแนน,	มาก	=	4	คะแนน	และมากที่สุด	
=	5	คะแนน)	ตามล�าดับ
	 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย	ทั้งการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 
Validity)	 โดยใช้เทคนิค	Content	Validity	 for	Scale/Average	 (S–CVI/Ave)	 เป็นการหาค่าเฉลี่ยของ 
ดัชนีวัดความสอดคล้องของเครื่องเมื่อวัด	 โดยค่าที่น�ามาค�านวณได้มากจากค่า	 Item	Content	Validity	 
Index	 (I–CVI)	แต่ละข้อโดยคิดจากผลรวมของค่า	 I–CVI	หารด้วยจ�านวนข้อค�าถาม	 (Waltz	&	Bausell,	
1981)	พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	 (Rowinelli	&	Hambleton,	1977)	
และการตรวจสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α Coefficient)	จากกลุ่ม
ทดลอง	30	ตัวอย่าง	(Cronbach,	2003)	ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่า	แบบสอบถามมีค่า	I–CVI)	 
อยู่ระหว่าง	 0.67–1.00	ผ่านเกณฑ์	 0.50	ขึ้นไปทุกข้อค�าถาม	 รวมถึงให้ค่า	 S–CVI/Ave	อยู่ระหว่าง	 
0.79–0.94	ซึ่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่	 0.80	ขึ้นไป	 (Waltz	&	Bausell,	 1981)	ตลอดจนให้ค่าความเชื่อมั่น 
อยู่ระหว่าง	0.7571–07918	ผ่านเกณฑ์	0.70	ขึ้นไป	(Cronbach,	2003)
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	SPSS	version	16.0	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของนักท่องเท่ียว	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยว 
ประเทศไทย	การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย	 
ความตั้งใจซื้อสินค้า	 และบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทย	 เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้จ่าย 
โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่	 ความถ่ี	 (Frequency)	ค่าร้อยละ	 (%)	ค่าเฉลี่ย	 ( x )	และการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย	ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้า
และบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย	โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ	 (Binary	Logistic	Regression)	ด้วยวิธีทางตรง	 (Enter)	ส�าหรับ 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	(α =	0.05)	(Vanichbuncha,	2006)
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ผลการวิจัย
	 ข ้อมูลท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย ่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต ้	 จ�านวน	 680	 คน	 ลักษณะที่พบ 
โดยส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	มีอายุ	 31–36	ปี	 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มีเงินติดกระเป๋าท่ีเตรียมไว้	 
401	 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป	 (14,436	บาทโดยประมาณ)	 รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวนิยมมากับ 
บริษัททัวร์	(Tour	Operator/Tour	Business)	
	 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	 มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
จากการท่องเท่ียวไทยอยู่ในระดับมาก	 ( x =	3.72)	 และปัจจัยการวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด 
นับเป็นปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ควรพิจารณาประยุกต์ใช้	ดังตารางที่	1
 
ตารางที่	1	 แสดงกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
เกาหลีใต้	(n	=	680)

x ระดับ

1.	การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด 4.15 มาก

2.	การแบ่งเป็นส่วน/แยกส่วนทางการตลาด 3.46 มาก

3.	การวิจัยทางการตลาด 3.91 มาก

4.	การพัฒนาสินค้าและบริการ 3.75 มาก

5.	การออกแบบสินค้าและบริการ 3.64 มาก

6.	คุณภาพสินค้าและบริการ 3.72 มาก

7.	การบริการลูกค้า 3.59 มาก

8.	มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ 3.67 มาก

9.	ชื่อหรือตราสินค้าและบริการ 3.77 มาก

10.	การก�าหนดราคา 3.76 มาก

11.	การโฆษณา 3.84 มาก

12.	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย 3.65 มาก

13.	การบริหารงานขาย 3.68 มาก

14.	การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล 3.55 มาก

ภาพรวม 3.72 มาก

ที่มา	:	จากการค�านวณโดยใช้อันตรภาคชั้น	(ความกว้าง	=	0.80)	แทนค่า	5–1/5	(Kuharatanachai,	2003)
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

	 การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย	พบว่า	 กลุ ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้	 เห็นว่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาเก่ียวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจาก 
การท่องเที่ยวไทย	 โดยภาพรวมควรเป็นแบบด้ังเดิมท่ีเคยโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 เช่น 
วิธีการคมนาคมขนส่ง	พระบรมมหาราชวัง	ลักษณะอาหารท้องถิ่น	เป็นต้น		( x =	1.65)	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	 แสดงการโฆษณาเชิิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย

การโฆษณาเชิิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

ที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยว

เกาหลีใต้	(n	=	680)

x ระดับ

1.	คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่ 1.52 ดั้งเดิม

2.	โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว 2.12 ปรับบ้าง

3.	ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่ 1.33 ดั้งเดิม

4.	การด�าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค�่าคืน 2.16 ปรับบ้าง

5.	ลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภคประจ�าท้องถิ่น 1.94 ปรับบ้าง

6.	เหตุการณ์และสถานที่ตั้งประวัติศาสตร์ 1.88 ปรับบ้าง

7.	สินค้าที่ระลึก/เสมอภาคการช้อปปิ้ง 1.07 ดั้งเดิม

8.	ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น 1.33 ดั้งเดิม

9.	การผลิตเครื่องปั้นดินเผา 1.45 ดั้งเดิม

10.	ภาพวาด	ภาพท�าสีก่อนประวัติศาสตร์ 1.11 ดั้งเดิม

11.	ความหลากหลายของอาหารทะเล 1.86 ปรับบ้าง

12.	งานแสดง	ศิลปะการละครและโชว์ 1.71 ปรับบ้าง

13.	พิพิธภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่น 1.35 ดั้งเดิม

14.	พระบรมมหาราชวังประจ�าท้องถิ่น 1.58 ดั้งเดิม

15.	ผักและผลไม้ประจ�าท้องถิ่น 1.47 ดั้งเดิม

16.	วิธีการคมนาคมขนส่ง 2.53 สากล

ภาพรวม 1.65 ดั้งเดิม

ที่มา	:	จากการค�านวณโดยใช้อันตรภาคชั้น	(ความกว้าง	=	0.67)	แทนค่า	3–1/3	(Kuharatanachai,	2003)

	 พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย	พบว่า	ผลการจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ชาวเกาหลีใต้กลุ่มที่เน้นการชมทิวทัศน์ควบคู่การบันเทิงในสัดส่วนสูงใกล้เคียงกัน	 คิดเป็นร้อยละ	35.9	 
และ	34.4	ส่วนที่เหลือร้อยละ	29.7	จะเน้นการช้อปปิ้ง	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3	 พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย

พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 

จากการท่องเที่ยวไทย

เกาหลีใต้	(n	=	680)

x ระดับ

เน้นการชมทิวทัศน์ 244 35.9

เน้นการบันเทิง 234 34.4

เน้นการช้อปปิ้ง 202 29.7

รวม 680 100.0

ที่มา	:	จากการค�านวณโดยประเมินจากค่าเฉลี่ยสูงสุดของความต้ังใจซ้ือสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวไทย	 

แสดงว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฯ	เพื่อสิ่งนั้นเป็นส�าคัญ

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิวิธีทางตรง																
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	พบว่า	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่าย
อย่างน้อย	1	ปัจจัย	 ได้แก่	การบริการลูกค้า	การออกแบบสินค้าและบริการ	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย	 
และการบริหารงานขายและการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยว
ประเทศไทยอย่างน้อย	1	ปัจจัย	ได้แก่	คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่	โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว	 
การชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู ่	 (น�้าตก	ดอกไม้	 ป่าไม้	 สัตว์	 ภูเขา	ทะเล)	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต 
ตามกิจกรรมยามค�่าคืนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	 น่ันคือถ้านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	มีความเห็นด้วยมากต่อการบริการ
ลูกค้า	ออกแบบสินค้าและบริการ	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย	และการบริหารงานขายเพิ่มขึ้น	1	คะแนน	 
มีโอกาสเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ	 เพื่อการชมทิวทัศน์ควบคู่การบันเทิงถึง	 2.4022,	 
3.0160,	2.2591	และ	2.3049	เท่าตามล�าดับ	รวมทั้งเห็นว่า	การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการชมธรรมชาติ
ของแต่ละถิ่นที่อยู่	 (น�้าตก	ดอกไม้	ป่าไม้	สัตว์	ภูเขา	ทะเล)	คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่	 โปรแกรม 
และกิจกรรมการท่องเท่ียว	 และรูปแบบการด�าเนินชีวิตตามกิจกรรม	 ยามค�่าคืนเพิ่มขึ้น	 1	 คะแนน	 
มีโอกาสเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการเพื่อการชมทิวทัศน์ควบคู่การบันเทิงถึง	2.2677,	1.7848,	 
2.4338	และ	1.3377	 เท่า	ตามล�าดับ	 โดยมีประสิทธิภาพการท�านายถูกต้องเท่ากันคือร้อยละ	89.84	 
ตามล�าดับ
	 กล่าวโดยสรุป	 คือ	 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่าย	 รวมถึง 
การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเท่ียวประเทศไทยต่างมีปัจจัย 
บางประการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้	จึงยอมรับทั้งสมมติฐาน	H1	และ	H2	ที่ตั้งไว้	ดังตารางที่	4	
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

ตารางที่	4	 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ชาวเกาหลีใต้

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์	(CM)

1.	การวัดและการพยากรณ์ทางการตลาด –

2.	การแบ่งเป็นส่วน/แยกส่วนทางการตลาด –

3.	การวิจัยทางการตลาด –

4.	การพัฒนาสินค้าและบริการ –

5.	การออกแบบสินค้าและบริการ Exp(B)	=	2.4022

6.	คุณภาพสินค้าและบริการ –

7.	การบริการลูกค้า Exp(B)	=	3.0160

8.	มาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ –

9.	ชื่อหรือตราสินค้าและบริการ –

10.	การก�าหนดราคา –

11.	การโฆษณา –

12.	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย Exp(B)	=	2.2591

13.	การบริหารงานขาย Exp(B)	=	2.3049

14.	การควบคุมการตลาดและคลังข้อมูล –

ประสิทธิภาพการท�านายถูกต้อง 89.84%

การโฆษณาเชิงเนื้อหา	(CA)

1.	คุณลักษณะอาหารแต่ละถิ่นที่อยู่ Exp(B)	=	2.2677

2.	โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว Exp(B)	=	1.7848

3.	ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่ Exp(B)	=	2.4338

4.	รูปแบบการด�าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค�่าคืน Exp(B)	=	1.3377

5.	ลักษณะเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคประจ�าท้องถิ่น –

6.	เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ –

7.	สินค้าของที่ระลึก/ความเสมอภาคของการช้อปปิ้ง –

8.	ข้อห้ามทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่น –

9.	การผลิตเครื่องปั้นดินเผา –

10.	ภาพวาด	ภาพท�าสีก่อนประวัติศาสตร์ –

11.	ความหลากหลายของอาหารทะเล –

12.	งานแสดง	ศิลปะการละครและโชว์ต่างๆ –
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ตารางที่	4	 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	(ต่อ)

สมมติฐานการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ชาวเกาหลีใต้

การโฆษณาเชิงเนื้อหา	(CA)	(ต่อ)

13.	พิพิธภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่น –

14.	พระบรมมหาราชวังประจ�าท้องถิ่น –

15.	ผักและผลไม้ประจ�าท้องถิ่น –

16.	วิธีการคมนาคมขนส่ง –

ประสิทธิภาพการท�านายถูกต้อง 89.84%

หมายเหตุ	:	 Exp(B)	>	1	หมายถึง	ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่งโดยช่วยเพิ่มโอกาสการเกิด	(เท่า)

	 	 	 	 Exp(B)	<	1	หมายถึง	ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อสิ่งหนึ่งโดยช่วยลดโอกาสการเกิด	(เท่า)

	 	 	 	 –	หมายถึง	ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการ

อภิปรายผล
	 ผู้วิจัยจะเสนอประเด็นการอภิปรายผลที่ส�าคัญดังนี้
	 จากผลการวิจัยพบว่า	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยว 
ประเทศไทย	พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้	 มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเท่ียวประเทศไทยโดยภาพรวมระดับมาก	 ( x =	3.72)	 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 (Panyaroj,	2013)	อธิบายได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นและ
มีความส�าคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน	ไม่เว้นแม้กระทั่งการท�าการตลาด	เห็นได้ว่าสินค้าใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด
อย่างมากมาย	ก็เนื่องมาจากมีคนคิดสร้างสรรค์นั่นเอง	นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์	 จึงต้องมีการปรับตัว 
ต่อการเปล่ียนแปลงและมีคุณสมบัติ	มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม	มีความยืดหยุ ่นในการสร้างนวัตกรรมแปลกๆ	 ใหม่ๆ	 อย่างทันเหตุการณ์ทันสมัย 
อยู่ตลอดเวลา	อาทิความสามารถในการออกแบบสินค้า	ความสามารถทางการตลาด	ความสามารถใน 
การพัฒนาช่องทางการตลาด	การก�าหนดราคา	และการส่งเสริมการตลาด	เป็นต้น	
	 การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวไทย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง 
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต ้เห็นว ่าการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค ้าและบริการที่จับจ ่ายจาก 
การท่องเที่ยวไทย	โดยภาพรวมควรเป็นแบบดั้งเดิม	( x =	1.65)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	(Suwanasarn, 
2012)	ที่ได้อธิบายว่าเนื้อหาการโฆษณาต้องเชื่อมโยงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการให้เข้ากับเนื้อหา	และต้องม ี
ความเข้าใจง่ายและชัดเจน	เป็นตัวเชื่อมจุดเด่นของสินค้าหรือบริการให้เข้ากับเนื้อหาท่ีโฆษณาได้เป็นอย่างดี	 
ด้วยข้อความต่างๆ	 ท่ีใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความชัดเจนซึ่งการที่ใช้รูปภาพ	ของจริงเป็นวิธีการ 
น�าเสนอเนื้อหาการโฆษณาสามารถท�าให้เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง	 รวดเร็ว	 ต่อเนื่อง	 และทันต่อเวลา	 
มีประสิทธิภาพ	และเป็นไปตามเวลาจริง	(Real	Time).	(Bowdery	&	Bowdery,	2008)
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

 พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยพบว่ากลุ ่มนักท่องเที่ยว 
ชาวเกาหลีใต้	จะที่เน้นการชมทิวทัศน์ควบคู่การบันเทิงในสัดส่วนสูง	คิดเป็นร้อยละ	35.9	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ		Mowen	&	Minor	(1998)	ได้กล่าวถึง	ความตั้งใจซื้อไว้ว่า	 เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตั้งใจ 
ในการกระท�าเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดการ	การได้ใช้	หรือการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ	 ซ่ึงผู้บริโภคอาจจะใช้
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการมาใช้ประกอบการพิจารณา	ด้วยเหตุนี ้
จึงท�าให้พฤติกรรม	การใช้จ่ายของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามข้อมูลข่าวสาร	และประสบการณ ์
ที่ได้รับนั่นเอง
	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	พบว่า	กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ที่จับจ่ายต่างมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยว
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	2558–2560	
ที่ว่า	 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสู่ธุรกิจการท�าการตลาด 
เชิงสร้างสรรค์	 โดยการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ	ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาสินค้าและบริการและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
โดยอาศัยความได้เปรียบของท�าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ	ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม	และเอกลักษณ์ความเป็นไทย	ตลอดจนสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแส 
ความต้องการของตลาดโลก	การฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม	ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และกระแสความต้องการของตลาดโลก	 เช่น	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม	และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน	
รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และบูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต	
วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	(Ministry	of	Tourism	and	Sports,	2015)
	 นอกจากนี้	 การโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยวประเทศไทย 
ยังพบบางปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว																	
ซึ่งสอดคล้องกับ	Odden	 (2012)	ที่ได้เสนอว่า	ความต้ังใจซ้ือมีองค์ประกอบส�าคัญส่วนหนึ่งคือ	ทัศนคต	ิ 
และเป็นทัศนคติที่มีผลต่อการซื้อสินค้า	ซึ่งหากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาการโฆษณา	ก็จะส่งผลให ้
มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ	จนน�าไปสู่ความต้ังใจซ้ือ	จนเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือซ้ือสินค้าบริการ
ในที่สุด	 โดยการท�าเน้ือหาการโฆษณายังสามารถสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการซื้อหรือใช้จ่ายสินค้า
หรือบริการ	พร้อมท้ังสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย	นอกจากนี้	 Taylor	 
(2013)	 ได้กล่าวว่า	 ผู ้บริโภคร้อยละ	90	ชอบการท�าเนื้อหาการโฆษณาสินค้าและการบริการมากกว่า 
การโฆษณารูปแบบอื่นๆ	 เพราะมีประโยชน์มากกว่า	และการท�าเนื้อหาการโฆษณาท�าให้ผู้บริโภคอยากซื้อ
สินค้าจากตราสินค้าที่ท�ามากขึ้นอีกถึงร้อยละ	61	

ข้อเสนอแนะ
	 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางก�าหนดโยบายการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาให้เหมาะสม 
กับพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว	 โดยอาศัย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	ดังนี ้
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	 นโยบายเฉพาะกลุ ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต ้	 โดยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ ่ายที่มุ ่งเน ้น 
การชมทิวทัศน์ควบคู ่การบันเทิงด้วยการก�าหนดนโยบายต่างๆ	 เรียงตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	 ได้แก่	 
การบริการลูกค้า	 (Exp(B)	=	3.0160)	ชมธรรมชาติของแต่ละถิ่นที่อยู่	 (Exp(B)	=	2.4338)	การออกแบบ
สินค้าและบริการ	 (Exp(B)	=	 2.4022)	 การบริหารงานขาย	 (Exp(B)	=	 2.3049)	 คุณลักษณะอาหาร 
แต่ละถิ่นที่อยู่	(Exp(B)	=	2.2677)	ช่องทางและการจัดจ�าหน่าย	(Exp(B)	=	2.2591)	โปรแกรมและกิจกรรม
การท่องเที่ยว	 (Exp(B)	=	1.7848)	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตตามกิจกรรมยามค�่าคืน	 (Exp(B)	=	1.337)	 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ	ช่วยเพิ่มโอกาสการใช้จ่ายเพื่อ	การชมทิวทัศน์ควบคู่บันเทิงได้เป็นอย่างดี
	 ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป	ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 
ร่วมด้วยโดยอาศัยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In–depth	 Interview)	 โดยแบ่งเป็นแต่ละจังหวัด 
ที่นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีใต้นิยม	 จากผู ้ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้รอบด้านครบ	 360	 องศา	 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการน�ากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณา
เชิงเนื้อหาการท่องเท่ียวไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเฉพาะสัญชาติ	 อันมีผลให้ธุรกิจ 
การท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Growth)	นอกจากนี้	ควรศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปร
ประชากรกับกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
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