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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ รวมถึงศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมหลังใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ซึ่งเป็น
การวิจั ยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณ ภาพเป็นการค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่ าน
ประสบการณ์ ของสถานที่ท่ องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ผู้ วิจัยใช้วิธีสั มภาษณ์ เชิงลึ ก กับผู้ ที่มี ตาแหน่ ง
เกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จานวน 8 คน นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตการณ์ ของ
ผู้วิจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความชื่นชอบความสวยงาม
ของดอกไม้ จึงได้ทาธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้อย่างครบวงจรและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
จัดแสดงดอกไม้ผ่านการถ่ายทอดที่ใช้ศิลปะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
ดอกไม้ โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน และได้มีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ที่ยิ่ งใหญ่ในช่วงปลายปี
ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในระหว่างปีจะจัดเป็นกิจกรรมมินิอีเว้นท์ตามเทศกาลต่าง
ๆ หมุนเวียนกันไป กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มอบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
จะเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ที่เน้นประสบการณ์จาก ประสาทสัมผัส
ความรู้สึก ความคิด การกระทา และการเชื่อมโยง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ด้านการวิจั ย เชิงปริมาณ ผู้วิจัยทาการสารวจกลุ่มตัว อย่างที่ เป็นนักท่องเที่ยวผู้ ใช้บ ริการหรือ
นักท่องเที่ยวผู้ที่เคยใช้บริการ ที่มีอายุระหว่าง ต่ากว่า 25 ปี ถึง 56ปีขึ้นไป จานวน 400 คน เพื่อวัดการ
รับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความ
พึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมหลั ง ใช้ บ ริ ก าร จากผลวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า น
ประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จากช่องทาง คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน
คนรู้จักบอกต่อ จานวนมากที่สุด โดย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับด้านความพึงพอใจมากที่สุด และ
ด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวคือด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
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The objective of this study is to find out communication strategies of Dasada
Gallery through its tenure as a tourist destination. This includes examining visitors’
channels of communication with the gallery, motivations for visiting, satisfaction with
their visit and post-visit behavior. The study is both qualitative and quantitative. The
qualitative study, through intensive interviews with eight people managing Dasada
Gallery and the writer’s observations, investigates the venue’s communication
strategies. The study found that the entrepreneurs have a fondness for the beauty of
flowers they created a business model for a tourist destination to creatively display
floral arrangements. The gallery administration also holds a flower festival from
December to February as well as other events throughout the year. Activities at Dasada
Gallery focus on marketing sensory experiences to visitors that incorporate touch, feel,
thought and action into a memorable experience.
For the quantitative study, it surveyed 400 visitors to Dasada Gallery between the
ages of 25 and 46 for their channels of communication with the gallery, motivations for
visiting, satisfaction with their visit and post-visit behavior. The study found that most

ง
visitors knew about the gallery through word of mouth, such as from family members,
friends and acquaintances. Of the study factors, the sample group placed the highest
importance on visit satisfaction and the lowest on pre-visit research about the location.
By testing our hypothesis, we found that communication channels with the gallery
have an effect on motivations for visiting and visitor satisfaction. The motivation then
affects visitor satisfaction, both of which then affect post-visit behavior. The hypothesis
proved to be correct.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
ส่ งผลท าให้ การตลาดในรู ป แบบเดิ มไม่ส ามารถครอบคลุ ม ความต้องการของผู้ บ ริโภคได้อีกต่ อไป
เนื่องจากผู้บริโภคมีความตื่นตัว และไตร่ตรองกับข้อมูลที่ได้รับมากขึ้น ผู้บริโภคส่วนมากล้ วนไม่เชื่อใน
สิ่งที่นักการตลาดบอกในทันที หรือไม่เปิดดูโฆษณาที่ตนเองไม่ได้ให้ความสนใจ และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีนั้น ทาให้ทุกคนต่างมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น และเป็น
ฝ่ายเลือกรับข่าวสารได้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดที่ตนเองสนใจ และสิ่งใดที่ ไม่สนใจ การเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้
ผู้บริโภคหันมาเชื่อข้อมูลจากคนรอบข้างมากขึ้น เช่น ผู้บริโภคมักเลือกรับข้อมูลจากเพื่อน หรือคน
รู้จัก มากกว่ารับข้อมูลจากแบรนด์โดยตรง แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันในการ
โฆษณาสินค้าของแบรนด์ และรู้เท่าทันนักการตลาดมากขึ้น ว่านักการตลาดต้องการจะสื่อสารอะไรไป
ยั งผู้ บ ริ โภค เพื่ อ ตอบสนองสิ่ งใด และจะเลื อกเปิ ดรับ เฉพาะสิ่ งที่ ตนเองสนใจเท่ านั้ น นอกจากนี้
ปัจจุบันการซื้อสินค้าสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังมีให้เลือกหลากหลาย ทาให้หลาย
ๆ แบรนด์มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งหากแบรนด์ใดที่ไม่มีการปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคหรือทา
การสื่อสารได้ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย อาจส่งผลทาให้แบรนด์หลุดออกจากความทรงจาของผู้บริโภคได้
จากที่ ก ล่ า วมา จึ ง เกิ ด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ เรี ย กว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์
(Experiential Marketing) ขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ระบุถึงความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการ
สื่อสารแบบสองทาง(Smilansky, 2009) ที่ทาให้ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
ทั้ งในเรื่ อ งของความเป็ น เอกลั ก ษณ์ หรือ สร้ า งจุ ด เด่ น ของธุ ร กิ จ ที่ จ ะท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความรู้ สึ ก
ประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงการบริการ และบรรยากาศต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อผู้บริโภคทั้งสิ้น
(ภมร พงษ์ศักดิ์, 2554) เพื่อจะทาให้สินค้าหรือบริการมีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่จะใช้ดึงดูด
ให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัส และเกิดความอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างขึ้ นเหล่านั้น ซึ่งหากลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจด้านบวกจะส่งผลให้เกิดการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ตลอดจนนาไปสู่การแนะนา
บอกต่อไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดังที่ตนเองเคยสัมผัสมาแล้ว และยังส่งผลไปถึงการ
ทาให้ลูกค้ากลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดี กับสินค้าและบริการในที่สุด แต่หากสินค้าและ
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บริการไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคได้ จะเกิดความพึงพอใจด้านลบ อันจะส่งผล
ให้เกิดการบอกต่อสินค้าและบริการทางด้านลบได้
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) จึงเป็นเครื่องมือ
เชิงการจัดการการตลาดที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการดึงดูดใจ สร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าใหม่เกิดความรู้สึกที่ดีกับบริษัท และเป็นการรักษาลูกค้าเดิม ซึ่งการรักษาลูกค้า
เดิมมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่หลายเท่ าตัว การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้ามุ่งในเรื่องของการสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ ทาให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจผ่านประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ ที่ถือเป็นหัวใจของการนาไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี
ๆ ที่มีต่อกัน (Emotional Attachment) ซึ่งจะสร้างความตรึงใจลูกค้ากับธุรกิจไว้ได้อย่างมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้ น และระยะยาว โดยที่ ป ระสบการณ์ ที่ เกิ ด ในใจลู ก ค้ า เป็ น ผลจากความประทั บ ใจในการ
ปฏิสัมพันธ์ (Impression of Interactions) ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัท ผ่านทางจุด
สั ม ผั ส (Touch Points) ต่ าง ๆ ที่ บ ริษั ท ได้ ออกแบบไว้ เช่น ส านั กงาน หน้ าร้าน คอลล์ เซ็น เตอร์
เคาน์เตอร์บริการ เว็บไซต์ หรือจดหมาย รวมถึงเอกสารประกอบการขายต่าง ๆ เป็นต้น (ชื่นจิตต์ แจ้ง
เจนกิต, 2549) ซึ่งโครงสร้างของการศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์ประกอบไปด้วย การตลาดจาก
ประสาทสั ม ผั ส การตลาดจากความรู้สึ ก การตลาดจากความคิด การตลาดจากการกระทา และ
การตลาดจากการเชื่อมโยง
จากโครงสร้างของการตลาดเชิงประสบการณ์ จะเห็นว่าเป็นการใช้ในเรื่องของความรู้สึ ก
ภายใน และทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดย Schmitt ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถ
นามาใช้เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างของสินค้าให้โดดเด่นจากคู่แข่ง หรือ ช่วยสร้างเอกลักษณ์ และ
ตัวตนของสินค้ารวมถึงบริษัท และยังรวมไปถึงทาให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า อีกทั้งยัง
เป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและการตลาดแบบเดิมอีกด้วย (Schmitt, 1999)
กลยุ ทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ ถูกน ามาปรับ ใช้กับธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุร กิ จ
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องสร้างความแตกต่างและน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับสถานที่ โดยการ
สร้างสิ่งจูงใจและเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมและมีความรู้สึกตรา
ตรึงเป็นความทรงจาไปกับสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ถูกประดับตกแต่งขึ้น ประกอบกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวที่คนนิยมท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย และด้วยโลกแห่งเทคโนโลยีที่ในแต่ละวันมนุษย์ต้อง
เปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ทาให้คนส่วนใหญ่มีความต้องการไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
ธรรมชาติ แต่สถานที่นั้น ๆ ยังต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์ รวมไปถึง การให้ผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เพื่อเกิดความทรงจาดี ๆ ร่วมกัน ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างยิ่ง

3
อีกทั้งปั จจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ คนท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่ง
นับว่าธุรกิจท่องเที่ยว เป็นธุรกิจหลักของประเทศไทย การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยจึง
ช่วยกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ แรงกระตุ้นอีกด้านหนึ่งของการท่องเที่ยวยังมาจาก
การทาตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจวางแผนของนักท่องเที่ยว
สะท้อนได้จากผลสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พบว่า การจัด
แคมเปญการตลาดและการจัดโปรโมชั่นของภาคธุรกิจมีอิทธิพ ลต่อการตัดสิ นใจวางแผนเดินทาง
ท่องเที่ย วเป็ นอัน ดับ 1 ขณะที่ปั จจัยอื่น ๆ อาทิ อิทธิพลจากการได้เห็ นสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
ออนไลน์ การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว มีผลต่อการท่องเที่ยว เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
นอกจากทิศทางตลาดการท่องเที่ยวของคนไทยจะเติบโตแล้ว พฤติกรรมของคนไทยนับว่ามี
ความแสวงหาธรรมชาติมากขึ้น มีความต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละวัน ที่ต้องเผชิญ กับความเร่งรีบทาให้ต้องช่วงชิงทุกอย่างแข่งขันกับเวลา
ก่อให้ เกิด ความเครีย ด ความกดดั น เหนื่อ ยล้ าจากการท างาน ผู้ คนจึงพยายามหาเวลาเพื่ อการ
ท่องเที่ยวผ่อนคลาย และหลีกหนีความวุ่นวายจากโลกแห่งความจริง ยิ่งหากสถานที่ท่องเที่ยวมีจุ ดเด่น
ที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างเรื่องราวดึงดูดมากเท่าไร ยิ่งทาให้คนสนใจ
แสวงหาเพื่อเดินทางไปสัมผัสมากขึ้นเท่านั้น
โดยในปัจจุบันมีธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวชมสิ่งสวยงาม
และสัมผัสประสบการณ์ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นสร้างขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพื่อดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส มีการออกแบบที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่
มีหลากหลายสถาปัตยกรรมท้องถิ่ นและรวบรวมวิถีชีวิตของชาวอีสานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม
รวมทั้งพานักท่องเที่ยวทัวร์ฟาร์มชมทุ่งดอกไม้และแปลงพืชผักผลิตผลมากมาย ให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทอผ้า การเลือกเก็บพืชผักปลอดสารพิษจากฟาร์ม
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัด กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงความเป็นไทยย้อนยุคไป
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
วิถีชีวิตความวิจิตรบรรจงของคนไทยในสมัยก่อน ผ่านสิ่งปลูกสร้างและข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
ดาษดา แกลเลอรี่ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมพันธุ์ไม้ เมืองหนาวที่หา
ชมยากในประเทศไทย จัดแสดงผ่านการประดับตกแต่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยน
ให้ ช มความสวยงามตามฤดู ก าล และมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ทั น สมั ย มาร่ ว มสร้ า งความสุ ข ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น มีการสร้างจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่เป็ นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส ซึ่งทุกสถานที่ ท่องเที่ยวต่างมีจุดประสงค์
เดียวกัน คือ การทาให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกและความทรงจาที่ดี เกิดความประทับใจ เพื่อสร้าง
ผลกาไรแก่ธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป
ในการท าวิท ยานิ พ นธ์เล่ ม นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาสถานที่ ท่ องเที่ ยวดาษดา แกลเลอรี่ จังหวัด
ปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมสายพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศที่หาชม
ได้ยาก เช่น กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ไฮเดรนเยีย ลาเวนเดอร์ เยอบีร่า ที่ผู้ประกอบการมีการพัฒนา
สายพันธุ์ให้สามารถปลูกได้สวยงามในประเทศไทย (ไทยรัฐออนไลน์ ,2556, 24 ธันวาคม) ซึ่งดอกไม้
ของดาษดา มีการจัดแสดงในแกลเลอรี่เรือนกระจกอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับการออกแบบและตกแต่ง
จากดีไซน์เนอร์นักจัดดอกไม้ชาวไทยและนักจัดดอกไม้ระดับโลกประเทศใต้หวัน (ฐานเศรษฐกิจ,2559,
9 มกราคม) อีกทั้ง ดาษดา แกลเลอรี่ มีการออกแบบประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ สัมผัสเรื่องราว
ความประทั บ ใจผ่ านกิ จ กรรมต่าง ๆ โดยมี ความโดดเด่น ในการใช้ เทคโนโลยีทั น สมัย มาร่ว มมอบ
ความสุขให้กับนักท่องเที่ ยว อาทิ อุโมงค์เรืองแสงรูปหัวใจ ที่เป็นอุโมงค์รูปแบบแรกที่ยาวที่สุด โชว์
น้าพุเต้นระบาประกอบแสงสีเสียงแห่งเดียวในประเทศไทย (ผู้จัดการรายวัน ,2558, 24 ธันวาคม) จึง
นับว่าดาษดา แกลเลอรี่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างจุดเด่นเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์ สามารถสร้าง
ความสุขให้นักท่องเที่ยวเกิดความตราตรึงใจ และบอกต่อ สร้างชื่อเสียงให้กับการประกอบธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จึงถือเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้การตลาดเชิง
ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ ผู้วิจัยจึง ต้องการศึกษาถึงการใช้กล
ยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ว่ามีการสร้าง
แนวคิดการสื่อสารที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ การตลาดจากประสาทสัมผัส การตลาดจากความรู้สึก
การตลาดจากความคิ ด การตลาดจากการกระท า และการตลาดจากการเชื่ อ มโยง มอบให้ กั บ
นักท่องเที่ยว อย่างไรบ้าง และมีการทาการสื่อสารอย่างไรที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนาไปพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทนี้ได้ในอนาคต รวมถึง
ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ ของสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วให้ เกิ ด ความเข้ า ใจถึ ง ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น นาไปสู่การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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1.2 คาถามนาวิจัย
1) กลยุทธ์การสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เป็นอย่างไร
2) การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ การตัดสินใจมา
เที่ยว ความพึงพอใจ พฤติกรรมหลังใช้บริการ เป็นอย่างไร
3) การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจมาเที่ยว หรือไม่ อย่างไร
4) การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ หรือไม่ อย่างไร
5) การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจ หรือไม่ อย่างไร
6) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ หรือไม่ อย่างไร
7) การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ หรือไม่ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ การ
ตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ พฤติกรรมหลังใช้บริการ
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่กับการตัดสินใจมาเที่ยว
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่กับความพึงพอใจ
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
7) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับความพึงพอใจ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาการสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์กับสถานที่
ท่องเที่ยว
2) เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักการตลาดในการศึกษาแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
3) เพื่ อเป็ น ประโยชน์ แก่ ผู้ ที่ ส นใจธุรกิ จการท่ องเที่ ยวเชิงประสบการณ์ ได้น าข้อ มูล ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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1.5 สมมติฐาน
1) การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจมาเที่ยว
2) การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
3) การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจ
4) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
5) การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

1.6 ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ แบ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยในการวิจัยเชิง
คุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสาร แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้ใน
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ว่ามีแนวทางอย่างไร และในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จานวน 400 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุต่ากว่า 25 ปี – 56 ปี ขึ้น
ไป ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sampling Method) โดยการสุ่มที่อาศัยความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยเลือกขนาด
ตัวอย่างแบบกลุ่มแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)
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1.7 นิยามศัพท์
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงประสบการณ์ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ หมายถึง แนว
ทางการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่เน้นให้ผู้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีและ
เกิดความประทับ ใจ เพื่อให้ บ รรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการดาเนินงานการสื่ อสารถ่ายทอด
เรื่องราว ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลั กษณ์ ส่ งต่อให้ กับผู้ ที่เข้ามา
ท่องเที่ยวใช้บริการได้รับความประทับใจ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานที่ท่องเที่ยวได้
ดาษดา แกลเลอรี่ หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวจัดแสดงความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่
ผลัดเปลี่ยนชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล และมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไป
สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดแสดงร่วมกับดอกไม้
ตั้งอยู่ที่ ถนนปราจีน-เขาใหญ่ ตาบลเนินหอม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักท่องเที่ยวผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี – 56 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ หมายถึง การที่
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
ได้ถ่ายทอดนาเสนอออกไป ในที่นี้ คือ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สร้างการรับรู้ต่าง ๆ
การตัดสินใจมาเที่ยว หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหตุผลทาให้
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดยได้มีการตระหนักถึงความต้องการ หา
ข้อมูล ประเมินทางเลือกและตัดสินใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ หมายถึง ความเกี่ยวพันทางความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในมิติ
ต่าง ๆ ของแต่ล ะบุ ค คล ทั้ งลั กษณะการให้ บริการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ จัด ขึ้น สถานที่ ให้ บริการของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่มีผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจตามที่คาดหวัง
พฤติกรรมหลังใช้บริการ หมายถึง พฤติกรรมหลังจากนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวใช้
บริการที่สถานที่ดาษดา แกลเลอรี่แล้ว ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมด้านบวกคือประทับใจและอยากแนะนา
บอกต่อหรือทางด้านลบคือเกิดการไม่ประทับใจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่ท่องเที่ยว ดาษดา
แกลเลอรี่ ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษา
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.7 ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์
สาหรับคาว่า “ประสบการณ์” ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความชัดเจน
ที่เกิดจากการกระทาหรือได้พบเห็นมา
Schmitt (1999) กล่ าวว่า ประสบการณ์ คือ เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในการตอบสนองสิ่ งเร้า
บางอย่างของแต่ละบุคคล ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับการมีชีวิต การใช้ชีวิต และมักจะเป็นผลจาก
การสังเกตโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความจริง ความฝันหรือเป็นการจาลอง
ความจริง
Susan, Neil, & Moira (2007) ได้อธิบายว่า ประสบการณ์ลูกค้า คือการตอบสนองของแต่
ละบุ คคลที่เกิดขึ้น จากการมีป ฏิสั มพั นธ์ของลู กค้ากับองค์กรที่ มีต่อสิ นค้าหรือบริการ และมีความ
เกี่ย วข้องกับ กระบวนการและสภาพแวดล้ อม โดยมีการตอบสนองจากภายในซึ่งรวมถึงความคิด
ความรู้สึกและประสบการณ์ของอารมณ์และมีความมีเหตุมีผล ลักษณะจิตวิทยาและสิ่ งที่เป็นผลได้
จากการได้สัมผัส รวมเป็นองค์รวมของประสบการณ์
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Gentile, Spiller, & Noci (2007) ได้อธิบายความหมายของ ประสบการณ์ ของลู กค้าเกิด
จากปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัททั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกส่วน ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นนี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลของลูกค้าในระดับ ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผล อารมณ์ การ
สัมผัส ลักษณะทางกายภาพและจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับ Shaw (2005) ที่ได้อธิบายถึงลักษณะ
ทางกายภาพของประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ภาพ เสียง สัมผัส กลิ่น และรส
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547) ได้อธิบายการตลาดประสบการณ์ (ExperientialMarketing)
ไว้ว่า เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี ๆ ความรู้สึกประทับใจ และตอกย้าความรู้สึกดังกล่าวให้อยู่ในความ
ทรงจาของผู้บริโภค ในขณะที่ได้ทดลองหรือใช้สินค้าและบริการนั้น เพื่อให้ลูกค้าชื่นชอบ ศรัทธาจน
เกิดเป็ น ความจงรักภักดี (Loyalty) ทาให้ ผู้ บริโภคกลับมาซื้ อสิ นค้าหรือใช้บริการอีก รวมถึงทาให้
ผู้บริโภคบอกต่อถึงประสบการณ์ที่มีดีเหล่านั้นให้แก่คนรอบข้าง
ดังนั้น การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) จึงหมายถึง การ
สร้ างประสบการณ์ ที่ ดี ต่ อ สิ น ค้ าหรือ บริก าร ซึ่ งให้ ค วามส าคัญ กั บ ประสบการณ์ ท างด้ านอารม ณ์
ความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น จินตนาการ ความสนุกสนาน หรือความบันเทิงต่างๆ ที่ทาให้เกิดความ
ประทับใจ ชื่นชอบ ความผูกพันและนาไปสู่ความภักดี (Loyalty) ในที่สุด
แนวคิดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความภักดี
เชิงอารมณ์ (Emotional Loyalty ) โดยสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. การที่ผู้บริหารต้องเข้าไปสัมผัสเชิงลึก (Real Touch) หมายถึง การมีข้อมูลจริง
ภาคสนามโดยผู้บริหาร ผู้ดูแล หรือผู้ออกแบบควรลงไปสารวจตลาด และสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงของภาคสนามมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
- ไนกี้ นั กออกแบบรองเท้าหรือเสื้อผ้ ากีฬาประเภทไหน นักออกแบบนั้นจะต้องเล่ นกีฬ า
ประเภทนั้น เป็นต้น
- ผู้บริหารคอมพิวเตอร์ควรที่จะลงไปตรวจสอบระบบการอนุมติสินเชื่อเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
เอง ซึ่งแต่เดิมใช้เวลา 14 วัน ผู้บริหารรายนี้ลองทาตัวเป็นลูกค้าลับ (Mystery Customer) พบว่า
บริษัทเขาสามารถลดขั้นตอนตรวจสอบเครดิตลูกค้า และการรออนุมติได้ ลดขั้นตอนงานให้ง่ายขึ้น ใน
ที่สุดพบว่า เขาสามารถลดเวลาขอสินเชื่อลงได้เหลือ 3 วัน
- สายการบินบางที่จะติดกล้องวงจรปิดในห้องระบายอารมณ์ของลูกค้า ให้ลูกค้าสายการบิน
ได้ระบายความคับข้องใจ เช่น เครื่องบินออกสายไม่ตรงเวลา พนักงานภาคพื้นดิน พูดจาไม่ดี การ
บริการบนเครื่องบินแย่ อาหารรสชาติไม่ดี วิดีโอนี้จะถูกส่งไปให้ผู้บริหารระดับสูงดูเพื่อผู้บริหารนี้จะได้
รู้ข้อบกพร่องและแก้ไข พร้อมใส่ใจและขอโทษลูกค้าด้วยตนเองทางจดหมาย
- พ่อครัวจะมีการปรุงอาหารต่อหน้าลูกค้าพร้อมกับขอคาติชมไปในตัว ในขณะที่ลูกค้าก็ได้
เห็นการปรุงต่อหน้า ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกสมจริง
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2.การสร้างสิ่ งแปลกใหม่แหวกแนวตลอดเวลา (Innovation) หมายถึง การทาในสิ่ งที่เกิน
ความคาดหวัง แตกต่างจากสิ่งที่เคยทา และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ยกตัวอย่างเช่น
- โรงแรมบั น ยั น ทรี มี แ พคเก็ จส าหรับ คู่แ ต่ งงานใหม่ ในขณะที่ คู่ บ่ าวสาวทานอาหารอยู่
แม่บ้านจะจุดเทียน 50 ดวงในห้อง เปิดน้าในสระกลางแจ้งใส่กลิ่นอโรมาเทอราปี โรยกลีบดอกไม้บน
เตียง มีการแนะนาการนวดตัวคู่บ่าวสาวให้ไปนวดกันในบรรยากาศที่โรแมนติค
- โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกาหนดเวลาจากที่ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พบแพทย์และรับยา ไม่เกิน
30 นาที พร้อมรับยาจากแพทย์โดยตรง ให้แพทย์เป็นผู้อธิบายการใช้ยาโดยไม่ต้องไปที่ห้องรับยา
- เสื้อผ้าบุรุษ มีการออกแบบให้ไม่ยับหรือออกแบบให้ถอดปกได้และใส่ปกได้หลายแบบใน
เสื้อตัวเดียว หรือให้เสื้อสามารถใส่ได้สองหน้า ออกแบบเสื้อเชิ้ตทางานให้กระชับเข้ารูปโดยใช้เส้นใย
พิเศษยืดได้
3.การสร้างตานานหรือเรื่องราว (Mythology) เป็นการผูกเรื่องราวต่างๆ เข้ากับผลิตภัณฑ์ทา
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางใจสูงขึ้น เช่น บอกประวัติความเป็นมาหรือนาไปอิงกับเรื่องราวความเชื่อของ
คน อาทิเช่น
- เพชร อัญมณี นาไปอิงกับราศีเกิด และตานานแห่งโชคลาภ
- ภาชนะเบญจรงค์ มีการเล่าเรื่องราวประวัติลายต่างๆ ลายในรัชสมัยใด มีกาเนิดจากยุคใด
พร้อมมีใบรับรองประกัน นาจัดมาเป็นชุด ๆ สร้างตานานและเรื่องราว
- สบู่หอมจากสมุนไพร เช่น มะลิ ชบา จาปา ฯลฯ นามาผูกเรื่องราวกับนางในวรรณคดี ที่มี
การกล่าวอ้างถึงดอกไม้ชนิดนั้นในวรรณคดี เป็นการผูกสร้างเรื่องราวขึ้นจากตานาน
- พิซซ่าทูเดย์ มีการสร้างเป็นตานานพิซซ่า โดยคนไทยที่เข้าประกวดได้รางวัล ชนะเลิศใน
สหรัฐฯ มีการออก Pocket Book ว่าด้วยเรื่องราวและตานานของเขา
4. สร้างประสบการณ์ใหม่ (Existential Marketing) คือ การสร้างให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ อาธิเช่น เมืองเลโก้เอาตัวต่อมาต่อเป็นเมือง หรือในเทศกาลปีใหม่ ร้านคนจีนจะทาขนม
เปี้ยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
5. การสร้างสัมผัสได้จริง (Authenticity) หมายถึง การสร้างให้ลูกค้ารู้สึกสัมผัสได้กับของจริง
ต้นตารับ ต้นฉบับ หรือเจ้าของ ดารา อาธิเช่น
- เสื้อ Zegna มีจัดรายการ Made to Measure คือ ให้ช่างตัดจากอิตาลีมาเมืองไทยวัดตัว
ลูกค้าเป็นราย ๆ พร้อมให้คาแนะนารายบุคคลแก่ลูกค้าคนไทย ปรากฏว่าทารายได้ให้กับแฟชั่นตนเอง
ได้ดีมากในช่วงจัดรายการ
- หนังสือ มีการโปรโมทให้คนรู้จักผู้เขียนด้วยการออกรายการทีวี และจัดเสวนากับผู้เขียน
ตามศูนย์หนังสือต่าง ๆ จัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ห นังสือ ขึ้นเวทีให้ผู้เขียนได้พบปะกับกลุ่มผู้อ่าน
เพื่อให้คนได้รู้สัมผัสกับตัวผู้เขียนจริง ๆ
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6. การปลุกกระแสตลาด (Viral Marketing) หมายถึง การสร้างกระแสข่าวลือ หรือให้มีการ
พูดกันต่อ ๆ ไป โดยสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้เป็นที่ฮือฮาขึ้น อาธิเช่น
- ครีมอาบน้ายี่ห้อหนึ่ง เอาดาราเซ็กซี่ของเมืองไทยมาใส่รถบรรทุกที่มีตู้อาบน้าใส ๆ แสดง
การอาบน้าแห่ในย่านชุมชนของกรุงเทพฯ
- มือถือยี่ห้อหนึ่งออกสินค้ารุ่นใหม่ จึงจัดแฟชั่นโชว์เดินบนรถไฟฟ้าจากสยามสแควร์มาที่ห้าง
เอมโพเรี่ยม มีนางแบบใส่ชุดแฟชั่นต่าง ๆ แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องมีมือถือไฮเทค
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกลุ่มต่าง ๆ เพื่อปลุกกระแสนิยม เช่น การใช้ระบบ Member Gets
Member (MLM) การขายตรงระบบลูกโซ่หลายชั้นให้มีการใช้ดีจึงบอกต่อ ขายดีจึงชวนเพื่อนมารวย
การใช้ระบบสมาชิกแนะนาสมาชิกที่รู้จักกัน
7. การให้ ลู ก ค้ ามี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) หมายถึง การให้ ลู ก ค้ าได้ มี ส่ ว นในขั้ น ตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งในขบวนการ เช่น ให้ความคิดเห็น ออกแบบเอง เลือกของเอง หรือลงมือทาเอง แสดง
ฝีมือเองในบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น
- ร้านเครื่องสาอางจากธรรมชาติต่างประเทศ ให้ลูกค้าเลือกวัสดุจากธรรมชาติเอง ชั่งเอง ปั่น
เอง เป็นเครื่องสาอางบารุงพอกหน้า จุดขายคือให้ร้านคัดของสดๆ มาวางในตาแหน่งที่ดี โชว์พร้อม
ผสมแนวคิดซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยให้ลูกค้าเลือกสรรวัตถุดิบเอง ผสมเองปั่นเองด้วยเครื่อง แล้วให้ทาง
ร้านคิดเงิน
- IKEA เฟอร์นิเจอร์ดัง ให้ลูกค้าเลือกเอง ไปเอาของที่โกดังเอง ติดตั้งประกอบเองที่บ้าน ผล
คือบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประกอบ ลูกค้าได้ของในราคาถูก และลูกค้าได้แสดงฝีมือ
ในการประกอบสินค้า นอกจากนี้ ทางเฟอร์นิเจอร์ IKEA ยังจัดให้ลูกค้าแข่งกันประกวดการประกอบ
เฟอร์นิเจอร์
8. การสร้างชุมชนลูกค้า (Community of interest) ซึ่งพื้นฐานของคน คือ ต้องการสังคม
ต้องการเพื่ อ นและการรวมกลุ่ ม การเป็ น สมาชิก กลุ่ ม ดังนั้น หากสามารถสร้างกลุ่ ม ชุม ชนลู กค้ า
โดยเฉพาะกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ลูกค้าปรารถนาต้องการ แสดงไลฟ์
สไตล์ของตนเองและกลุ่มออกมา โดยและแบรนด์ของต้ องทาตัวเป็นศูนย์กลางชุมชน ที่คอยอานวย
ความสะดวก ประสานงาน สนั บสนุน เป็นเจ้าภาพให้ กับชุมชนนี้ ทาให้ชุมชนเติบโตแข็งแรง แล้ ว
ชุมชนก็จะกลายเป็นตลาดในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
- วีรสุ มีการสอนหลักสูตรทาอาหาร เมนูเด็ดต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องครัว หรือไมโครเวฟ
จากทางห้างฯ แม่บ้านได้รวมกลุ่ม พบปะพูดคุย ทาอาหารร่วมกัน จัดปาร์ตี้ย่อยกัน โดยห้างฯ จะจัด
วิทยากรอบรมและอานวยสถานที่ให้ แม่บ้านถูกใจได้สังคมยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าที่นี่ในราคาแพงกว่า
ข้างนอก แม้ว่าลูกค้าจะรู้ว่าซื้อข้างนอกจะถูกกว่า แต่เขาก็จะไม่ได้โอกาสมีสังคมเข้ ากลุ่มแม่บ้านคนคอ
เดียวกัน
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- ผลิตภัณฑ์เด็ก ทาคลับคุณแม่ คลับเด็ก เพื่อรวมกลุ่มคนรักลูก ต้องการดูแลลูกให้เติบโต ทั้ง
ร่างกาย ปัญญาและจิตใจ เจ้าของแบรนด์พยายามทาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงใย สัมพันธ์นี้ เป็นเจ้าภาพ
ในการรวมกลุ่มสมาชิกคลับ อบรมสอนวิธีการดูแลเด็ก และสร้ างเสริมสติปัญญาของเด็กโดยแพทย์
ผู้ เชี่ย วชาญ สอนเรื่ องโภชนาการคุณ ค่ าทางอาหาร จัด ให้ มี การรวมตั ว กัน ทุ ก วัน เสาร์ พ่ อแม่ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเอง และประสบการณ์จากผู้รู้ที่แนะนา เรื่องพัฒนาการของเด็ก
9. การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างเป็นเลิศ (New Unique
Experience) หมายถึ ง การวิ เคราะห์ ว่า ลู ก ค้ าต้ อ งการประสบการณ์ อ ะไรที่ แ ตกต่ า ง เช่ น ลู ก ค้ า
ต้องการความสบายใจ การบริการที่รวดเร็ว การให้บริการแบบรู้ใจ การให้เกียรติ การเอาใจใส่ดูแล
คาแนะนาอธิบาย ต้องการมิตรไมตรีแบบมิตร ความน่าเชื่อถือถูกต้อ งตรงประเด็น การไว้ใจได้ การ
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้ประสบการณ์ใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ยกตัวอย่างเช่น
- ก่อนซื้อ จุดติดต่อจะมีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ การจัดงานที่สร้างพันธะสัญญาไว้กับ
ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่นสัญญากับลูกค้าว่าจะสร้างบ้านมาตรฐาน หากไม่มาตรฐานทุบทิ้ง สร้างใหม่ให้
ฟรี
- ขณะซื้อ มีสิ น ค้าและบริก ารหลากหลาย เพี ยงพอตรงตามความต้ องการ มีการตกแต่ ง
บรรยากาศและแสดงสาธิต สิ น ค้ า ณ จุด ขาย มี พ นั ก งานขาย หรือ พี ซี ค อยแนะน า อธิ บ ายชี้ แ จง
รายละเอียดได้ดีตรงประเด็นแจ่มแจ้งชัดเจน ศูนย์บริการรับคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือจองผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต การยืนยันการซื้อ การจองต่าง ๆ
- หลังซื้อ การส่งมอบ การติดตั้ง การแนะนาการใช้งาน ประสบการณ์เกิดจากการใช้สินค้า
และบริการ การเรียกเก็บเงิน วางบิล ระบบรับคาร้องเรียน ศูนย์บริการสายด่วนผู้บริโภคหรือลูกค้า
การให้บริการหลังการขาย ระบบสมาชิกสัมพันธ์ สิทธิพิเศษแฟนพันธุ์แท้แต่ละขั้นตอน บริษัทฯจะต้อง
แตกเป็นรายละเอียดย่อย ๆ ขั้นตอนย่อย ๆ ดูว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบ เป็นคนของบริษัทฯจ้างคน
ข้างนอกหรือแบบผสมผสาน กาหนดมาตรฐานเวลาและคุณภาพงาน การปฏิบัติต่อลูกค้าในจุดติดต่อ
ในทุกขั้นตอน
10. การตลาดสร้างแบรนด์เป็ นเรื่องให้ แนวคิดใหม่ (Innovative Idea)เมื่อลู กค้ายอมรับ
แนวคิดนั้นแล้วนาไปใช้ในการดารงชีวิต เท่ากับเป็นการสร้างวัฒ นธรรมในการบริโภคให้ลูกค้าใหม่
“Brand is the innovative idea that customer live by” เช่ น วั ฒ นธรรม Unplugged ของ
MTV การดื่มกาแฟของบ้านไร่กาแฟเมื่อแวะปั้มน้ามัน การมีเสียงเพลงติดตามไปทุกหนแห่งด้วยโซนี่
วอลค์ แ มน การส่ ง SMS ผ่ า นมื อ ถื อ การ CHAT โดยผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต ตรายี่ ห้ อ เหล่ า นี้ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ ใหม่ให้ ลู กค้า สร้างวัฒ นธรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งมี ส่ วนส าคัญ มากส าหรับ การที่ ต้องสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรก่อน ให้พนักงานมีความคิด ประพฤติปฏิบัติ โดยมีการเรียนรู้มาตรฐานใหม่ และการ
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สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้ลูกค้าในแต่ละขบวนการหรือขั้นตอนธุรกิจดังกล่าวใน ข้อ 9 “Culture
is innovative idea that employee live by” พนักงานจะต้องทางานด้วยสมอง มือ และใจ
โดยสรุป การกาหนดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ลูกค้าจะได้รับ และวางแผนในการส่งมอบ
ประสบการณ์ ควรที่จะต้องให้ความสาคัญ ในระหว่างขบวนการธุรกิจหรือจุดติดต่อระหว่างบริษัทกับ
ลูกค้าว่า สิ่งที่ทานั้นตรงกับความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่อย่างไร ตลอดจนขบวนการตั้งแต่ก่อนซื้อ
ขณะซื้อและหลั งซื้อของลู กค้า กาหนดเป็นแม่แบบมาตรฐานการทางานของพนักงานที่จะต้องไป
บริการลูกค้า (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน คณะวรรณ และ ธีรพล แซ่ตั้ง, 2552)
แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิมกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์
ในการจะเข้าใจถึงการตลาดเชิงประสบการณ์ได้นั้น ก่อนอื่นจาเป็นต้องทาความเข้าใจถึง
มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งระหว่ า งการตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Marketing) และการตลาด
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) (เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, 2547) ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing).
แหล่งที่มา : เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2547, อ้างถึงใน ชลิดา อู่ผลเจริญ, 2558).
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ตามแนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิม 4 ประการ มีดังนี้
1) มุ่งเน้นที่ประโยชน์และลักษณะการใช้งาน โดยมีสมมติฐานว่าลูกค้าทั้งที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง
หรือลูกค้าองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดเทคโนโลยี ตลาดบริการ เมื่อจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าล้วนแต่ต้องมีการชั่งน้าหนักเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
ในที่สุดจะเลือกสินค้าหรือตราสินค้าที่ได้อรรถประโยชน์สูงสุด
2) การจากัดกรอบประเภทสินค้าและคู่แข่งขันในโลกของการตลาดแบบดั้งเดิมนั้น จะจากัด
กรอบการแข่งขันในวงแคบและมักมีมุมมองว่าการแข่ งขันนั้น หมายถึง การแข่งกับคู่แข่งขันโดยตรง
ทั้งนี้ เพื่อต้องการกาหนดกลยุทธ์ การแข่งขัน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น สงครามการตลาดที่ผ่านมาจึง
เป็ น สงครามระหว่ า ง “ตราสิ น ค้ า ” (Brand) ในสิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น เช่ น แมคโดนั ล ด์
(McDonalds) ซึ่งแข่งขันกับเบอร์เกอร์คิง (Burger King) และแชมพูซันซิล (Sunsilk) แข่งขันกับแพ
นทีน (Pantene)ในตลาดแชมพูโดยมิได้การมองการแข่งขัน เกินจากกรอบที่เป็นอยู่และบ่อยคร้ังที่
มักจะมองข้ามคู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competition) หรือสินค้าทดแทนต่าง ๆ
3) มองกระบวนการตัดสิ น ใจซื้อที่ เป็ นเหตุแ ละผล นั กการตลาดที่ผ่ าน ๆ มา ได้มองว่าการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้น มีลาดับขั้นตอน เพื่อมุ่งแนวทางในการแก้ปัญหาตามกระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ ดังที่ทราบกันอยู่แล้ว คือเริ่มตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น การ
หาข้อมูล ประเมิน ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อและบริโภค หรือใช้สินค้านั้น ๆ โดยอาศัยข้อมูลและ
วิจารณญาณที่เป็นเหตุและผลในทุกขั้นตอน
4) วิธีก ารวิเคราะห์ เชิงปริม าณผสมผสานถ้อยคา การตลาดแบบดั้ งเดิม โดยทั่ วไปนั้น จะใช้
เครื่องมือเชิงปริมาณและหลักฐานจากถ้อยคาของผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะข้อมู ลการตลาดที่ได้ส่วนใหญ่
นั้นมาจากการสารวจภาคสนาม ซึ่งเกิดจากการจัดลาดับ หรือให้คะแนนด้วยการสัมภาษณ์จากถ้อยคา
ของกลุ่มตัวอย่างแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาหาน้าหนักความสาคัญวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพยากรณ์ถึง
ปริ ม าณการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคในอนาคต แม้ แ ต่ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดผั งต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Positioning Map) ของสิ น ค้านั้ น จุดเริ่มต้นก็จะมาจากถ้อยคาของผู้บ ริโภค ซึ่งเปรียบเทียบตรา
สินค้าต่างๆ จากคุณสมบัติเป็นคู่ ๆ (เช่น คุณภาพกับความคุ้มค่า เพื่อการใช้งานหรือแสดงถึงความ
หรูหรา)แล้วถ่วงน้าหนักเพื่อประเมินในผังตาแหน่งผลิตภัณฑ์ว่าตราสินค้าใด อยู่ ณ ตาแหน่งใดเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งขันอื่น ๆ
ด้วยโลกทัศน์ของการตลาดแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปนั้น สิ่งที่มัดจะละเลยคือเข้าถึงความ
ลึกซึ้งของตราสิน ค้าอย่างแท้จริง ที่ผ่านมานั้นผู้บริห ารการตลาดพยายามบริหารตราสินค้าโดยยึด
หลั กการจ าแนกแยกแยะและสร้ างความแตกต่าง (Differentiate) ซึ่งย่อมไม่เพี ยงพอเพราะยังไม่
สามารถเข้าถึงแก่นแท้ (Essence) ของตราสินค้า เนื่องจากตราสินค้ามิอาจเปรียบได้กับรหัสประจาตัว
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ที่แตกต่างกันในแต่ละรายการเท่านั้น แต่สาหรับการตลาดยุคใหม่นั้น ตราสินค้าคือประสบการณ์รวม
(Brand Experience) ที่ผู้บริโภครับรู้และจดจาได้นั่นเอง
ตราสินค้า (Brand) มิได้บ่งบอกเพียงแค่ลักษณะการใช้สอยและคุณประโยชน์ ขณะเดียวกันการ
รั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โภคเกี่ ย วกั บ ตราสิ น คานั้ น ก็มิ ใช่ ด้ ว ยวิธีก ารสื่ อ สารเท่ านั้ น แต่ต ราสิ น ค้ าเป็ น เรื่อ งที่
เกี่ย วเนื่ องกับ ความรู้ สึ ก ทัศนคติ ความรู้และความเข้าใจ อันสื บเนื่องจากความทรงจาและความ
ประทับใจจากประสบการณ์ทั้งมวล ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะการใช้งาน อรรถประโยชน์คุณภาพสินค้า
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าหรือองค์กร
ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบัน ต้องการคือการได้รับการตอบสนองด้วยสินค้าและบริการที่ตรง
กับความต้องการพร้อมกับได้รับข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดที่เร้าความรู้สึก ตรงใจ กระตุ้น
ความคิด มีความสั มพัน ธ์และสอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ทั้งหมดนี้ย่อมหมายถึงการสื่ อ
ข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดที่มอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าถ้า
องค์กรการตลาดสามารถสรรสร้างและเสนอสิ่งต่างๆ ดังกล่าวอย่างผสมผสาน ผนวกกับตรายี่ห้อที่
แข็งแกร่งแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อความสาเร็จทางการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันด้วย เหตุผลดังกล่าว
องค์ ก รการตลาดต่ าง ๆ จึ งได้ พ ยายามเสนอการตลาดในรูป แบบของ “การตลาดประสบการณ์
(Experiential Marketing)” ที่ เป็ น การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะ
ประเมินสินค้าหรือบริการร่วมกับการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึก โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การ
บรรลุความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้ นตอนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่มี
ต่อบริษัทหรือแบรนด์นั้น ๆ โดยลักษณะของการตลาดเชิงประสบการณ์สามารถแสดงออกมาตามภาพ
(Rajput & Dhillon, 2013)
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ภาพที่ 2.2 ลักษณะของการตลาดเชิงประสบการณ์ (The Characteristics of
Experiential Marketing)
แหล่งที่มา : Schmitt (1999).
ตามแนวคิดการตลาดประสบการณ์จากภาพ มี 4 ประการดังนี้
1) มุ่ งเน้ น เสนอประสบการณ์ แ ก่ ลู ก ค้ า การบริห ารการตลาดจะปรับ เปลี่ ย นจากแนวคิ ด
การตลาดแบบดั้งเดิม คือ มุ่งเน้นคุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน ซึ่งเป็นมุมมองที่แคบ มาเป็น
การเสนอประสบการณ์ซึ่งสร้างความรู้สึกเชิงอารมณ์ ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าหรือ
องค์กร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสัมพันธ์กับคุณค่าทางจิตใจและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคเพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมจากการเสนอคุณสมบัติการใช้งาน
2) เปิ ด มุ ม มองว่ า การบริ โภคของผู้ บ ริ โ ภคคื อ ประสบการณ์ โ ดยรวม นั ก การตลาดที่ มุ่ ง
สร้างสรรค์ประสบการณ์จะไม่มองว่าสินค้าคือสิ่งของทีละรายการ ตัว อย่างเช่น ในห้องน้ามีเครื่องใช้
ต่าง ๆ อันได้แก่ สบู่ แชมพู น้าหอม น้ายาโกนหนวด ไดร์เป่าผมไว้ใช้สอย แต่จะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้
ล้วนเป็นส่วนประกอบของการสรรสร้างประสบการณ์เพื่อ “การแต่งกายในห้องน้า ” ดังนั้น นักการ
ตลาดต้องมีความพยายามค้นหาว่ามีสินค้าใดอีกบ้างที่สามารถเติมความสมบูรณ์ของประสบการณ์
ดังกล่าว เช่น เครื่องหอม เครื่องแต่งหน้า อีกทั้ง การบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อตอกย้าประสบการณ์ดังกล่าว
3) ผู้บริโภคใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อและบริโภคโดยอาศัย
เหตุผลเป็นหลักแต่บ่อยครั้งที่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ ซึ่งสืบเนื่องจากประสบการณ์และความรู้สึกที่
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อภิรมย์ต่อสินค้านั้นๆ นักการตลาดจึงควรตระหนักว่าการพิจารณาทางเลือกสาหรับการตัดสินใจซื้อ
นั้น จะมาจากลักษณะทางกายภาพและลักษณะเชิงอารมณ์ซึ่งก่อเกิดจากการผสมผสานของศาสตร์
ทางด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนผลจากวิวัฒนาการทางชีววิทยาองค์รวมเหล่านี้
คือสิ่ งที่ผ ลั กดัน พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและการบริโภค รวมทั้ งพฤติ กรรมภายหลั งการซื้อของ
ผู้บริโภคในทุกวันนี้
4) วิธีการและเครื่ องมื อที่ ห ลากหลายผสมผสานการใช้เครื่องมือ เพื่ อการวิเคราะห์ ตาม
แนวคิดของการตลาดประสบการณ์จะมีความหลากหลายและหลายมุมมอง มิได้พึ่งพาเครื่องมือหรือ
มาตรวัดแบบเดียว การวิเคราะห์บางครั้งจะใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ เช่น การวัด Eye-movement
เพื่อประเมินถึงผลการรับรู้ของการโฆษณาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตามวิธีที่นิยมกันทั่วไป
หรือการใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพในการประเมินความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การใช้ถ้อยคาเพื่อการ
พรรณนาจากข้อมูล การหาข้อมูลกลุ่มย่อย (Focus Group) หรืออาจใช้การประเมินจากภาพที่เห็น ,
เหตุการณ์ ที่ ป รากฏแก่ส ายตารวมทั้งอากัปกิริยาการเคลื่ อนไหวต่าง ๆ ของสิ่ งที่ สั งเกตการณ์ เพื่ อ
ประมวลเป็นผลรวมของการศึกษา
ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างวิธีการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional) กับการตลาด
เชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการสร้างตราสินค้าที่จาเป็นต้องมี
โดยแนวคิดตราสินค้าแบบดั้งเดิม (The Traditional Branding Concept) จะแสดงถึงความคาดหวัง
หรือมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ตรา
สินค้าจะกลายเป็น ประสบการณ์ของผู้บ ริโภคที่มีต่อตราสินค้าจากมุมมองใหม่ การเสริมสร้างตรา
สินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคสนุกสนานกับประสบการณ์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการมี
ส่วนร่วมทางอารมณ์ความรู้สึกและการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจา
การตลาดเชิงประสบการณ์ สามารถนามาสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าได้ในระยะยาว และยัง
สามารถเพิ่ ม ยอดขายให้ แ ก่สิ น ค้ าและบริก าร โดยเพิ่ ม การรับ รู้จ ากค าพู ด แบบปากต่ อปาก ทั้ งนี้
การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถนาไปใช้ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (Schmitt, 1999)
1) สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
2) สร้างความตระหนักต่อตราสินค้าแก่ผู้บริโภค
3) ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มขึ้น
4) สร้างความทรงจาที่ดีแก่ผู้บริโภค
5) กระตุ้นการรับรู้จากคาพูดแบบปากต่อปาก
6) เปลี่ยนแปลงทัศนะคติด้านลบของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ
7) สร้างความต้องการสินค้าแก่ผู้บริโภค
8) ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการนั้น ๆ
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9) ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านการตลาด
นอกจากนี้การตลาดเชิงประสบการณ์จะได้ผลดี ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีความอ่อนไหวหรือมีความ
สนใจที่จะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการนั่นเอง สาหรับการวัดผล
นั้น สามารถวัดได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าหรือบริการ
นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น จานวนของผู้บริโภค จานวนของยอดขายที่เกิดขึ้นหรือความตั้งใจซื้อ การเพิ่มขึ้น
ของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในแบรนด์ รวมถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้ เป็นต้น
การนาเสนอข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ สามารถแบ่งตามภาพ ดังนี้

ภาพที่ 2.3 แนวทางการนาเสนอข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
แหล่งที่มา : Schmitt (1999).
จากแบบจาลองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 5 ของการตลาด
เชิงประสบการณ์ โดยการตลาดจากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจากความรู้สึ ก
(Feel Marketing) การตลาดจากความคิด (Think Marketing) เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากภายใน
ตั ว บุ ค คลนั้ น ๆ แต่ ล ะบุ ค คลสามารถรับ รู้ได้ ด้ ว ยตนเอง ส่ ว นการตลาดจากการเชื่ อ มโยง(Relate
Marketing) เป็ น การเกิดการรับ รู้จ ากการที่เชื่อมโยงจากกลุ่ มคนหรือบุคคลรอบข้าง และส าหรับ
การตลาดจากการกระทา (Act Marketing) นั้น สามารถรับรู้ได้จากการกระทา ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจาก
ตนเองและการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น โดยรายละเอียดในแต่ละส่วน สามารถอธิบายได้ดังนี้
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2.1.1 ประสาทสัมผัส (Sense)
เป็นการมุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้าด้วยการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น รวมถึงการลิ้มรส ซึ่ง Hyatt เชื่อว่า ประสาท
สั ม ผั ส ทั้ ง 5 ไม่ ได้ เป็ น เพี ย งแค่ ตั ว กระตุ้ น เท่ านั้ น แต่ยั งเป็ น การสร้างความสุ ขความพอใจอี กด้ ว ย
ประสบการณ์ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสนี้ถือเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการตลาดก็ว่าได้ โดยเป็นการเอา
ประสบการณ์มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิ ด เครื่องมือและวิธีการซึ่งส่งผลต่อ
การสร้างตัวตนหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้น ๆ ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของแบรนด์มักจะคานึงถึงทัศนคติ
และการตอบสนองของลู ก ค้ า เป็ น ส าคั ญ โดย Cheskin (1959, as cited in, Schmitt, 1999)
เรียกว่า การถ่ายโอนความรู้สึก (Sensation Transfer) กล่าวคือ ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสจะ
เป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าและมีส่วนในการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งหลายแบรนด์ดังได้มีการนา Sense หรือ
ประสาทสั ม ผั ส นี้ ม าใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและสามารถบรรลุ เป้ า หมาย เช่ น
Absolute vodka, Starbucks, Four Season Hotel เป็นต้น
แนวความคิดของประสบการณ์จากประสาทสัมผัสนั้น ประกอบด้วย
การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) ที่จะทาให้ลูกค้ามีความประทับใจใน
แบรนด์ ซึ่งจะต้องคานึ งถึงส่ วนประกอบของการสร้างภาพลั กษณ์ (Four P’S of visual identity
elements) ได้ แ ก่ สถานที่ ให้ บ ริ การ (Property) สิ น ค้ า (Product) การน าเสนอ (Presentation)
และสื่อโฆษณา (Publication) โดยจะต้องมีการทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และ
ตัวตนขององค์กร
องค์ป ระกอบหลักและรูป แบบ (Primary Element ,Styles and Themes) องค์ประกอบ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ น สีทั้ง สีพื้น หลั งของเพจ เว็บไซด์ สีของสินค้าหรือโลโก้ จะต้องมีความสั มพันธ์กับ
ประสาทสัมผัส สามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้ รวมถึงเพลงประกอบก็เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ช่วยสร้าง
ประสบการณ์ให้ลูกค้า นอกจากนี้รูปแบบของสินค้าต้องสร้างความโดดเด่น และต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาหรือความหมายของแบรนด์นั้น ๆ เพื่อที่จะได้เป็นที่จดจาได้ง่าย
ความประทับใจของลูกค้า (Customer Impressions) โดยการทาให้ลูกค้าประทับใจจากสอง
ข้อข้างต้นนั้นจะต้องทาให้ช่วงเวลาที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงต้องคานึงถึงพื้นที่
และความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับด้วย
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วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ป ระสบการณ์ จ ากประสาทสั ม ผั ส นี้ สรุป ออกมาเป็ น โมเดล ของ
ประสาทสัมผัส (The S-P-C Model of Sense) ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 โมเดลของประสาทสัมผัส (The S-P-C Model of Sense)
แหล่งที่มา : Schmitt (1999).
S (Stimuli) เป็นการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า โดยสร้างประสาทสัมผัสจากความแตกต่าง
ไม่ว่าจะเป็นความต่างในรูปแบบสินค้า การนาเสนอ การสื่อสารต่างๆ ซึ่งเมื่อกระตุ้นแล้วก็ จะเข้าสู่ P
(Processes) เป็นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการ ซึ่งส่วนนี้ต้อง
คานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย จากนั้นจะส่งผลให้เกิด C (Consequences) หรือผลที่ตามมา โดย
ถือเป็นประสบการณ์จากคุณค่าของผู้ให้บริการ ซึ่งหากลูกค้าถูกกระตุ้นและถูกดึงดูดความสนใจให้
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เมื่อลูกค้าใช้ก็จะเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจนั่นเอง
2.1.2 ความรู้สึก (Feel)
เป็ นการมุ่งเน้น อารมณ์ความรู้สึ กภายในของผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศนะคติด้านบวกต่อตรา
สิน ค้าหรือบริการ จนส่งผลให้ เกิดความผู กพันต่อสินค้าและบริการ เนื่ องจากธรรมชาติของคนจะ
แสวงหาความรู้ สึ ก ที่ ดี แ ละหลี ก เลี่ ย งความรู้สึ ก ที่ ไม่ ดี ทั้ ง นี้ อ ารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น จะเป็ น ไป
ตามลาดับของประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับมา ซึ่งความรู้สึกมีหลากหลายตั้งแต่ระดับน้อยไปหามาก
มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หากนั กการตลาดสามารถนาเรื่องราวความรู้สึกเหล่านี้มาใช้เป็นกลยุทธ์ที่
เหมาะสม ก็จะทาให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ทาให้รู้ว่าจะต้องมีวิธีกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าอย่างไรในสถานการณ์ใดความรู้สึกมีอิทธิพลทางจิตใจอย่างมากในการตัดสินใจบริโภคของ
ลู ก ค้ า โดยความรู้ สึ ก น่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจของลู ก ค้ า นั้ น เป็ น ผลมาจากการที่ แ บรนด์ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่
เป็ น การสนทนาแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face Interactions) จะมี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก อย่ า งมาก
เนื่องจากมีการพูดคุยกันโดยตรง มีการเห็ นสีหน้าท่าทาง รวมถึงลักษณะบุคลิกต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
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นักการตลาดได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของอารมณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ทางการตลาด และสรุป
ออกมาเป็ น อารมณ์ ข องผู้ บ ริ โภคทั้ ง 16 รูป แบบ (Sixteen types of Consumotion Emotions)
ได้แก่ โกรธ ,ไม่พอใจ, กังวล, เศร้า ,กลัว ,อับอาย, อิจฉา, เปล่าเปลี่ยว,เพ้อฝัน,รัก, สงบ พอใจ, มอง
โลกในแง่ดี, มีความสุข , ตื่นเต้น และอารมณ์อื่น ๆ เช่น รู้สึกผิด ,ภูมิใจ เป็นต้น โดยอารมณ์ต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ทางการตลาดนั้น เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
(Perceptual Map) ที่สามารถจัดกลุ่มโดยแสดงถึงอารมณ์ในเชิงบวกไปเชิงลบ หรือจากอารมณ์จน
กลายเป็นความรู้สึกนึกคิด (Schmitt, 1999)

ภาพที่ 2.5 การจัดกลุ่มแสดงอารมณ์ในเชิงบวกไปเชิงลบ
แหล่งที่มา : Schmitt (1999).
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2.1.3 ความคิด (Think)
วัตถุประสงค์ของการคิดทางการตลาดนี้ เป็นการคิดเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับ
แบรนด์ โดยความคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นผลจากการที่ลูกค้าประเมินสินค้าหรือบริการ ซึ่งการคิด
เช่นนี้จะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องความคาดหวังและสามารถนาไปตั้งสมมติฐานในการตัดสินใจครั้งต่อไปทั้งนี้
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Schmitt, 1999) คือ
การคิดแบบเอกนั ย (Convergent Thinking) เป็นการคิดทางเดียว โดยเป็น กระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างแคบ ซึ่งจะหาวิธีที่ดีที่สุดมาแก้ปัญหา มีรูปแบบการคิดโดยคิดวิเคราะห์จากเหตุผลหรือ
ความน่าจะเป็นจึงมีลักษณะการคิดที่ชัดเจน
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการคิดหลายทาง อาศัยจินตนาการ ถือเป็น
การคิ ด แบบอิส ระ มี ความยื ด หยุ่ น และช่ว ยให้ เกิ ด การคิ ด ริเริ่ม ซึ่ งการคิ ด ลั ก ษณะนี้ ในการระดม
ความคิดจะทาให้คนมีความคิดร่วมกันในการแสดงความคิดเห็น
ดังนั้นนักการตลาดควรจะต้องนาวิธีคิดทั้งสองรูปแบบมาใช้เพื่อให้แบรนด์มีความชัดเจนและ
โดดเด่น โดยจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประหลาดใจและแปลกใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่
มั ก จะใช้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ๆ ในตลาด เพื่ อ เป็ น การปลุ ก เร้า ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความคิ ด อย่ า ง
สร้างสรรค์ และเกิดความผูกพันกับแบรนด์ในที่สุด
2.1.4 การกระทา (Act)
เป็นกลยุทธ์ที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์จากการปฏิบัติ หรือการกระทา จนกลายเป็น
พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวันไปในที่สุด ซึ่งการตลาดแบบดั้งเดิมไม่ได้ให้ความสนใจในแนวคิด
นี้ โดยแต่เดิมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การจูงใจ การวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่าการที่
จะทาความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับ (Schmitt, 1999)
ประสบการณ์จากการกระทานี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสและรับรู้
เท่านั้ น แต่ผู้ บ ริโภคจะเกิดการกระท าหรือพฤติกรรมได้จะต้องขึ้นอยู่กับ หลายปั จจัยไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านกายภาพที่สินค้าจะมีความสัมพันธ์กับร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกาย ยาบาง
ชนิด เป็นต้น ซึ่งจะต้องคานึงถึงธรรมเนียมวัฒนธรมของบุคคลนั้น ๆ ด้วย เพราะสินค้าบางอย่ างก็
เหมาะกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้การโน้มน้าวก็มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ โดยเป็นการสร้างทัศนคติให้กับผู้บริโภคอย่างเห็นภาพอย่างชัดเจน เช่น การโน้มน้าวผ่านโฆษณา
ทางโทรทัศน์ การให้ผู้บริโภคได้มีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ได้มีการทดลองใช้ เป็นต้น รวมไปถึงภาษา
ท่าทางก็มีส่วนให้ผู้บริโภคเกิดการกระทาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้บริโภค
นั้น ๆ ด้วย
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ในบางครั้งการที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการกระทาได้ อาจจะใช้วิธีให้ผู้บริโภคได้ลองปฏิบัติเอง
โดยที่ได้ต้องคิดและไม่ต้องใช้เหตุผลในการตั ดสินใจมากนัก อย่างไรก็ตามในระยะยาวการที่ผู้บริโภค
จะเกิดการกระทาได้จะต้องคานึ งถึงเรื่องบรรทัดฐานในสังคม และกลุ่ มของผู้ บริโภคด้วยว่ามีการ
ปฏิบัติกันเช่นนั้นหรือไม่
2.1.5 ความเชื่อมโยง (Relate)
กลยุ ท ธ์นี้ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มกัน เป็ น กลุ่ ม มากกว่าการใช้แ นวคิ ด แบบปั จ เจกชน โดยเป็ น
การตลาดที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ จ ากประสบการณ์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจาก 4 ข้ อ ข้ า งต้ น ซึ่ ง เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วน นามาผสมเชื่อมโยงกัน กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และ
บุคคลนั้น ๆ จะบอกต่อ หรือส่งต่อขยายไปยังกลุ่มคนระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มญาติ
กลุ่มคนในสังคม กลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน หรือแม้กระทั่งต่างวัฒนธรรม (Schmitt, 1999)
โดยสรุปแล้ว จะเห็ นได้ว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์นั้นจะอาศัยประสาทสั มผั ส
ความรู้ สึ ก ความคิด การกระทาและการเชื่อมโยงกันในส่ ว นต่าง ๆ มาเป็ นส่ ว นช่วยให้ เข้าใจและ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ ใช้ บ ริก ารได้ ม ากขึ้ น ท าให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารเกิ ด การเชื่ อ มโยงและการมี
ประสบการณ์ ร่วม น าไปสู่การเกิดความรู้สึ กที่ดีกับสิ นค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้มากกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมที่มุ่ง เน้นแต่เพียงการ
ขายสินค้าเพียงอย่างเดียว โดยในงานวิจัยนี้การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ จะ
ทาให้ทราบถึงการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ว่ามีการ
สื่อสารผ่านประสบการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยว ณ จุดต่าง ๆ ส่งไปถึง นักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความรู้สึกร่วมและประทับใจอย่างไร
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
ความหมายของการรับรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะ
รับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่
มีความหมายและความกลมกลืน
วารินทร์ สายโอบเอื้อ `และ สุนีย์ ธีรดากร (2522) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการทาง
สมอง ในการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมผัส ทาให้ทราบว่าสิ่งเร้า ที่เราสัมผัสนั้นเป็น
อะไรมี ลั ก ษณะอย่ า งไร และมี ค วามหมาย อย่ างไรโดยอาศั ย ประสบการณ์ เดิ ม ช่ ว ยในการแปล
ความหมายออกมา
Good (1973) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่า หมายถึง การมีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งเร้าภายนอกที่ประสบเป็นประจา เช่น สถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่ง
เร้าดังกล่าวเร้าความรู้สึก
สุรางค์ จันทร์เอม (2518) ได้ให้ความหมายการรับรู้ไว้ ดังนี้
1.) การรับรู้ คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส
2.) การรับรู้ คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตรับเอาเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส
เป็นสื่อกลาง
3.) การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองสิ่งเร้า

ภาพที่ 2.6 แสดงกระบวนการรับรู้
แหล่งที่มา : สุรางค์ จันทร์เอม (2518).
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร
พิชา รุจินาม (2544) ผู้รับข่าวสาร อาจหมายถึงบุคคลเพียงคนเดียว เช่น การคุยระหว่าง 2
คน หรืออาจหมายถึงกลุ่มบุคคลก็ได้ในการติดต่อสื่อสารนั้น บุคคลที่เป็นผู้รับสารอาจเปลี่ยนเป็นผู้ส่ง
สารในเวลาอื่นได้ เช่น ในการพูดคุยกันผู้รับสารอาจกลายเป็นผู้ส่งสาร
ผู้รับสาร มีความสาคัญต่ อการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และผู้ รั บ สารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ป ระกอบอื่ น ของการสื่ อ สารอี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ควรพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยของผู้รับสาร
หรือ คุณลักษณะของผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้รับการติดต่อสื่อสารโดยตรง
การส่ งข่าวสารอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพจะต้องคานึงถึงปัจจัยอั นเกี่ยวข้องกั บผู้ รับสารหลาย
ประการด้วยกัน คือ
1.) ความต้องการของผู้รับสาร โดยทั่วไปแล้วในการรับข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ประกอบด้วย
(1) ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตน
(2) ต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของตน
(3) ต้องการประสบการณ์ใหม่
(4) ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร
2.) ความแตกต่างของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน
ได้แก่ วัย เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
3.) ความตั้งใจและประสบการณ์เดิม ในขณะที่มีความต้องการจะช่วยให้บุคคลรับรู้ข่าวสาร
ได้ดีกว่า ดังคากล่าวที่ว่า เราเห็นในสิ่ง ที่อยากเห็น และได้ยินในสิ่งที่ต้องการได้ยิน ดังนั้น ความ
ตั้งใจและประสบการณ์เดิมของผู้รับสารจึงมีความสาคัญต่อผู้รับสารเช่นกัน
4.) ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวัง เป็นความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของคนในการที่จะตีความต่อสภาพแวดล้อมเพื่ อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ ส่วนความพึง
พอใจในการติดต่อสื่อสาร คือ ความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับ เพราะข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น
ผู้รับสารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ ดังนั้นผู้ให้ข่าวสาร
และบริการจึงควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวของบุคคล เพื่อจะได้ให้ข่าวสารและได้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้น การสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารให้เกิดขึ้น นอกจากจะต้องคานึงถึง
ความพึ ง พอใจ ในเรื่ อ งของข่ า วสารที่ ได้ รั บ ความเพี ย งพอของข่ า วสารและช่ อ งทางของการ
ติดต่อสื่อสารแล้ว ยังต้องคานึงถึงปัจจัยผู้รับสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความแตกต่าง ของบุคคล
ด้วยทั้งนี้ เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง
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Klapper (1960, อ้างถึงใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ , 2554) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือก
รับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) การเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคล
จะ เลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์
ฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง เลื อกเปิ ดวิท ยุกระจายเสี ยสถานีใดสถานี ห นึ่งตามความสนใจ และเพื่ อนามาใช้
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน
2) การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ ความ
สนใจ สารจากแหล่งข่าวใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน
ทัศนคติ และความเชื่อดั่งเดิมของบุคคลนั้น ๆ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความ
เข้ า ใจหรื อ ทั ศ นคติ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และมี แ นวโน้ ม แสวงหาข่ า วสารที่ ส นั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจนั้ น
(Reinforcement Information) มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขัดแย้งกับสิ่งที่กระทาลงไป
3) ก า ร เลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะ ตี ค ว า ม ห ม า ย (Selective Perception and Selective
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้
และเลือกตีความสารที่ได้รับด้วย ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้รับสารจะมีการตีความข่าวสาร
ที่ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการ และ
แรงจูงใจของบุคคลในขณะนั้น
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) เมื่อผ่านขั้นตอนของการเลือกเปิดรับสาร เลือก
สนใจ และเลือกรับรู้ และตีความข่าวสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อของบุคคล
ยังเลือกจดจาเนื้อหาสาระของสาร ในส่วนที่ต้องการจาเข้าไว้เป็นประสบการณ์ และมักจะไม่จดจาใน
สิ่งที่ตนเองไม่สนใจ หรือขัดแย้งกับ ความคิด ทัศนคติตนเอง
จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลได้ รับ รู้ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ าง ๆ จากสื่ อ ดั งต่ อ ไปนี้ คื อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ และแรงจูงใจของบุคคล จึงทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อจะได้พิจารณาแยกแยะถึงคุณประโยชน์ของข่าวสารที่ได้รับและมีการตอบสนองของแต่ละบุคคล
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
Atkin (1973) กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูมีตาที่กว้างไกล มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย บุคคลที่จะ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารใดจากสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับการคาดคะเนเปรียบเทียบ
ระหว่างรางวัล
ผลตอบแทน กับการลงทุนลงแรง และพันธะผูกพันที่จะตามมา ถ้าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์สูง
กว่าการลงทุนลงแรง หรือการต้องใช้ความพยายามที่จะรับรู้หรือทาความเข้าใจแล้ว บุคคลยิ่งแสวงหา
ข้อมูลนั้น (Information Seeking) ในกรณีที่บุคคลเห็นว่าการรับสารนั้นจะก่อให้เกิดพันธะผูกพัน
เช่น ทาให้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ หรือความไม่แน่ใจมากขึ้น ก็อาจใช้วิธีหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสาร
นั้น (Information Avoidance) ในบางครั้งถ้าหากว่าความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารต้องลงทุนลงแรงมากกว่ารับข้อมูลข่าวสารนั้น บุคคลอาจจะต้องยอมรับข้อมูลข่าวสารนั้นทั้งๆ
ที่ไม่เต็มใจ (Information Yielding) โดย Atkin (1973) ชี้ให้เห็นว่า การแสวงหาข้อมูลข่าวสารหรือ
ความต้องการสื่อมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้น คือ ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง หรือ
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่บุคคลจะตัดสินใจแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพิกเฉยต่อข้อมูลข่าวสาร หรือ
หลีกเลี่ยงการเปิดรับข้อทูลข่าวสารนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินถึงความพยายามที่ใช้และผลตอบแทน
ที่ได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
Schramm (1973) กล่าวถึงหลักที่ใช้ในการเลือกข่าวสารของบุคคลว่าขึ้นอยู่กับหลักการใช้
ความพยายาม กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความ
พยายามน้อย เช่น ข่าวสารที่อยู่ใกล้ตัว แสวงหาได้ง่าย และเป็นข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
สามารถอธิบายได้ดังภาพ

ภาพที่ 2.7 แบบจาลองการเลือกข่าวสารของ Wilbur Schramm
แหล่งที่มา : Schramm (1973).
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โดยทั่วไปความต้องการข้อมูลข่าวสารของปัจเจกบุคคลที่จะเกิดขึ้นมาจากความรู้หรือไม่แน่ใจ
ซึง่ Berger (1986) ได้กล่าวถึงการลดความไม่แน่นอน ความไม่แน่ใจ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการสื่ อสาร
โดยความต้องการข่าวสารเกิดจากความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจ ของปัจเจกบุคคลที่เกิดจาก
1. ความไม่สอดคล้องต้องกันระหว่างระดับความรู้ของปัจเจกบุคคลขณะนั้น
กับความ
ต้องการที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ยิ่งเป็นเรื่องสาคัญ ยิ่งต้องการความแน่ใจในระดับสูง
2.ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในขณะนั้นของปัจเจกบุคคลกับความรู้เป้าหมาย
ที่ต้องการ ซึ่งกาหนดโดยระดับความสนใจส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลนั้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข่าวสารที่จะลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจที่เกี่ยวข้องกับความสนใจภายในส่วนบุคคลนั้น
เรียกว่า “ข่าวสารที่ให้ ความพึงพอใจทันทีในเชิงการบริโภค” ส่วนข่าวสารที่ล ดความไม่รู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก นั้นเรียกว่า “ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิด และแก้ปัญหาต่าง ๆ”
นอกจากนี้ McCombs and Becker (1979) ได้ทาการวิจัย โดยเน้นถึงเหตุผลของบุคคลใน
การติดตามข่าวสารจากสื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการ 6 ประการ คือ
1.) เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ โดยสังเกตเหตุการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวและต่าง ๆ
จากสื่อมวลชนเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ให้ทันสมัย และรู้ว่าอะไรมีความสาคัญที่จะเรียนรู้
2.) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตประจาวัน โดย
การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชนทาให้บุคคลสามารถกาหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์
รอบ ๆ ตัว
3.) เพื่อต้องการข้อมูลประกอบการพูดคุ ยสนทนาในชีวิตประจาวัน โดยบุคคลสามารถนา
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการพูดคุยกับผู้อื่น
4.) เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว
5.) เพื่อเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทาไปแล้ว
6.) เพื่อความบันเทิง เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์
Donohew and Tipton (1973, อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์ , 2543) ได้เสนอแบบจาลองการ
แสวงหา การหลีกเลี่ยงและการจัดการข่าวสาร (Model of Seeking, Avoiding and Processing)
ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารภายในตัวบุคคลเป็นหลัก โดยทาเป็นแผนภูมิแบบองค์การที่แสดงลาดับของ
การพิ จ ารณาสิ่ งต่ างๆ และตัด สิ น ใจตอบค าถามที ล ะขั้ น จนกระทั่ งถึ งจุ ด สุ ด ท้ าย คื อ การปิ ด การ
แสวงหา (Closure) แบบจ าลองนี้ มี พื้ น ฐานมาจากทฤษฎี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งของ Festinger
(Festinger’s Theory of Cognitive Dissonance) คือบุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสาร
ที่ ไม่ ล งรอยกั บ จิ น ตภาพของความเป็ น จริ ง (Image of Reality) ที่ ต นมี อ ยู่ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งต่ อ การ
คุกคามความรู้สึกว่าเป็นอันตราย แบบจาลองนี้จึงมีแนวคิด(Concept) ที่ว่าภาพความเป็นจริงที่มีต่อ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ตลอดชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย (Goals)
ความเชื่อ (Beliefs) และความรู้ (Knowledge) ที่บุคคลมีอยู่ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองและ
การประเมินความสามารถของตนเอง (Self- Concept) ในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
รูป แบบการใช้ข้อมูล ข่าวสาร (Information Using) ซึ่งควบคุมพฤติกรรมการแสวงหาและการจัด
กระบวนการสารสนเทศของแต่ละบุคคล แบบจาลองเริ่มต้นจากการเปิดรับสิ่งเร้าต่าง ๆ (สารสนเทศ)
ซึ่งอาจจะให้สนใจหรือเฉยเมยนั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งเร้ากับภาพความจริงที่อยู่
ในใจ (Image) หากข่ า วสารไม่ ส าคั ญ หรื อ ซ้ าซาก และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาพที่ มี อ ยู่ ก็ จ ะถู ก ทิ้ งไป
(Reject) ข่าวสารนั้นก็จะไปสู่จุดสิ้นสุด(Stop) แต่ถ้าหากสิ่งเร้านั้นมีความสอดคล้องก็จะนาไปสู่การ
ดาเนินการ (Action) ต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าตอบว่า “ไม่” คือสิ่งเร้านั้นก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ในภาพของความเป็ น จริ งของบุ คคลนั้ น แต่ ถ้ าตอบว่ า “ใช่ ” บุ ค คลนั้ น ก็ จะพิ จารณา สิ่ งเร้านั้ น
ตามลาดับความสาคัญ ก่อนหลัง (Assign Level of Priority) ต่อจากนั้นบุคคลก็จะตัดสินใจว่าจะมี
โอกาสเข้าถึงสิ่งเร้าได้หรือไม่ ถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออานวยก็จะปิดลง แต่ถ้าเห็นว่ าสถานการณ์นั้นมี
โอกาสที่จะแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมได้อีก ก็จะมีการกาหนดกลุ่มสารสนเทศและแหล่งที่มาของสิ่งเร้า
โดยการหาข้อมูลจาเพาะเจาะจงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง (Narrow Focus) หรือการหาข้อมูลโดยการใช้
แหล่ งข้ อ มู ล หลาย ๆ แห่ ง (Broad Focus) ให้ ต รงกั บ ความ ต้ อ งการจากนั้ น จึ งท าการประเมิ น
สถานการณ์อีกครั้ง
ประเภทของสื่อใหม่
ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่า จะ
มีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกัน ตาม
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่อใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) เว็บไซต์ (Web site)
2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
3) อีเมล (E-mail)
4) เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform)
5) วีดิโอเกมและโลกเสมือนจริง
6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
7) ซอฟต์แวร์
8) บล็อกและวิกิ
9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
10) ตู้ให้บริการสารสนเทศ
11) โทรทัศน์โต้ตอบ
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12) อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์
13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction)
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่าสื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-mail เป็นต้น
และสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ (New Media)
จากการศึกษางานวิจัยและบทความของ ธิดาพร ชนะชัย (2550) สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้
จาก สื่อใหม่ (New Media) ดังต่อไปนี้
1) สามารถทาให้ค้นหาคาตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมีผู้สนใจและมี
ความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย
2) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล
3) ช่วยสนับสนุนในการทา E-Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อสินค้า
ได้ ทันที โดยไม่ต้องใช้ catalog อีกต่อไป
4) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมากได้ในระยะเวลาพร้อม ๆ กัน
5) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก
6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่ให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์
เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์แล้ว
มีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า
7) สื่อใหม่ยังเป็นสื่ อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงทาให้ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้
ทันที
สรุปได้ว่าการที่นาสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะทาให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มาก
ขึ้น เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ข้อจากัดของสื่อ
แบบเดิมไม่สามารถทาได้ มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ Real-time ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น (พสนันท์ ปัญญาพร, 2555)
การสื่อสารแบบบอกต่อ
การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ (Word of Mouth Communication) คื อ การสื่ อ สารระหว่ า ง
บุคคล (Interpersonal Communication) ที่มีจานวนผู้ร่วมในการสื่อสารตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า
ขึ้น ไป โดยผู้รับสารและผู้ส่งสารจะแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ข้อวิพากษ์วิจารณ์ความ
คิดเห็ น และความรู้ สึกระหว่างกัน ในกรณีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการ จะเป็นการส่งต่อ
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ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่ น ๆ ที่ มี
ความสนใจ หรือมีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารแบบบอกต่อเป็นหนึ่ง
ในวิธีการสื่ อสารที่มีพลั งเป็ น อย่ างยิ่งในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังมีอิทธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยเช่นกัน
Silverman (2001, อ้ า งถึ งใน อาภา เอราวัณ , 2545) ได้ อ ธิ บ ายถึ งความส าคั ญ ของการ
สื่อสารแบบบอกต่อ ไว้ดังนี้ การที่ผู้ บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อครั้งสาคัญ มักจะมาจากคาแนะนา
ของเพื่อนฝูง ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของสินค้าหรือบริการนั้ น ๆ ซึ่งการสื่อสารแบบบอกต่อ นั้น
สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดยที่ ไม่ต้องมีผู้คอยกากับ จึงไม่จาเป็นต้องใช้งบโฆษณา ดังนั้น
การสื่อสารแบบบอกต่อจึงเป็นวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพนักงานขายที่เราคิดว่าจริงใจที่สุ ด
อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าและรวดเร็ว กว่าการโฆษณา เพราะการสื่อสารแบบบอกต่อ
สามารถแพร่กระจายรวดเร็วได้ราวกับไฟป่า ดังนั้ น สาเหตุที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือการสื่อสารแบบ
บอกต่อมาก น่าจะเป็นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าการสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารที่มิ ได้กระทาเพื่อ
การค้าและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้ าของสินค้าเพราะคนที่ส่งข้อมูลเองก็มิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อะไรกับการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น ๆ เลย
ดังนั้น การสื่อสารแบบบอกต่อได้จึงมีบทบาทและความสาคัญต่อการตัดใจซื้อของผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคที่ได้รับความพอใจในตัวสินค้าและบริการ จะมีอิทธิพลในการจูงใจให้คน
รอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ๆ และญาติพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นเกิดการซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ อีก ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความพอใจในสินค้าและบริการ ก็อาจจะทาการขัดขวางหรือห้ามไม่ให้
คนรอบข้างซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ อีกต่อไป
รูปแบบของการสื่อสารแบบบอกต่อ
ในการสื่ อสารแบบบอกต่อ การให้ ข่าวสารของผู้ นาทางความคิดนั้น Richins and RootShaffer (1987, อ้างถึงใน ผาณิตชยา ชานาญพูด, 2554) จัดแบ่งรูปแบบการสื่อสาร ตามลักษณะของ
การให้ข่าวสาร ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1.) การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการบอกต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น รูปร่าง ลักษณะ หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
2.) การให้คาแนะนา เป็นการบอกต่อซึ่งความคิดเห็นซึ่งรวมไปถึงการให้คาปรึกษากับผู้ใช้
รายอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
3.) การบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว เป็นการบอกต่อประสบการณ์การวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการที่ผู้บริโภคเคยได้ใช้มาก่อนหรืออาจเป็นการให้เหตุผล
ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลที่นามาบอกต่ออาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิง
ลบก็ได้

32
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริโภค ดังนั้นข้อมูล ข่าวสาร
ที่ถูกนามาบอกต่อจึงไม่สามารถควบคุมได้ ข่าวสารที่แพร่กระจายออกไปจึงอาจเป็นไปได้ ทั้งในเชิงลบ
และเชิงบวก
รู ป แบบของการสื่ อ สารนี้ จ ะสั งเกตได้ ว่า การบอกต่ อ ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product News) จะเป็นการบอกต่อข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้ น แต่ในส่วนของการให้คาแนะนา
(Advice giving) และการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) จะเป็นการบอกต่อ
ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการมีต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่ถูกนามาบอกต่อจึงอาจเป็นได้
ทั้งข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกหรือเชิงลบโดยขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้พูด
จากรูปแบบการสื่อสารแบบบอกต่อทั้งสามประการข้างต้น การสื่อสารแบบบอกต่อสามารถ
ทาหน้าที่ได้ 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การให้ข้อมูล (to inform) และการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
(to influence) ในกระบวนการในการตัด สิ น ใจซื้อ ของผู้ บ ริโภคการสื่ อสารแบบบอกต่อ ในแต่ล ะ
รูปแบบจะมีความสาคัญแตกต่างกันไป ดังนี้
1. การให้ข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ (ProductNews) เป็นการสื่อสารโดยการบอกต่อข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น รูปร่าง ลักษณะหรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ในการ
บอกต่ อ ข้อ มู ล ข่าวสารในรู ป แบบนี้ เป็ น วิธีก ารส าคั ญ ในการให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ บ ริโภคเพื่ อสร้ างความ
ตระหนักรู้ (Awareness)
2. การบ อกเล่ า ป ระสบ การณ์ ส่ วน ตั ว (Personal Experience) เป็ น การบ อกเล่ า
ประสบการณ์ หรือการวิพากษวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเคยได้ใช้มาก่อน หรืออาจเป็นการ
ให้เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการบริการนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลที่นามาบอกต่ ออาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
บวกและเชิงลบก็ได้ โดยขึ้นอยูกับความรู้สึกของผู้บริโภค สาหรับการบอกต่อข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
นี้ จะมีความสาคัญต่อการประเมินทางเลือก (Evaluation) ของผู้รับสารหรือผู้บริโภค
3. การให้ คาแนะนา (Advice giving) เป็นการบอกต่อซึ่ งความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
อาจรวมไปถึงการให้คาปรึกษาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ กับผู้ใช้รายอื่น ๆ สาหรับการบอกต่อข้อมูล
ข่ าวสารในรู ป แบบนี้ จะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ าย คื อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ (Purchase
Decision) สินค้าและบริการของผู้บริโภค
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว
ผู้ ใช้บ ริ การสถานที่ท่ องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารและการตัดสิ น ใจ
เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวย่อมได้รับสิ่งเร้าหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการทั้งภายในความ
ต้องการที่จะท่องเที่ยวของตัวเอง และภายนอกที่เกิดจากการได้รับข่าวสารจากสื่อช่องทางต่าง ๆ ทา
ให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความ
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ต้อ งการของตนเองและเพื่ อ ให้ เกิ ดความมั่น ใจมากยิ่งขึ้น เมื่ อได้ รับ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เพี ยงพอแล้ ว
นักท่องเที่ยวก็จะนาข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่อไป

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ความหมายของการตัดสินใจ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบว่ามีผู้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
หลายประการได้แก่
กรองแก้ว อยู่สุข (2537) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งหรือ
หลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ และ วิธีการที่เลือกนั้นย่อม
ได้รับการพิจารณาอย่า งถี่ถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีที่สุด และตรงกับเป้าหมายขององค์การ
ด้วย
จากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้าอัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม Hyde (2000, อ้างถึงใน, วรรษมน จันทดิษฐ์, 2552) กล่าวว่า การศึกษา
เกี่ยวกับผู้บริโภคในด้านจิตวิทยานั้น มี 2 มุมมอง คือ 1) มองผู้บริโภคในฐานะที่เป็นบุคคลที่ยึดหลัก
ความพึ งพอใจ (Consumer as hedonic person) และ 2) มองผู้ บ ริ โภคในฐานะที่ เป็ น นั ก แก้ ไข
ปัญหา (Consumer as hedonic person)
1. มองผู้ บ ริ โภคในฐานะที่ เป็ นบุ คคลที่ ยึดหลั ก ความพอใจ โดยการตัดสิ น อาจเกิด ขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของความเกี่ยวพันต่า หรือ มีบางสิ่งบางอย่าง เช่น บรรยากาศ-การตกแต่งร้าน การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งกระตุ้น ให้ เกิดการซื้ออย่างกะทันหัน หรือบางกรณี ผู้บริโภคอาจมีความเกี่ยวพันกับ
สินค้าสูงและสินค้านั้นยากที่จะใช้หลักเหตุผลมาอธิบาย เช่น ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคล และไม่สามารถใช้ปัจจัยเดียวในการตัดสินใจได้ Solomon (1999, อ้างถึงใน, ศุภลักษณ์ อัค
รางกูร, 2548)
2. มองผู้บริโภคในฐานะที่เป็นนักแก้ไขปัญหา ผู้ซึ่งต้องการได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้จากการตัดสินใจซื้อแต่ครั้ง ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความสาคัญกับประโยชน์ที่ได้รับจากการ
คัดเลือกแต่ละทางเพื่อเลือกแนวทางที่ให้ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง โดยทั่วไปกระบวนการตัดสินใจซื้อมี
ลาดับขั้นตอนดังนี้
1) ตระหนักถึงความต้องการ
2) แสวงหาข้อมูล
3) ประเมินทางเลือก
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4) ตัดสินใจซื้อ
5) พฤติกรรมหลังซื้อ
อย่างไรก็ตามไม่จาเป็นจะต้องดาเนินตามกระบวนการเช่นนี้เสมอไป บางกรณีอาจข้ามบาง
ขั้นตอนไปก็ได้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision making process)

ภาพที่ 2.8 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
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ขั้นที่ 1 ตระหนักถึงความต้องการ

ภาพที่ 2.9 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ขั้นที่1
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
การตระหนักถึงความต้องการมักเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ความต้องการนี้
อาจถูกกระตุ้นจากปัจจัยส่วนตัวที่อาจเป็นประสบการณ์ในอดีต ความต้องการพักผ่อน หรือถูกกระตุ้น
จากภายนอก เช่น สื่อ คาบอกเล่าของเพื่อน / คนรู้จัก ธุรกิจควรหาทางทราบถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และสร้างบริการเพื่อสนองความต้องการนั้น
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ขั้นที่ 2 การหาข้อมูล

ภาพที่ 2.10 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ขั้นที่2
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
ไม่จาเป็นเสมอไปที่นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหากเกิดความแน่ใจ
และมีข้อมูลเพียงพออยู่แล้วหรือพร้อมที่จะซื้อในขณะที่เกิดความต้องการ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นการ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ ซึ่งข้อมูลที่หาจะมากหรือน้ อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ มี
อยู่เดิม ความกระตือรือร้นของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการหาข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับ (Kotler,
Bowen & Makens, 1999) แบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 3 แหล่งดังนี้
1. เพื่อน / ครอบครัว / คนรู้จัก (Personal sources)
2. สื่อเชิงพาณิชย์ (Commercial sources)
3. สื่อสาธารณะ (Public sources)
สื่ อ เชิ งพาณิ ช ย์ นี้ ร วมถึ ง โฆษณา พนั ก งานขาย ตั ว แทนจ าหน่ าย การจั ด แสดง ส่ ว นสื่ อ
สาธารณะนั้น เช่น การวิจารณ์ / แนะนาสถานที่ต่างๆ บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สื่อที่ นั กท่องเที่ ยวได้รั บ โดยมากแล้ ว จะเป็น สื่ อเชิงพาณิ ช ย์แต่แหล่ งข้อมูล ที่มีอิท ธิพ ลต่อ
นักท่องเที่ยวดูจะเป็นสื่อที่มาจากคนรู้จัก สื่อจากธุรกิจต่าง ๆ มักเป็นเพียงสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้จั ก
สิ่งที่น าเสนอ แต่สิน ค้าและบริการเหล่านี้จะถูกตัดสิ นโดยความเห็ นของคนรอบข้างเนื่องจากเป็น
ความเห็นที่ดูมีน้าหนักกว่า อย่างไรก็ดีการเข้าใจถึงแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงเป็นสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่ง นอกจากนั้นน้าหนักที่นักท่องเที่ยวให้กับแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็สาคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากธุรกิจจะ
สื่อสารกับลู กค้าได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพที่สุ ด การให้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ เพิ่ม
โอกาสให้สินค้าบริการถูกเลือกซื้อ
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ขั้นที่ 3 ประเมินทางเลือก

ภาพที่ 2.11 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ขั้นที่3
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
ข้อคานึงหลาย ๆ อย่างในสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ประเมินตัวเลือก ตัวอย่าง
การเลือกร้านอาหาร ข้อคานึงในการประเมินตัวเลือกอาจเป็นอาหาร บริการ บรรยากาศ ที่ตั้งร้าน
ราคา ข้อ คานึ งเหล่ านี้ มี ห ลากหลายและนั ก ท่ องเที่ ย วแต่ ล ะคนย่อ มมีก ลุ่ ม ของข้ อค านึ งเหล่ านี้ ไม่
เหมื อ นกั น ที เดี ย ว ความส าคั ญ ของข้ อ ค านึ งแต่ ล ะตั ว นั้ น มั ก จะไม่ เท่ ากั น ทั้ งนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะให้
ความสาคัญกับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตน อย่างไรก็ดีการเปรียบเทียบตัวเลือกของแต่ละคนมัก
มีปั จจัยต่างๆเข้ามาเกี่ย วข้อง เช่น การรับรู้ ความอคติ ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ กระบวนการ
เปรี ย บเที ย บ / ประเมิ น ตั ว เลื อ กอาจมี ค วามซั บ ซ้ อ นต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
กระบวนการตัดสินใจของแต่ละบุคคล
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ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ

ภาพที่ 2.12 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ขั้นที4่
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
ระหว่างขั้นตอนการเปรียบเทียบตัวเลือกถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อยังมีความตั้งใจซื้อเข้ามา
เกี่ย วข้อ ง ซึ่งทั ศนคติข องผู้ ที่ ใกล้ ชิด หรือเกี่ย วข้องในการซื้อ มัก จะมาก่อ น แต่ทั้ งนี้ก็ รวมถึ งความ
ต้องการของตัวผู้ซื้อเองด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือครอบครัวที่มีเด็ก การตัดสินใจซื้อบริการใดบริการ
หนึ่งที่มีเด็กเป็นผู้ใช้บริการนั้นด้วย ความต้องการของเด็กจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อครั้งนั้น ปัจจัย
อีกอย่างที่มีส่วนกระทบการตัดสินใจซื้ อคือ เหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ความต้องการใช้เงินไปกับสิ่งอื่น
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ทาให้การซื้อต้องพิจารณาข้อคานึงใหม่หรือถูกยกเลิกไป
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ขั้นที่ 5 พฤติกรรมหลังซื้อ

ภาพที่ 2.13 กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ขั้นที่5
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
การที่ สิ น ค้ า บริ ก ารถู ก ซื้ อ ยั ง ไม่ ใช่ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ หากแต่
พฤติกรรมหลังซื้อยังเกิดขึ้นตามมา พฤติกรรมหลังซื้อขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ได้รับจากการใช้บริการแล้ว
ซึ่งความรู้สึกอาจจะเป็นพึงพอใจหรือผิดหวัง ทั้งขึ้นอยู่กับความคาดหวังเทียบกับสิ่งที่ได้รับ หากสิ่งที่
ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ แต่หากน้อยกว่าย่อมเกิดความผิดหวัง
ตัวกาหนดความคาดหวัง เช่น สื่อ คาแนะนาต่างๆ สาคัญต่อพฤติกรรมหลังซื้ออย่างยิ่ง
การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดความคาดหวังที่ไม่ตรงกับความจริง
เช่น การจองห้องพักในโรงแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ราคาที่พักถูกเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวทราบ แต่น อกนั้ น คือการที่โรงแรมไม่มีบริการต่ างๆ เปิดให้ บริการเหมือนในแผ่ นพั บ
เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวผิดหวังกับการใช้บริการครั้งนั้น ผลคืออัตราเข้า
พักในโรงแรมอาจตกในระยะยาว
นักการตลาดจะต้องตระหนักถึงความสาคัญของความรู้สึกหลังการซื้อของผู้บริโภคให้มาก
เพราะหากผู้บริโภคมีความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกในทางลบ นอกจากเขาจะไม่กลับมาซื้อใหม่แล้ว
เขายั ง อาจจะกลายเป็ น แหล่ ง ข่ า วที่ พู ด ปากต่ อ ปากในทางลบ (Negative Word-of-Mouth
Information) ไปสู่ผู้บริโภคอื่น ๆ ทาให้ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปด้วย (Belch & Belch, 1993)
ได้ให้ข้อเสนอและเพื่อลดความรู้สึกกังวลใจ หรือความเศร้าเสียใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Remorse) ให้
ลดลงด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการเลือกซื้อ เช่น ส่งจดหมายตามไปหลังจากซื้อหรื อ
โทรศัพท์ไปถึง เพื่อเสนอให้บริการส่วนตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจใช้การโฆษณาที่
เน้นความพอใจของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นต้น นอกจากนี้บางบริษัทยังใช้นโยบายให้คือสินค้า
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และคืน เงิน ถ้าผู้ บ ริโภคไม่พอใจ หรือมีห นังสื อรับประกันสินค้ารับรองเพื่ อสร้างความพอใจให้ กับ
ผู้บริโภคหลังการซื้ออีกด้วย (ชุติมา มีสกุล, 2557)
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
นอกจากการเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแล้ว สิ่งที่สาคัญและต้องเข้าใจอีก
อย่างหนึ่ง คือ คนที่มีบทบาทในการตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งแยกออกเป็น 5 ฝ่าย
ดังนี้

ภาพที่ 2.14 ผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
แหล่งที่มา : ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2548).
ผู้ริเริ่มคือผู้ที่เสนอความคิดในการใช้บริการทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิด
ที่จะไปเที่ยวหรือการเสนอแหล่งท่องเที่ยว ผู้มีอิทธิพลนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดหรือความเห็นที่มีน้าหนัก
ในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจเป็นผู้ เลือกครั้งสุดท้ายในสิ่งที่ต้องการซื้อและอาจรวมถึงวิธีการซื้อ ผู้ซื้อ
หมายถึงผู้กระทาการซื้อ และผู้ใช้คือบุคคลที่ใช้บริการนั้น ๆ จะเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
นั้นอาจมีมากกว่า 1 คน ดังนั้นความเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้จึงสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อธุรกิจที่จะเสนอบริการและโฆษณาออกมาเพื่อจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
Bestwitted (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งแสวงหา จัดซื้อใช้
ประโยชน์ และ ประเมิ น สิ น ค้าบริก ารที่ คาดว่าจะสามารถสนองความต้ องการได้ นั กท่ องเที่ย วมี
ทรัพยากรที่สามารถใช้เพื่อแลกกับความพึงพอใจจากการใช้บริการ ที่เขาต้องการ คือ เงิน เวลา และ
ความพยายามการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทาให้ทราบถึง รูปแบบการตัดสินใจของนักท่องเที่ย ว
ว่า
1) เขาซื้อสินค้าบริการอะไร
2) ทาไมถึงซื้อบริการนั้น ซื้อบริการเมื่อไร
3) ซื้อบริการที่ไหน
4) ซื้อบริการบ่อยแค่ไหน
5) เขาประเมินบริการเหล่านั้นอย่างไร
หากต้องการเอาชนะใจของนักท่องเที่ยวได้แล้ว หรือทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
หลังจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น ศึกษา
ความต้องการ ความคิด การทางาน การใช้เวลาว่าง ของนักท่องเที่ยว เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจทั้ง
ปั จ จั ย ส่ ว นตั ว และ ปั จ จั ย กลุ่ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ดัดแปลงจากความหมายของ พฤติกรรมผู้บริ โภค (consumer
behavior) นั่นคือนักท่องเที่ยวเองก็เป็นผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเช่นกัน แต่สินค้าที่บริโภคเป็นสินค้าบริการ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยว ประเภทของลูกค้า
ที่มาใช้บริการทางการท่องเที่ยว โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ ฯลฯ ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละชาติ แต่ละกลุ่ม ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในการให้บริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ทาให้สามารถกาหนดโปรแกรมทัวร์ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่กลุ่มแต่ละประเภทได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการท่องเที่ยว
การสารวจวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ ได้แสดงให้ทราบว่าการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ ในขณะที่การผลิต
สินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในสังคมที่ส่งผลให้เกิดเงินตราและเวลาว่างเพื่อการพักผ่อนของ
ผู้คนมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันประชาชนที่ได้รับการศึกษาดีก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้ น เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการศึกษา การปรับปรุงการคมนาคมขนส่งช่วยทาให้การเดินทางท่องเที่ยว
รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ราคาถูกลงและมีความปลอดภัยมากขึ้น การปรับปรุงระบบการสื่อสารคมนาคม
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โดยผ่านระบบการพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ช่วยทาให้ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมท่อ งเที่ยวง่าย
ขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
จากการศึกษาของ Milman and Pizam (1995) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตัดสินใจ
เลื อกสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพลั กษณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมี
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดี จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่
มี ภ าพลั ก ษณ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วที่ ไม่ ดี อย่ างไรก็ ต าม ภาพลั ก ษณ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เกิดขึ้นจากการรับรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ สถานที่ท่องเที่ยว (Lumsdon, 2000) การรับรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวมี
อิท ธิพ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั ก วิ ช าการหลายท่ านได้ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในการเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า มี
องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว
การให้บริการของผู้เกี่ยวข้อง ราคาของสินค้าและบริการ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และการตลาด
การท่องเที่ยว (Buhalis,2000; Osti, Disegna, & Brida, 2012; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557)
Schmoll (1979) ได้เสนอโมเดลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวและกล่าวว่า โมเดลของเขาไม่ใช่แค่แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการสร้างทฤษฎี
เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจในการท่องเที่ยวโดยได้นาโมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภค
ของ Howard and Sheth (1969) และของ Nicosia (1969) เป็นฐานโมเดลที่ Schmoll สร้างขึ้นอยู่
บนหลั ก การที่ ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ทางสั งคมที่ เป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมการเดิ น ทาง
ประกอบด้วยแรงจูงใจต่าง ๆ ความปรารถนา ความต้องการจาเป็น และความหวังต่าง ๆ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ความมั่นใจของตัวนั กท่องเที่ยวเอง
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวเคยมีมาก่อน และข้อจากัดทางด้านเวลา
และงบประมาณ โมเดลของ Schmoll ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ขั้นสุดท้าย การตัดสินใจขั้นสุดท้ายซึ่งได้แก่ การตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังที่ใด เดินทางเมื่อใด จะพัก
ที่ไหน เดินทางอย่างไร และอื่น ๆ เป็นผลมาจากกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากมิติ 4 ด้าน
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้แก่ มิติที่ 1 สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สิ่งเร้า
ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ การสื่อสารการตลาด สื่อทางด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ คาแนะนาจากปากต่อ
ปาก หรือคาแนะนาจากผู้ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยว มิติที่ 2 ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยส่วน
บุคคล เป็นตัวกาหนดถึงเป้าหมายของลูกค้าในด้านของรูปแบบการเดินทางที่ต้องการ ความคาดหวัง
ต่ าง ๆ จากการท่ อ งเที่ ย ว จุ ด มุ่ งหมายทางการท่ อ งเที่ ย ว ความเสี่ ย งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว มิติที่ 3 ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก เช่น ความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อผู้ให้บริการ
ภาพลั ก ษณ์ ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ประสบการณ์ ที่ เคยได้เรียนรู้ม าก่ อนข้ อจ ากั ดทางด้านเวลาและ

43
ค่าใช้จ่าย มิติที่ 4 คุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ
ของแหล่งท่องเที่ยว หรือบริการต่าง ๆ ที่มีในแหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
ซึ่ง Cooper etal.(2005) กล่าวว่าโมเดลนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการบริการต่าง ๆ ที่นัก ท่องเที่ยวเลือกที่
จะใช้ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบทางด้านการเงิน
ที่ค่อนข้างสูง องค์ประกอบทางด้านภาพลักษณ์ องค์ประกอบทางด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
องค์ ป ระกอบทางด้ า นการวางแผนเอาไว้ ล่ ว งหน้ า และโมเดลนี้ ยั งชี้ ให้ เห็ นถึ ง ความส าคั ญ ของ
ภาพลักษณ์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
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1. สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว
ทางการเดินทาง
การโฆษณาและกร
ส่งเสริมการขาย

2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม

สภาพทาง
เศรษฐกิจ

บุคลิกภาพ

สิ่งพิมพ์ทางการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ความต้ องการ
จาเป็ น

แรงจูงใจ
คาบอกเล่าจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยมี
ประสบการณ์
คาแนะนาจากผู้ประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยว

ความต้ องการที่
จะเดินทาง

อิทธิพลทาง
สังคมต่าง ๆ

การค้ นหาข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ อง

ทัศนคติและ
ค่านิยม

ความคาดหวัง

การประเมิน
ตัวเลือกทางการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ

การตัดสินใจ

3. ตัวแปรภายนอกต่าง ๆ
ความเชื่อมัน่ ในตัวแทน
การท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการ
บริการต่าง ๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่เคยได้ รับมา
ในอดีต

ความคุ้มค่าของ
ประสบการณ์กบั ทุนที่เสียไป

สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ถกู เสนอให้

คุณภาพและปริมาณของ
ข้ อมูล

ความหลากหลายของ
โอกาสในการท่องเที่ยว

ประเภทของการเดินทางที่
ถูกนาเสนอ

การประเมินความเสี่ยง
ต่าง ๆ
ข้ อจากัดในด้ านเวลา
และงบประมาณ
และอื่น ๆ

4. คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริการ

ภาพที่ 2.15 โมเดลแสดงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของ Schmoll
แหล่งที่มา : Pizam & Ellis (1999, อ้างถึงใน นพวรรณ พรมเพ็ญ, 2558)
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การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผลการศึ ก ษาของ Wahab, Crampon and
Rothfield (1976) ได้ ก ล่ า วว่ า การซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วเป็ น การซื้ อ อย่ า งมี
จุดมุ่งหมายและเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากสินค้าอื่นเพราะมีคุณลักษณะ 4
ประการดังต่อไปนี้
1. ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมหรือวัตถุที่จับต้องได้ภายหลังจากการลงทุน
2. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรายได้ที่ผู้ซื้อได้รับอยู่
3. การซื้อไม่ได้เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน
4. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาจากการออมและการวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้า
นักท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวจะต้องทาให้เงินที่ออมพร่องไปและต้องไม่
คาดหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการซื้อความพอใจที่ไม่สามารถจับต้องได้ การที่ต้องลงทุนเพื่อ
ท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อความผิดหวัง และจะรู้สึกไม่ดีถ้ามีสิ่งใดหรือใครมา
ทาลายความรู้ สึ ก ของเขาขณะท่ องเที่ ยว Wehab และคณะได้ แสดงความคิ ดเห็ น ว่าการตัด สิ น ใจ
ท่องเที่ย วมีการดาเนิ น ไปเป็ น ขั้น ๆ และเพื่อจูงใจให้ นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจซื้อและเกิดการซื้อซ้าใน
อนาคต ผู้ขายจะต้องเกาะติดกับนักท่องเที่ยวตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ และจะต้องมี
การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ภาพที่ 2.16 โมเดลแสดงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของ Wahab, Crampon และ Rothfield
แหล่งที่มา : Wahab, Crampon & Rothfield (1976).
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึก
ของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการกับความ
คาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนที่จะใช้ หรือได้รับสินค้าและบริการนั้น ๆ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิ ตใจของมนุ ษ ย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ล ะบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ง สิ่งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
กุณฑลี รื่นรม, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา ตและ สาวิกา อุณหนันท์ (2547) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจ ไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่แต่ละบุคคล แสดงออกถึงความยินดีจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริโภคสินค้า ซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับนั้นเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับ
ความคาดหวังของคน ๆ นั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผลจากการใช้สินค้า หรือการได้รับบริการนั้นต่ากว่า
ค่าความคาดหวังบุคคลนั้นย่อมจะเกิดความไม่พอใจ ความคาดหวังของลูกค้าคนนั้นเกิดจากหลาย ๆ
องค์ประกอบ อันได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต คาบอกเล่าของเพื่อนฝูงและญาติมิตร แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
หรือแม้แต่พันธสัญญาขององค์กรที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า บางองค์กรได้สร้างความคาดหวังแก่ลูกค้าใน
ระดับสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดหวังแก่ลูกค้า ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรกาหนดความคาดหวังไว้
ต่า ก็ย่อมไม่สามารถชักนาลูกค้าให้เกิดความสนใจและมาซื้อสินค้าได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง การตัดสินใจโดยที่มีความชอบทัศนคติเกิดขึ้น ตามปฏิกิริยาในการซื้อสินค้า หรือมีการก่อ
ปฏิกิริยาตอบต่อสินค้าเพื่อผู้บริโภค งานวิจัยส่วนมากอิงอยู่กับทฤษฎีที่ว่า ความมั่นใจ ความไม่มั่นใจ
ในมาตรฐานของสินค้าที่เกิดก่อนขั้นตอนการบริโภค ซึ่งเป็นตัวกาหนดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่สาคัญ
ยิ่ง ทั้งนี้หมายความว่าลูกค้ามีมาตรฐานบริการบางอย่างในใจก่อนที่จะทาการบริโภค (ความคาดหมาย
ของผู้บริโภค) มีการสังเกตการปฏิบัติการ และทาการเปรียบเทียบกับมาตรฐานจากนั้นจึงได้สร้างการ
ตัดสินใจด้วยความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบดังกล่าว ถ้าคุณภาพการบริการต่ากว่าความคาดหมาย
ผลของการตัดสินใจจะเป็น การไม่ยืนยันแต่ผลออกมาเป็นแง่ลบ (Negative Disconfirmation) ถ้า
กรณีที่คุณภาพของการบริการดีกว่าที่คาดหมายไว้ ผลของการตัดสินใจจะเป็นแบบไม่มีการยืนยันแต่
ผลออกมาเป็ น ทางบวก (Positive Disconfirmation) และสามารถที่ จ ะมี ก ารยื น ยั น อย่ างง่ าย ๆ
ชัดเจน (Simple Confirmation) ได้ถ้าผลออกมาตรงตามความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีการ
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ยืนยันแต่ผลออกมาในทางบวกเป็นอย่างมากมาประกอบกันเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่เกิดขึ้น ถ้า
เป็นเช่นนี้ ลูกค้าก็จะยินดีและพอใจที่จะกลับมาใช้บริการในอนาคตมากกว่า
เอนก สุวรรณบัณฑิต & ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) กล่าวว่า ความพึงพอในในการบริการ
หมายถึง ภาวการณ์ แ สดงออกถึ งความรู้สึ ก ในทางบวกของบุ ค คลอัน เป็ น ผลมาจากการประเมิ น
คุณภาพของการบริการจากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการ
บริการนั้น โดยที่ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามความเกี่ยวเนื่องของบุคคลในการบริการนั้นได้แก่
ความพึงพอใจของผู้รับ บริการ (customer satisfaction) และ ความพึงพอใจของผู้ ให้ บริการ(Job
satisfaction) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า มีการแบ่งความหมาย
ออกเป็น 2 นัย คือ
1. การยึ ด สถานการณ์ ก ารซื้ อ เป็ น หลั ก หมายถึ ง ความพึ งพอใจที่ เป็ น ผลที่ เกิ ด จากการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง
2. การยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก หมายถึง ความพึงพอใจที่เป็น
ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง
จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า ความพึงพอใจ
เป็ น ความรู้ สึ ก ภายในจิ ต ใจที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มและเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง ความชื่ น ชอบ ความ
สะดวกสบาย ความคาดหวังในสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุตอบสนองกับความรู้สึกในทางบวก
ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการลูกค้า
เอนก สุวรรณบัณฑิต & ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวว่าลักษณะของความพึงพอใจ
ในการบริการสามารถอธิบายได้หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ บุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช้
ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใด ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เช่น คาบอกเล่า
ของกลุ่มเพื่อน โฆษณา เป็นต้น ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจากการบริการ หากการบริการเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการนั้น
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์ ห นึ่ ง ในการใช้ บ ริ ก ารบุ ค คลย่ อ มมี ข้ อ มู ล จากแหล่ งอ้ า งอิ งต่ า ง ๆ (reference) เช่ น
ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ คาบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ข้อมูลที่ได้จากธุรกิจบริการ
แบบเดียวกัน เป็นต้น เกิดเป็นความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับจากการบริการ (expectation) ซึ่งจะ
มีอิทธิพลแก่ผู้รับบริการในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการ
(performance) ห ากการบริ ก ารเป็ นไปตามที่ คาดหวั ง ย่ อ มเกิ ด การยื น ยั น ความถู ก ต้ อ ง
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(confirmation)ต่อการบริการและเกิดเป็นความพึงพอใจในการรับบริการ แต่หากไม่ได้รับการบริการ
ที่เป็นไปตามความคาดหมายก็จะเกิดเป็นการยืนยันความไม่ถูกต้อง (disconfirmation) และเกิดเป็น
ความไม่พึงพอใจได้
3. ความพึงพอใจเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์
ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น ทาให้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อน ขึ้น -ลง
ตลอดเวลา ส่งผลให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจะเห็นได้ว่า
ลักษณะของความพึงพอใจนั้น (1) เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ (2) เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
ได้รับจริงในสถานการณ์ห นึ่ง (3) เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น จากลักษณะดังกล่าวนี้สามารถอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการได้ ดังนี้
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
1. การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริก าร อั น เป็ น สิ่ งที่ ผู้ ให้ บ ริก ารได้ สั ญ ญาว่ าจะให้ โดย
ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการว่าจะได้รับอย่างน้อยตามที่ผู้ให้บริการได้
สัญ ญาไว้ ความมากน้ อยของคุ ณ ภาพของสิ่ งที่ ได้รับจะเป็ นตัวกาหนดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนั่นเอง
2. การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของการน าเสนอบริก าร ซึ่ งผู้ ให้ บ ริ ก ารด าเนิ น การน าเสนอผ่ านการ
แสดงออกต่าง ๆ ในกระบวนการบริการ โดยผู้รับบริการจะประเมินว่าผู้ให้บริการดาเนินการบริการ
อย่างเหมาะสมมากน้ อ ยเพียงใด ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้
ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตนในการ
ให้ บ ริ ก ารว่าผู้ ให้ บ ริ ก ารมี ค วามเต็ม ใจและจริงใจเพี ยงใดในการบริก าร การรับ รู้ห ล่ านี้ จะช่ ว ยให้
ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการบริการได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งนาไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการ
(วันทิกา หิรัญเทศ, 2552)
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญของความพึงพอใจในการบริการแล้ว ผู้ประกอบกิจการ
บริการจะเห็นได้ว่าจะต้องสร้างให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์บริการ เช่น รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และปรับปรุงกระบวนการในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการนั้นสู่ผู้รับบริการ โดยต้องอาศัยความจริงใจ และความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการเป็น
สาคัญ แต่หากว่า ผู้ประกอบกิจกรรมบริการไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์บริการที่แตกต่างได้ สิ่งที่สาคัญ
ที่จะต้องประเมินและพัฒนาก็คือรูปแบบการนาเสนอการบริการ ดังจะเห็น ได้จากการนาเสนอการ
บริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม สปา ภัตตาคาร ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอการบริการสู่ผู้รับบริการมากกว่าตัว
ผลิตภัณฑ์บริการ
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อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจบริการก็จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจทั้งสอง
ด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในกิจการบริการต่อไป
วิธีการวัดความพึงพอใจ
สรชัย พิศาลบุตร (2549) อธิบายว่า วิธีวัดความพึงพอใจ โดยทั่วไปสามารถวัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีวัดความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยวัดจากการสอบถามความคิดเป็น
ของผู้ใช้บริการที่เลือกมาเป็นตัวอย่างจานวนหนึ่ง เกี่ยวกับบริการแต่ละด้านและบริการรวมทุกด้านที่
ได้รับจากผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้บริการมาเป็นระยะเวลานาน
มากพอที่จะประเมินคุณภาพของบริการที่ได้รับในแต่ละด้านได้
2. วิธีวัดความพึงพอใจจากข้อมูลที่สามารถสะท้อนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย
วัดจากเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นสาหรับวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการแต่ละด้านและบริการ
รวมทุกด้านของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อความรวดเร็ว
ในการให้ บ ริก ารฝากหรือ ถอนเงิน จากธนาคาร เกณฑ์ ที่ ตั้ งขึ้ น ในการวัด ระดับ ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับบริการเสร็จ
ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่าได้รับการตอบสนองมาก
น้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ
สาโรช ไสยสมบัติ (2534) กล่าวถึง การวัดความพึงพอใจต่อการบริการว่า ความพึงพอใจต่อ
การบริการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบ
กับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ในการวัดความพึงพอใจ
ต่อการบริการอาจจะกระทาได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอร้องหรือขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนดค่าตอบไว้ให้
เลื อกตอบ หรือเป็ น คาตอบอิ ส ระโดยคาถามที่ ถามอาจจะถามถึ งความพึงพอใจ ในด้านต่ าง ๆ ที่
หน่ ว ยงานกาลั งให้ บ ริ การอยู่เช่น ลั กษณะของการให้ บริการ สถานที่ ให้ บริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริ การซึ่ง
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค และความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ
คาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีการที่ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง
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3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดย
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได้รับบริ การแล้ว
เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระทาอย่างจริงจัง และมีแบบแผนที่แน่นอน จึง
จะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

2.7 ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ตั้งอยู่ที่ ถนนปราจีน -เขาใหญ่ ตาบลเนินหอม อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมความงาม
ของดอกไม้ในปี 2553 เกิดขึ้นจากความชื่นชอบดอกไม้ ของ ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ วิศวกรด้านเคมี
และผู้บริหารสูงสุดของ PSP Group กลุ่มธุรกิจคลังน้ามันและโรงผลิตน้ามันหล่อลื่นจารบีรายใหญ่
ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ น บริ ษั ทแม่ข อง บริษั ท DSD Blossom เจ้าของ ดาษดา แกลเลอรี่ พร้อ ม
หลานสาวคุ ณ นภั ท ร บุ ญ ตานนท์ และคุ ณ สุ ว ดี บุ ญ ตานนท์ ที่ พ ยายามหาสายพั น ธุ์ ด อกไม้ จ าก
ต่างประเทศที่แปลกใหม่มาเพาะปลูกในเมืองไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นดอกกล้วยไม้ “ฟาแลนนอป
ซิป” ที่มีหลากสีสัน รวมกับดอกไม้ชนิดอื่นที่ สวยงามหาชมยากและเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า
ในตลาดโลก เช่น ดอกไฮเดรนเยีย , ดอกเยอบีร่า , ดอกหน้าวัว , ดอกเบญจมาศ ไม้ประดับประเภท
สับปะรดหลากสายพันธุ์ เพื่อปลูกจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
การปลูกไม้ดอกของ ดาษดา แกลเลอรี่ มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งหมดเข้ามาใช้ เป็น
การเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากต่างประเทศ และมีการ
พัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวที่หายากชนิดต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีเทคนิค
การให้ออกดอกที่แตกต่างกัน จึงมีระบบการจัดการ การควบคุมกรรมวิธีเพาะปลูกในโรงเรือนเพื่อให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทย ให้สามารถเพาะปลูกต้นไม้เมืองหนาวให้ออก
ดอกในเมืองร้อนได้อย่างสมบูรณ์
และประกอบกั บ พื้ น ที่ บ ริ เวณทางขึ้ น เขาใหญ่ ฝั่ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ไม่ มี สิ่ ง จู ง ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ จึงเกิดความคิดที่จะทาการเกษตรสมัยใหม่
พร้อมกับเปิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามของพันธุ์
ไม้ดอกที่หาชมได้ยากในประเทศไทย
โดยสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นหลาย
โซนด้วยกัน ทั้ง โซนแกลเลอรี่เรือนกระจกจัดแสดงพันธุ์ไม้สวยงามหายาก โซนโรงแรมและรีสอร์ต
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โซนเพาะปลูกเป็นเนิร์สเซอรี่ใช้ผลิตดอกไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ โซนพื้นที่บริเวณติดเชิงเขาที่มีทุ่งดอกไม้กว้าง
สามารถปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสุดลูกหูลูกตา มีสวนสัตว์ ทะเลสาบ ร้านอาหาร ไว้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน โซนจัดแสดงกิจกรรมช่วงกลางคืน รวมถึงยังมีโซนพื้นที่อื่น ๆ ที่ในอนาคต
จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามโอบล้อมด้วยธรรมชาติต่อไป
ในส่วนของแกลเลอรี่เรือนกระจก นับว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงาม
ของดอกไม้มากที่สุด โดยสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้มีการออกแบบการจัดแสดงพันธุ์ไม้
ผ่านการตกแต่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จัดแสดงหมู่มวลดอกไม้ หายากชนิดต่าง ๆ ในอุณหภูมิอากาศ
เหมาะสม และยังมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดแสดงดอกไม้ตามเทศกาลต่าง ๆ ที่แตกต่าง เพื่อ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้ และนักท่องเที่ยวยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ พันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่หลากหลาย
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาพร้อมครอบครัวทุกเพศทุกวัย มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดแสดงร่วมกับดอกไม้ สร้าง
ความตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งการจัดแสดงห้อง Secret Garden ที่เป็นโชว์ แสง สี เสียง ในห้อง
มืดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สัมผัสประสบการณ์ความสวยงามราวกับอยู่ในเทพนิยาย รวมทั้งการแสดง
โชว์ของน้าพุเต้นระบาที่เป็นจุดเด่น สร้างขึ้นจากทีมผู้สร้างเดียวกับ Dubai Fountain และโรงแรม
Bellagio เมือง Las Vegas รัฐ Nevada สหรัฐ อเมริกา นาความสุ ขทางสุ นทรีย์ศาสตร์มามอบแก่
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ยังมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมปฏิบัติ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มากมาย อาทิ การเพ้นท์ถุงผ้า การจัดสวนในโหลแก้ว การประดิษฐ์โปสการ์ด
รวมทั้ ง มี ก ารรั ง สรรค์ เมนู อ าหาร เครื่ อ งดื่ ม ไอศกรี ม ต่ า ง ๆ ที่ ผ สานวั ต ถุ ดิ บ จากดอกไม้ ท าให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสุขในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงามของ
สถานทีท่ ่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
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2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) ศึกษาเรื่อง การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั้งแรก
และนักท่องเที่ยวซ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วครั้ งแรกและนั ก ท่ อ งเที่ ย วซ้ า ตลอดจนศึ ก ษาปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ปั จ จั ย ผลั ก ดั น และ
องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวชาว
ไทยจ้านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวครั้ง
แรกและนักท่องเที่ยวซ้าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก นักท่องเที่ยวทั้ง 2กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,000 – 10,000
บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีความ
แตกต่างกัน ในเรื่ องจุ ดมุ่ งหมายในการเดิ น ทาง สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ไปเยี่ ยมชม และกระบวนการ
ตัดสิน ใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ย ว ปั จจัยผลั กดันที่ทาให้ นักท่องเที่ยวทั้ ง 2 กลุ่มเดินทางมายังแหล่ ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อ
นั กท่องเที่ย วครั้งแรก ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และความสะดวกในการเดินทางและเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยว ในขณะที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปั จจัยดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวซ้าเดินทาง
กลับมายังแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม คือ ด้านการคมนาคม
สุภัค มหารมย์ (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษาปั จ จั ย กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
ประสบการณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการเงิ น ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดใน
การเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 200 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุ 51
ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001
บาท ขึ้นไปและมีความถี่ในการเข้าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย 2 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ ด้านการที่ผู้บริหารเข้าไป
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สัมผั สเชิงลึ ก ด้านการสร้างตานานหรือเรื่องราว ด้านการสร้างสั มผั ส ได้จริง ด้านการปลุ กกระแส
การตลาด และด้านการสร้างชุมชนลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการผลิตภัณ ฑ์ด้าน
การเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05 โดยร่วมกันทานายการตัดสินใจการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีคิดเป็นร้อยละ 68.9 ในขณะ
ที่ ก ลยุ ท ธ์ก ารสร้ างความสั ม พั น ธ์ เชิ งประสบการณ์ ด้ านการสร้างความแปลกใหม่ ด้ านการสร้า ง
ประสบการณ์ใหม่ การให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยให้ประสบการณ์ที่
แตกต่างเป็นเลิศ และด้านการสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิดไม่ส่งผลกับการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี
ณัฐธนารีย์ วันหะรับ & โอรพันธ์ (ม.ป.ป.) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างเนื้อหาสาร
และสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการ
สื่ อสารของบล็ อ กเกอร์ ท่ องเที่ ย วโดยผ่ านช่ องทางโซเชีย ลมี เดีย ส าหรับ ระเบี ยบวิธีการวิจัย เป็ น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 6 ท่าน ซึ่งมีผู้อ่านผู้ติดตามจานวนมากกว่า 50,000 คน จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ผ่านโซเชียลมีเดียนั้น เริ่มจาก
การค้น หาจุดสมดุลที่น าไปสู่ การสร้างเนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 1.)
องค์ประกอบด้านทักษะ ความรู้ และสิ่งที่ชื่นชอบเข้ามารวม อยู่ด้วยกันเป็นการสร้างจุดแข็งของบล็อก
เกอร์ ทาให้ เกิดความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 2.) การกาหนดผู้ อ่านผู้ ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็น
ผู้ ห ญิ งในวั ย ท างาน ที่ มีความสนใจในเรื่องท่ องเที่ยว เดินทางมากกว่าผู้ ช าย 3.) การกาหนดแนว
ทางการสื่อสารของบล็อกโดยกาหนดจากรูปแบบการท่องเที่ยว รูปแบบการดาเนินชีวิตของตัวบล็อก
เกอร์เอง และความสนใจของผู้อ่านผู้ติดตามลาดับต่อมา คือการสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่าง ซึ่งบล็อก
เกอร์ได้มีการกาหนดดังต่อไปนี้ 1.) การสร้างเนื้อหาสารโดยใช้ภ าพถ่ายในการเล่ าเรื่อง ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้อ่าน 2.) การสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างด้วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง,
วิธีก ารน าเสนอในแบบเฉพาะตัว เช่ น ส านวนภาษา ภาพถ่าย และการเล่ าเรื่อง 3.) การกาหนด
เป้าหมายการสร้างเนื้อหาสารเป็นการตั้งเป้าหมายจากการทาเนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่ง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้จริงสามารถเพิ่มจานวนผู้อ่านผู้ติดตามให้มากขึ้น และการเผยแพร่ออกไปใน
โซเชียลมีเดีย ให้มากที่สุด นอกจากนี้การขยายฐานผู้อ่านเป็นการเพิ่มความสาเร็ จของการสร้างฐาน
ผู้อ่านของบล็อกเกอร์ ซึ่งมีวิธีการ ได้แก่ 1.) การเพิ่มฐานผู้อ่านผู้ติดตามผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย
เลื อ กใช้ ต ามองค์ ป ระกอบด้ านทั ก ษะความรู้ข องแต่ ล ะคน และการสร้างความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อ่ า น
ผู้ติดตาม โดยการตอบแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน ตอบคาถามในพื้นที่ส่วนตัว สร้างความเป็นกันเอง
และสร้างกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล ทางด้านแนวทางการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เป็นการขยายช่อง
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ทางการ สื่ อสารที่ เพิ่ มมากขึ้น หลั งจากประสบความส าเร็จจากการทาบล็ อก ได้แก่ หนังสื อ พ็อ ก
เก็ตบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษา
องค์กรธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การสอนบรรยายห้องเรียน หรือการสัมมนาและรายได้
จากการสร้างเนื้อหาหลังจากประสบความสาเร็จ ซึ่งมีผู้สนับสนุนในการทาเนื้อหาสาร ซึ่งการเข้ามา
ของผู้สนับสนุนได้แก่ การหาผู้สนับสนุนด้วยตนเอง, ผู้สนับสนุนติดต่อเข้ามา, การชักชวนแนะนาจาก
บล็ อ กเกอร์ ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยกั น เองและการพบปะบล็ อ กเกอร์ ท่ อ งเที่ ย วตามงานสั ง สรรค์ ง าน
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีผู้สนับสนุนจัดขึ้น
ชุม พล รอดแจ่ ม (2555) ศึ กษาการวิจั ย เรื่อ ง เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิงศิ ล ปวัฒ นธรรม
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
ศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน และเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการสารวจ และสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยว7 สถานที่ ๆ ละ 5 คน รวม 35 คน ได้แก่ (1)วัดเพลง (2)วัดโพธิ์บาง
โอ (3)วัดชลอ (4)วัดบางขนุน (5)วัดบางไกรใน (6)วัดบางอ้อยช้าง และ (7)ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ
บางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม) โดยผลการวิจัยทาให้ทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว ได้แก่ คาบอกเล่า การแสวงหาสถานที่ ทาบุญ การมาไหว้พระ การชมโบราณสถาน และ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม มีคนรู้จักชักชวน มาให้อาหารปลา ทราบจากสื่อออนไลน์ ( Internet) เห็นป้าย
ประชาสั มพัน ธ์ตามไหล่ทาง มาซื้อสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่น หนังสื อแนะนาการท่องเที่ยวเป็น
เส้นทางผ่าน การแนะนาจากรายการโทรทัศน์ และตั้งใจมาทานอาหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยค่าน้ามันรถยนต์ ค่ารถโดยสาร (กรณีที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว) เงินทาบุญค่าดอกไม้ธูป
เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซื้อของฝากของที่ระลึกค่าอาหารปลาค่าเช่าวัตถุมงคล ค่ าต้นไม้ค่าปุ๋ย
ค่าดิน และค่ากระถาง ต้นไม้สาหรับระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวเฉลี่ยทั้ง 7 สถานที่ใช้เวลาทั้งสิ้น
7.40 ชั่วโมง (ไม่รวมการเดินทางระหว่างสถานที่)จานวนสมาชิกที่มาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2
คน จานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวในสถานที่เดิมโดยเฉลี่ยคนละ 2 ครั้งและจากการสอบถามนักท่องเที่ยว
34 คน จาก 35 คน ตอบว่าจะกลับมาท่องเที่ยวอีก ข้อเสนอแนะจากการศึกษา หน่วยงานราชการใน
ระดับท้องถิ่น ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนถึงความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวในระยะยาวเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว ในด้านการพัฒนาทางกายภาพ
ควรมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เส้นทางการเดิน ทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว
ให้พร้อมสาหรับการบริการนักท่องเที่ยว
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ณั ฐิ ต า กั ล ศรี & สุ ช าดา พงศ์ กิ ต ติ วิ บู ล ย์ (2556) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
ประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์
ซาฟารี จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ รวมถึงประสิทธิผลใน
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – Depth Interview) ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการทาตลาด
เชิ งประสบการณ์ รวมทั้ งสั ม ภาษณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การท าตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ นอกจากนี้ มีการศึกษาข้อมู ล จากเอกสาร และบทความต่าง ๆ ในสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และ
อิน เตอร์เน็ ต รวมทั้งการสั งเกตการณ์ แบบมีส่ว นร่ว ม และไม่มีส่ วนร่วม ผลการวิจัย มีดังต่อไป 1.
ขั้นตอนในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของ “เขาเขียวเอสตาเต้ แคมปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.
ชลบุรี” มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) วิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า (2) กาหนดโครงสร้างประสบการณ์
ของลู ก ค้ า (3) ออกแบบประสบการณ์ ที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (4) ออกแบบจุ ด ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า (5) สร้ า ง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า 2 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้าง
จากประสบการณ์ทางกายภาพ และ (2) สร้างจากประสบการณ์ทางความรู้สึก โดยผ่านพนักงานและ
สิ่งสิ่งพิมพ์ 2. การทาตลาดเชิงประสบการณ์ที่มีประสิทธิผลในการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของลูกค้าในช่วงก่อนมาใช้บริการ และระหว่างการใช้
บริการกับความพึงพอใจในการรับบริการจริ ง พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยกว่าหรือเทียบเท่าการ
บริการที่ได้รับจริง ในด้านที่พักและสถานที่ให้ บริการ เช่น ห้องน้า ห้องอาหาร เป็นต้น แต่ลูกค้ามี
ความพึงพอใจมากกว่าหรือเทียบเท่าการบริการที่ได้รับจริง ในด้านบรรยากาศโดยรอบของรีสอร์ท
และการให้บริการพนักงาน
ธั น ยา พรหมบุ ร มย์ & นฤมล กิ ม ภากรณ์ (2558) งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์นักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม
และเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
และแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะระยะแรกจากข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจานวน 24 ราย และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกทาให้ได้
องค์ ป ระกอบการสร้ างประสบการณ์ ของนั ก ท่อ งเที่ย ว 10 ด้ าน ได้ แก่ (1)ที่ พั ก (2) กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยว (3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว (4)การเดินทาง (5) ความคุ้มค่าเงิน
(6) บุ คลากรแนะนาท่องเที่ยว (7) ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (8) ด้านอาหารและเครื่องดื่มและ (9)
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์ สิ น (10) แหล่ งท่ องเที่ ยว และน าผลของข้ อมูล เชิงลึ กมาพั ฒ นา
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณระยะที่สองจากนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวในพื้นที่ศึ กษาข้อมูล
เชิงปริมาณเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 300 ตัวอย่างและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน
300 ตั ว อย่ างวิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิ งปริม าณด้ว ยสถิติ เชิงพรรณนาและวิเคราะห์ ก ารถดถอยผลการ
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วิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัด สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ มที่ค่อนข้างชัดเจน
ได้แก่ (1) กลุ่มที่ทากิจกรรมผสมผสานท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและสุขภาพ (2) กลุ่มที่ทากิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวต่างชาติมักจะมาเรียนในเรื่องการทาอาหารไทย มวย
ไทย (3) กลุ่มที่ทากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพที่เห็นชัด ที่สุด เป็นเรื่องของสปา และ (4) กลุ่มที่
ทากิจ กรรมเชิงวัฒ นธรรม จากการวิเคราะห์ ส มการถดถอย เมื่อ พิ จารณาจากค่า Standardized
Coefficients Beta พบว่า ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียง
ตามความสาคัญ 5 อันดับแรก คือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ด้านความคุ้มค่าเงิน
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านบุคลากรแนะนาการท่องเที่ยวตามลาดับ
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือด้านความคุ้มค่าของเงิน
ด้านศูนย์การท่องเที่ยว ด้านที่พัก การเดินทาง/การขนส่งในพื้นที่ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของสถานที่ท่องเที่ยว ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประเมิน
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านการเดินทางและบริการขนส่งในพื้นที่ได้แก่ ความสะดวกสบายและ
เชื่อถือได้ความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ ราคาที่จ่ายบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจน้อยสุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่น
ภั ท รพร พั น ธุ รี (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร โดยผ่ า น
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มุ่งศึกษาการจัด
กิจ กรรมการท่ องเที่ ย วเชิ งอาหาร เพื่ อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ แก่นั กท่อ งเที่ ยว โดยใช้แนวคิ ด
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านรายการการจัดนาเที่ยวของบริษัทนาเที่ยวในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากร คือ บริษัทนาเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 704 บริษัท และได้รับการตอบกลับจานวน 215 บริษัท สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การสร้างความประทับใจ
แบบต่ า ง ๆ ในกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร รองลงมาตามล าดั บ ได้ แ ก่ การเสนอให้ ชิ ม /
รับประทานอาหาร การให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร การนาเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร การ
นาชมแหล่งท่องเที่ยวทางอาหาร และการทดลองทาอาหารของนักท่องเที่ยว แสดงให้ เห็ นว่าการ
เสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักท่องเที่ยวนั้น ทา
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้อย่างแท้จริงในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ธัญ ญลั กษณ์ ศิริ วรรณางกูล (2555) ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่ งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาแนวทางการดาเนินธุรกิจแบบฟาร์มสเตย์
จากภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดสระบุรี 2)สารวจแรงจูงใจและความพึงพอใจของ
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นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์จังหวัดสระบุรี และ 3)เพื่อสารวจ
พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องความสาคัญของสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการฟาร์มสเตย์จังหวัดสระบุรี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์
จังหวัดสระบุรี ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย แล้วนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ผล ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลวิจัยพบว่า การทาฟาร์มสเตย์สามารถทา
ได้ทั้งฟาร์มขนาดเล็ก กลาง จนไปถึงขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการสวนผักผลไม้ ดอกไม้ ฟาร์มปศุสัตว์
ต่างๆ ก็สามารถทาฟาร์มสเตย์ได้ โดยผู้ประกอบการไม่จาเป็นต้องมีกิจกรรมเชิงเกษตรภายในฟาร์ม
ของตนเอง เพียงแต่ทาพันธมิตรกับผู้ประกอบการเชิงเกษตรไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแบบฟาร์ มสเตย์
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควรและนักท่องเที่ยวยังมีจานวนค่อนข้างน้อย นอกนั้นผล
สารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วง 24-36ปีมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(66%) เป็นผู้ใช้ทั กษะแรงงานมากที่สุด(67%)
โดยมี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,000บาทขึ้ น ไป(35%)และนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาจาก
กรุงเทพมหานคร(32%) ปัจจัยภายในที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญคือด้านเพื่อสัมผัสความสวยงาม
ของธรรมชาติและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเรียบง่ายและความเงียบสงบ
ของฟาร์มสเตย์เป็นปัจจัยภายนอกที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญระดับมากที่สุด ส่วนด้านความพึง
พอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มสเตย์ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือสิ่งอานวยความสะดวกในห้องพักและความมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
ตามล าดับ ในด้านพฤติ กรรมนั กท่ องเที่ ยว พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ ไม่ เคยท่อ งเที่ยวรูป แบบ
ฟาร์มสเตย์มาก่อน(60%) การเดินทางท่องเที่ยวมักเดินทางกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน(53%) โดยมี
จานวนผู้ ร่วมเดิน ทาง 3-6 คน(47%) และระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย 1-2วัน (77%) กลุ่ ม
ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก การท่ อ งเที่ ย วแบบฟาร์ม สเตย์จ ากเพื่ อ น/ญาติ และอิ น เตอร์เน็ ต มากที่ สุ ด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจ คือ การรีดนมโค การให้อาหารโค และกิจกรรมแค้มไนท์ปาร์ตี้
ฐปนี ย์ วิ ช ญธน และรุ่ ง นภา พิ ต รปรี ช า (2555) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ างตั ว ชี้ วั ด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและปัจจัยสะท้อนตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จัดลาดับ ความสาคัญของตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิ จพลังงานในประเทศไทย โดย
ผลการวิ จั ย กล่ า วว่ า รู ป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ พลั ง งาน
ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. รู ป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในด้ า น
กระบวนการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม CSR- in – process และ
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การด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม CSR – after – process 2. รู ป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง และ 2. การดาเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียโดย
อ้อม 3. รูป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรมความรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคมในด้านสาระหรือเนื้ อหาของความ
รับผิดชอบต่อสังคม จะเน้นไปที่การนาจุดเด่นหรือนโยบายหลักขององค์กรมาออกแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้จะต้องดาเนินการบนพื้นฐานของ
สาระเนื้อหาของ โครงสร้างและนโยบายขององค์กรด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและชุมชนด้วย
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ซื้อของฝากของนั กท่องเที่ย วชาวจี น ผลการวิจัยพบว่า ลั กษณะของสิ นค้าที่ นักท่องเที่ ยวนิ ยมซื้อ
กลับไปยังภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยวนั้นมีลักษณะดังนี้ สินค้าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็ทราบถึงที่มาของ
สินค้านั้น สินค้าที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นต้นกาเนิดหรือมีชื่อเสียงในการผลิตสินค้าที่ระลึกประเภทนี้
สินค้าที่มีราคาถูกกว่าและคุณ ภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว ซึ่งโดยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคาของสินค้าไทยเป็นตัวกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก
นักท่องเที่ย วจะให้ ความส าคัญด้านคุณ ภาพของสิ นค้า นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในคุณ ภาพของ
สินค้าของไทย ส่วนในด้านการสื่อสารทางการตลาดสาหรับสินค้าที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น
ไทยหรือการมีป้ายเชิญชวนและพนักงานขายที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะมีส่ วนช่วยในการตัดสินใจ
ซื้ อ มากขึ้ น โดย นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น แบบอิ ส ระจะมี Awareness และหาข้ อ มู ล เกี่ ย วสิ น ค้ า ใน
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด
จ าก งาน วิ จั ย ข อ ง Öztürk (2 0 1 5 ) เรื่ อ ง Exploring the Relationships between
Experiential Marketing, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: An Empirical
Examination in Konya ซึ่งทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ ความ
พึ งพอใจของลู ก ค้ า และลู ก ค้ าผู้ จ งรัก ภั ก ดี ว่า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร และผลการวิ จั ย พบว่ า
การตลาดเชิงประสบการณ์เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้าซึ่งส่งผลโดยตรงให้
เกิดลูกค้าผู้จงรักภักดี และการตลาดเชิงประสบการณ์ยังสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้แก่ลูกค้าอย่างมาก
ซึ่งส่งโดยตรงต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า
Kuo and Shin’ya Nagasawa (2015) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ที่
น าไปสู่ ค วามตั้ งใจเชิ งพฤติ ก รรม ของตลาดสิ น ค้ า ประเภทของมี ค่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคบนพื้นฐานของการทาการตลาดเชิงประสบการณ์ จากแบบจาลอง
ของ Schmitt (1990) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การทาการตลาดเขิงประสบการณ์ส่งผลโดยตรงในเชิงบวก
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ต่อ ประสาทสั มผั ส และก่ อให้ เกิด ความเชื่ อมั่ น และเชื่ อใจของผู้ บ ริโภคอีก ทั้ งสร้างความสั มพั น ธ์
ระหว่ างความเชื่ อ ใจและพฤติ ก รรมซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่ อ ความตั้ งใจของผู้ บ ริ โภคที่ จ ะกลั บ มาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง จะเห็ น ได้ ว่ า จากงานวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาอ้ า งอิ ง นั้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า การท า
การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นตัวก่อให้เกิดการรับรู้ ความสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจให้
เข้าไปสัมผัส เมื่อสัมผัสแล้วจะเกิดความพึงพอใจในระดับต่าง ๆ และด้านต่าง ๆ เสมอ ซึ่งข้อค้นพบที่
สาคัญมักพบว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในระดับมากแล้ว จะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการ คือผู้บริโภคเกิดการจงรักภักดีและนาไปแนะนา บอกต่อแบบปากต่อปาก
ในทางที่ดีต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ
สถานที่ท่ องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ” ผู้ วิจัยมีวิธีก ารศึกษาที่ มีรายละเอียดรูปแบบของการศึ กษา
ดังต่อไปนี้

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจัย เชิงคุณ ภาพนี้ เป็ น ผู้ จัด การแผนกบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
สถานที่ ท่ องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ จังหวัดปราจีนบุ รี ได้แก่ นายราชันย์ โพธิสุว รรณ เนื่องจาก
สามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก มีหน้าที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และดูแลภาพรวมของสถานที่
สามารถให้ ข้อมูลแก่ผู้ ที่ส นใจได้ และจะสั มภาษณ์ข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ตาแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหารายละเอียดในส่วนอื่น ๆ
3.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.2.1 การค้ น คว้ า จากเอกสาร ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ า นแนวคิ ด ทฤษฎี
นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
และการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมทั้ งค้น คว้าข้อมูล จากสื่ อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ ต
ตลอดจนศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
3.1.2.2 การศึกษาจากการลงภาคสนาม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูล จากการลงภาคสนาม โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คือ การเน้น
ซักถามแบบการสัมภาษณ์รายบุคคล ตัวต่อตัว ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ โดยการกาหนด
ประเด็นคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น ใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระสาหรับการเก็บข้อมูล และสามารถนาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเชิง
ปริมาณ
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ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นผู้มีตาแหน่งในการปฏิบัติงานสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มี
จานวนทั้งสิ้น 8 คน ดังต่อไปนี้
1) นายราชันย์ โพธิสุวรรณ ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
2) นางสาวพิมลรัตน์ ดีแสน ตาแหน่ง ทีมการตลาด
3) นางสาวอารีวรรณ สุขอินทรีย์ ตาแหน่ง ผู้จัดการแกลเลอรี่
4) นายนเรศ แก้วจินดา ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
5) นายวิชิต ชยาพิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
6) นายพสิษฐ์ นิติธรอุดมศักดิ์ ตาแหน่ง ผู้จัดการห้องอาหาร Bloom at Dasada
7) นายธเนตร ประมูลทรัพย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแกลเลอรี่
8) นายธนพัฒน์ พฤกธารา ตาแหน่ง นายช่างใหญ่
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เป็ น แนวค าถามที่ ใ ช้ ใ นการสั ม ภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขั้นตอนในการสร้างแนวคาถาม มีดังนี้
3.1.3.1 กาหนดแนวค าถามตามวัต ถุป ระสงค์ ของการวิจัย เพื่ อค้น หากลยุ ท ธ์การ
สื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ในปัจจุบัน
3.1.3.2 ศึ กษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การ
สื่อสารผ่านประสบการณ์
3.1.3.3 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในตาแหน่งต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเทีย่ วดาษดา แกลเลอรี่
ดังนั้น การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว สิ่งจาเป็นสาหรับผู้วิจัยที่จะต้องมีเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ คาถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแนวคาถามจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
2. ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ดาษดา แกลเลอรี่ มากที่สุด
3. เอกลักษณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้สื่อสารออกไปให้นักท่องเที่ยวรับรู้ เป็น
ลักษณะใด
4. เมื่อพูดถึงจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่คนทั่วไปนึกถึงได้ คืออะไร
5. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการออกแบบทางศิลปะ ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ให้
นักท่องเที่ยวมาสัมผัส อย่างไรบ้าง
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6. ร้ านอาหารและสถานที่ต่าง ๆ ในสถานที่ ท่องเที่ ยวดาษดา แกลเลอรี่ ถูกตกแต่ง ด้ว ย
แนวคิดอะไร
7. แนวความคิดแรงบันดาลใจ ที่ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้สื่อสารผ่านการจัด
แสดงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ณ จุดต่างๆ เป็นอย่างไร
8. กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
9. ความประทับใจที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยว
10. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีกิจกรรม our door บริการนักท่องเที่ยวอย่างไร
บ้าง
11. ผลิตภัณฑ์สินค้า ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีความโดดเด่น อย่างไร
12. สถานที่ ท่ องเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ คิ ด ว่านั กท่ อ งเที่ ย วได้เข้ามาท่ อ งเที่ ยวแล้ ว เกิ ด
ความสุข นาไปสู่การบอกต่อ นาเสนอการท่องเที่ยวในทิศทางใด
13. คิดว่านักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ผ่านสื่อใด
14. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการทาการสื่อสารทางสื่อใดบ้าง
15. อุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินงานการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
3.1.4 การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Close Ended Questionnaire) เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคาตอบใน
สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการจากผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
3.1.5 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในการตอบปัญหานา
วิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา จะเริ่มในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 โดยไปเก็บ
ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และนามาเป็นแนวแบบสอบถามในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าและจากการลงภาคสนามสัมภาษณ์
มาทาการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร
แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ และท้ายสุดนาข้อมูลมา
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วิเคราะห์และตีความในรูปแบบของการพรรณนา โดยนาแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามารองรับการ
วิเคราะห์ในส่วนของผลการศึกษาให้มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
3.1.7 การตรวจสอบข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือของแนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยนาแนวคาถามดังกล่าวมาปรึกษากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสาร ทาการตรวจสอบ
และแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อความสมบูรณ์ของการสัมภาษณ์
3.1.8 การนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลใช้ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตามแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ด้วยการเขียนเล่าเรื่องหรือการบรรยาย (Narrative) ด้วยวิธีการ
อธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการนาเสนอข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อตอบปัญหานาวิจัย
ของการศึกษา

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.2.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ได้นามากาหนดตัวแปรตามสมมติฐานที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.2.1.1 สมมติฐ านข้อที่ 1 การรับรู้ข่าวสารผ่ านประสบการณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาเที่ยว
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจมาเที่ยว
3.2.1.2 สมมติฐานข้อที่ 2 การตัดสิ นใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลั งใช้
บริการ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตัดสินใจมาเที่ยว
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมหลังใช้บริการ
3.2.1.3 สมมติฐานข้อที่ 3 การรับ รู้ข่าวสารผ่ านประสบการณ์ ของสถานที่ท่ องเที่ ยว
ดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ
3.2.1.4 สมมติฐานข้อที่4 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความพึงพอใจ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมหลังใช้บริการ
3.2.1.5 สมมติฐานข้อที่ 5 การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตัดสินใจมาเที่ยว
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่
เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 400
คน ทั้ง เพศชายและหญิง อายุ ต่ากว่า 25 ปี – 56 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง ด้วย
ตารางสาเร็จรูปของทาโร่ยามาเนะ (Yamane,1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล ,2543) เป็นตารางที่ใช้
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่
สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% และจากตารางสาเร็ จรูป Taro Yamane
เมื่อประชากรที่มีจานวนมากกว่า 100,000 คนขึ้นไป จึงทาให้การหากลุ่มตัวอย่าง ของงานวิจัยนี้อยู่ที่
จานวน 400 คน
3.2.3 การสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัย ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบเจาะจง(Purposive sampling) โดย
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่ จั งหวัดปราจี น บุ รี จานวน 400 คน เนื่องจากเป็ นผู้ ที่มีป ระสบการณ์ และมีปฏิ สั มพัน ธ์
โดยตรงต่อสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะที่ให้ผู้ตอบ
กรอกแบบสอบถามด้ ว ยตั ว เอง (Self-Administration) โดยแบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น การแจก
แบบสอบถามทั่ ว ไป ซึ่งลั กษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็ น คาถามแบบปลายปิ ด (Close-End
questions) โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ทาให้ตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แก
เลอรี่ ความพึงพอใจและพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน
คาถามที่ใช้ในเครื่องมือแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิดทั้งหมด(Close-end questions)
โดยมีลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากร เป็นคาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วยคาถาม
ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ
ส่วนที่2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่
แบ่งคาถามตามองค์ประกอบช่องทางการรับรู้ ดังนี้
ท่านรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารของสถานที่ท่องดาษดา แกลเลอรี่ ผ่านช่องทางใด
1.โทรทัศน์
-รายการข่าว เช่น เรื่องเล่าเช้านี้
-รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว รายการเทยเที่ยวไทย
-รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว ตลาดสดสนามเป้า
2.วิทยุ
-chill 89 FM.
-Greenwave 106.5 FM.
- fresz 91.5 FM.
3.หนังสือพิมพ์
- M2F
- ไทยรัฐ
- Bangkok Post
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- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- เดลินิวส์
- ประชาชาติธุรกิจ
- New 108
4.นิตยสาร
- Bangkok magazine
- Gateway
- Voyage
- Life And Home
- GASTROGASM
- CLEO Magazine
- นิตยสารทีวีพูลแม็กกาซีน
- Around Magazine
5.Facebookfanpage
-Facebookfanpage ไทยรัฐ
-Facebookfanpage คมชัดลึก
6. Facebookfanpage
: dasadaflower
7. Instagram
: dasadakhaoyai
8. Line
: @dasada
9.เว็บไซด์ของดาษดา แกลเลอรี่
: www.dasada-happiness.com
10.สื่อออนไลน์
- รีวิวpantip
- รีวิวจากเพจท่องเที่ยวไปไหนดี
- รีวิวจากเพจท่องเที่ยวชิลไปไหน
- รีวิวจากเพจท่องเที่ยวสะดุดตา
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11.คนรอบข้าง
เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักบอกต่อ เป็นต้น
ส่ว นที่ 3 คาถามเกี่ย วกับ การตั ดสิ น ใจมาเที่ ย ว ความพึ งพอใจ พฤติ ก รรมหลั งใช้ บ ริก าร
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ แบ่งคาถามตามองค์ประกอบ ดังนี้
โดยคาถามข้อ 1-3 จัดเป็นการวัดระดับการตัดสินใจ ด้านตระหนักถึงความต้องการ
1. ความต้องการพักผ่อน
2. ถูกกระตุ้นจากการโฆษณาตามสื่อ
3. ถูกกระตุ้นจากคนรอบข้างที่บอกเล่าบอกต่อถึงความสวยงาม
คาถามข้อ 4-7 จัดเป็นการวัดระดับการตัดสินใจ ด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว
4. ไม่มีการหาข้อมูลเลย
5. หาข้อมูลก่อนมาจากสื่อออนไลน์ เช่น pantip บล็อกเกอร์ รีวิวจากเพจท่องเที่ยวต่าง ๆ
6. หาข้อมูลก่อนมาจากเว็บไซด์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่โดยตรง
7. หาข้อมูลก่อนมาโดยการสอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยไปมาก่อนแล้ว
คาถามข้อ 8-11 จัดเป็นการวัดระดับการตัดสินใจ ด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ
8. ตัดสินใจมาเพราะสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก
9. ตัดสินใจมาเพราะสถานที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นแหล่งรวมความสวยงามของดอกไม้และการ
ตกแต่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
10. ตัดสินใจมาเพราะสถานที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
11. ตัดสินใจมาเพราะอยากสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อทันกระแสสังคม
คาถามข้อ 12-18 จัดเป็นการวัดระดับด้านความพึงพอใจ การตัดสินใจ และพฤติกรรม
หลังใช้บริการ
12. เมื่อมาแล้วพึงพอใจในด้านบรรยากาศสถานที่ที่ถูกตกแต่ง
13. เมื่อมาแล้วพึงพอใจในด้านของกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จัดขึ้น
14. เมื่อมาแล้วพึงพอใจในด้านพนักงานต้อนรับ บริการเอาใจใส่
15. เมื่อมาแล้วพึงพอใจตามที่คาดหวังจากการรับรู้ก่อนมาท่องเที่ยว
16. เมื่อมาแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจที่อยากจะบอกต่อ
17. เมื่อมาแล้วหากมีโอกาสท่านจะกลับมาใช้บริการอีก
18. เมื่อมาแล้วไม่เกิดความประทับใจ ไม่บอกต่อ
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ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (Five-Point
Likert Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1. มากที่สุด 5
คะแนน
2. มาก
4
คะแนน
3. ปานกลาง 3
คะแนน
4. น้อย
2
คะแนน
5. น้อยที่สุด 1
คะแนน
การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการให้ความสาคัญตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อ ออกเป็น 5 ระดับ
โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น มีสูตรดังนี้

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้
จากการหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สามารถนามาประยุกต์กาหนดความสาคัญ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
1.00 – 1.80
ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
1.81 - 2.61
ระดับความเห็นด้วยน้อย
2.62 – 3.40
ระดับความเห็นด้วยปานกลาง
3.41 – 4.20
ระดับความเห็นด้วยมาก
4.21 – 5.00
ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
3.2.5 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ ย งตรง(Validity) และความเชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ หา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอ
คาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ จึงค่อยนาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริง
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3.2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ไว้
ดังนี้
1) ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเองพร้อมชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูล ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ และเก็บข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์
2) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามที่ต้องการแล้ ว ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
หลังจากที่ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูล และทาการตรวจสอบความครบถ้วนของแบบทดสอบ
เพื่อความสมบูรณ์แล้ว จึงทาการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows ในการคานวณค่าสถิติต่าง ๆ
ในการวิจัย (ใช้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เพื่อนาเสนอและสรุปผลในการวิจัยครั้งนี้ โดยทา
การคานวณค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทาการวิเคราะห์ ด้วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของข้อมูลต่างๆ เพื่ออธิบายข้อมูล การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ พฤติกรรมหลังใช้บริการ
2) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coeffcient) เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้
- การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ กับการตัดสินใจ
มาเที่ยว
- การตัดสินใจมาเที่ยวกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
- การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่กับความพึงพอใจ
- ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
- การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
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โดยเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ วิเชียร เกตุสิงห์ (2547) มีดังนี้
ค่าระดับความสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์
0.00 - 0.20
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์
ในระดับต่ามาก
0.21 - 0.40
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์
ในระดับต่า
0.41 - 0.60
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง
0.61 - 0.80
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์
ในระดับสูง
0.81 - 1.00
แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์
ในระดับสูงมาก

71

3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
กลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์

การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์
(ช่องทางการรับรู้)

H3

H1
ความพึงพอใจ
- ด้านบรรยากาศที่ถูกตกแต่ง
- ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาษดา
แกลเลอรี่จัดขึ้น

H5

การตัดสินใจมาเที่ยว
- ด้านตระหนักถึงความต้องการ
- ด้านการหาข้อมูล
- ด้านประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจ

- ด้านพนักงานต้อนรับ บริการ
เอาใจใส่
- พึงพอใจตามที่คาดหวัง จาก
การรับรู้ก่อนมาเที่ยว

H2
H4

พฤติกรรมหลังใช้บริการ
- บอกต่อ
- กลับมาใช้บริการใหม่
- ไม่บอกต่อ

บทที่ 4
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่
ท่องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ” มีวัตถุป ระสงค์เพื่อค้นหากลยุทธ์การสื่ อสารผ่านประสบการณ์ ของ
สถานที่ ท่ องเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ การรับ รู้ข่ าวสาร การตั ด สิ น ใจมาเที่ ยว ความพึ งพอใจ และ
พฤติกรรมหลังใช้บริการ ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยมุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิด
การตลาดเชิงประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ในส่วนต่าง ๆ
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งรายละเอียดเนื้อหาจากคาถามที่ได้ไปสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
4.1 ภาพรวมการสื่อสารการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
4.2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มอบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์
4.3 ช่องทางการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
4.4 ปัญหาและอุปสรรค

4.1 ภาพรวมการสื่อสารการตลาดของสถานที่ท่องเทีย่ วดาษดา แกลเลอรี่
สถานที่ท่องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ คือ สถานที่ท่องเที่ ยวที่จัดแสดงดอกไม้นานาพันธ์ ที่
เกิดขึ้นจากการชื่นชอบดอกไม้ของ ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ พร้อมหลานสาว คุณนภัทร บุญตานนท์
และคุณสุวดี บุญตานนท์ จึงเริ่มจากทาการศึกษาพันธุ์ดอกไม้สายพันธุ์ที่หาชมได้ยากจากต่างประเทศ
และเริ่มเพาะพันธุ์โรงเรือนเพื่อจาหน่าย ต่อมาเนื่องจากมีการเพาะปลูกเป็นจานวนมาก และอยาก
แบ่งปันความสวยงามของดอกไม้ จึงได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ขึ้น เพื่อจัดแสดง
พัน ธุ์ไม้ส วยงามผ่ านการถ่ายทอดที่ ใช้ศิล ปะความคิดสร้างสรรค์ ไว้บ ริการนักท่องเที่ ยวที่ชื่น ชอบ
ดอกไม้ได้เข้าชม และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้สัมผั ส
ประสบการณ์ความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
และได้มีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ในทุก ๆ ปลายปี เพื่อเป็นการจัดแสดงดอกไม้อย่างเต็ม
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รูป แบบแก่นั กท่องเที่ย วได้เข้าชม เนื่องจากผลผลิตดอกไม้จะเติบโตเต็มที่ในช่วงปลายปีที่มีส ภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็ น สถานที่ ท่ องเที่ ยวดาษดา แกลเลอรี่ จึงจัดเป็ นงานแสดงดอกไม้ อีเว้น ท์ใหญ่
ปลายปีของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา นับว่าเป็นอีเว้นท์ใหญ่ที่คอยส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทุก ๆ
ปลายปี ในระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ผู้ ที่ มี ต าแหน่ งรั บ ผิ ด ชอบในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ ประกอบไปด้ ว ย 8 คน
ดังต่อไปนี้
นายราชันย์ โพธิสุวรรณ ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิมลรัตน์ ดีแสน ตาแหน่ง ทีมการตลาด
นางสาวอารีวรรณ สุขอินทรีย์ ตาแหน่ง ผู้จัดการแกลเลอรี่
นายนเรศ แก้วจินดา ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
นายวิชิต ชยาพิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
นายพสิษฐ์ นิติธรอุดมศักดิ์ ตาแหน่ง ผู้จัดการห้องอาหาร Bloom at Dasada
นายธเนตร ประมลทรัพย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแกลเลอรี่
นายธนพัฒน์ พฤกธารา ตาแหน่ง นายช่างใหญ่
จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย พบว่า กลุ่มลูกค้าของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดย
ส่วนมากจะเป็ น กลุ่มครอบครัวที่พากันมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่ ม จะมีทั้งวัยผู้ ใหญ่ วัยรุ่น วัยเด็ก และ
ผู้สูงอายุ ที่พากันมาเป็นครอบครัว โดยพฤติกรรมหลักของผู้ที่มาท่องเที่ยวจะมาเพื่อพักผ่อนชมความ
สวยงามของดอกไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ถูกประดับตกแต่ งอย่างตระการตา เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ เป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่และนาพันธุ์ไม้ของตัวเองมาจัดแสดงโชว์อย่างสวยงาม จึง
เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของกลุ่ ม ผู้ ใหญ่ ที่ พ าคนในครอบครัว มาใช้ เวลาร่ ว มกั น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส ถานที่
ท่องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ จัดขึ้น จึงคานึงถึงการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว โดยได้เน้ น
ความสาคัญที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถทากิจกรรมร่วมกันได้ และมีการอานวยความสะดวกแก่เด็ก
และผู้สูงอายุอย่างใส่ใจ
ในที่นี้ คุณราชันย์ โพธิสุวรรณ ได้ให้กล่าวถึงมุมมองต่อนักท่องเที่ยวผู้ที่มาใช้บริการว่า
“ กลุ่มลูกค้าที่มาท่องเที่ยวส่วนมากจะนิยมมากันเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดาษดาภาคภูมิใจ
มาก เพราะนับว่าเราได้สนับสนุนการมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ถ้าเป็นคู่หนุ่มสาวก็มีแต่จะเป็น
ส่วนน้อย ส่วนมากจะนิยมพากันมาเป็นครอบครัวมากกว่า ทางดาษดาจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ต่าง ๆ
เพื่อรองรับทุกวัยของครอบครัว ทั้ง คุณตา คุณยาย ที่จะมีรถวีลแชร์ไว้คอยบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มา
เที่ย วกับ ลู กหลานได้ ไปเที่ย วชมในบริเวณทุกที่ทุ กจุดในดาษดา มีร่ม มีอุป กรณ์ คอยอานวยความ
สะดวก สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้เน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันกับ
คนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมได้ และต้องบอกว่านักท่องเที่ยวของดาษดา แกลเลอรี่ จะเป็นคนที่มา
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จากต่างจังหวัด และกรุงเทพมหานคร คนในพื้นที่จะเป็นส่วนน้อยมาก ๆ ที่มา เนื่องจากคนในพื้นที่มี
ความเคยชินอยู่แล้วเพราะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองเพาะปลูก เมืองเกษตรกร แต่คนนอกพื้นที่จะ
เป็นนักท่องเที่ยวจริง ๆ ที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ เมื่อเขาเดินทางมาไกล
ตั้งใจมาเที่ยวชม เราก็ต้องคอยต้อนรับอย่างเต็มที่ ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม
2560)
จากที่กล่าวมา ว่าสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เล็งเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว
แบบครอบครัว ประกอบกับความต้องการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีปริมาณสูงขึ้น สถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ จึงต้องการทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร ได้ดาเนินการสร้างรีสอร์ท ไว้เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน โดยในส่วนของรีสอร์ท มีห้องพักจานวน 72 ห้อง บ้านพักวิล
ล่า จานวน 5 หลัง มีการประดับตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมและยังมีการสร้างห้อง
ประชุมไว้สาหรับงานสัมมนาต่าง ๆ อย่างครบวงจร เพื่ออานวยความสะดวกหากลูกค้าต้องการจัดงาน
สัมมนา แบบเป็นหมู่คณะ เช่น คณะสัมมนาจากทางองค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
คุณนเรศ แก้วจินดา ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้ให้ข้อมูลว่า
“ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจานวนหลักแสนคนต่อปี แล้วไม่มีที่พัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทา
เป็นดาษดา รีสอร์ท เกิดขึ้น ซึ่งต้องบอกว่าที่พักบริเวณ ตาบลเนินหอม ในสมัยก่อนแทบไม่มี รีสอร์ท
เลย สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา นับว่าเป็นส่วนที่ทาให้บริเวณแถวนี้พัฒนายิ่งขึ้น ธุรกิจที่พักรีสอร์ทมีการ
สร้ างคึกคักมากขึ้น และเรายั งมีการออกแบบห้ องสั มมนาที่ ทาเป็นห้ องกระจกกว้ างขวาง เห็ นวิว
ธรรมชาติได้โดยรอบ เพราะอยากให้ได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ เมื่อมีการจัดประชุมกันก็จะ
เกิดความผ่อนคลาย ธุรกิจรีสอร์ทจึงเปิดมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนที่ชื่นชอบธรรมชาติ
จริง ๆ และอยากทาให้เชื่อมโยงกันเป็นธุรกิจที่มีไว้รองรับนั กท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ” (นเรศ แก้ว
จินดา, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
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ภาพที่ 4.1 ห้องพักดาษดา รีสอร์ท

ภาพที่ 4.2 ห้องประชุม ดาษดา รีสอร์ท
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นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ยังมีร้านอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่
ร้าน Mokara และร้าน Bloom@Dasada ที่ขึ้นชื่อ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
“ ภายในดาษดา มี ร้ า น Mokara ซึ่ ง จะเป็ น ร้ า นอาหารส าหรั บ มื้ อ เช้ า ให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยวที่เข้ าพักภายในรีสอร์ท ส่วนร้าน Bloom@Dasada จะเป็นร้านอาหารหลัก ไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวในมื้ออาหารกลางวันไปจนถึงอาหารค่าในบรรยากาศห้องกระจกโปร่ง สบาย โอบล้อม
ด้ว ยวิวจากธรรมชาติที่เป็ น ธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะไม่มีการตัดต้นไม้บริเวณร้านอาหารเพื่ อ
ก่อสร้าง เราปล่อยต้นไม้ที่ขึ้นสูงอยู่แล้วให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยเน้นบรรยากาศที่มองออกมาจาก
ห้องกระจกพบกับ ต้นไม้ใหญ่ที่สวยงาม ร้านอาหาร Bloom@Dasada นั้นรองรับทั้งลูกค้าที่เข้าพัก
ภายในรีสอร์ทและนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมไปรับประทานอาหารกลางวันไปจนถึง
อาหารค่า มีเมนู อาหารที่คัดสรรทาจากดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้เป็นไฮไลท์ ” (นเรศ แก้ว
จินดา, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ ร้านอาหาร Bloom@Dasada คุณพสิษฐ์ นิติธรอุดมศักดิ์ ตาแหน่ง
ผู้จัดการห้องอาหาร Bloom@Dasada ได้พูดถึงรายละเอียดร้านอาหารว่า
“ ในส่วนของร้านอาหาร Bloom@Dasada คอนเซ็ปต์ของเราคือ ร้านอาหารที่มีดอกไม้มาก
ที่สุดในประเทศไทย ที่จะมีซิกเนเจอร์ที่นาดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิปมาจัดให้เข้ากับบรรยากาศของ
ห้องอาหารที่โปร่ง โล่ง มองเห็นวิวได้ไกล โดยอาหารหนึ่งจานเราจะมีดอกไม้เสิร์ฟประดับไปด้วย ซึ่ง
ต้องบอกว่าดอกไม้เราไม่ธรรมดา เราได้ทุ่มเทนาดอกกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิปดอกโตซึ่งมีมูลค่ามาจัด
วางในจานเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกจาน หมายความว่า ถ้าคุณสั่งอาหาร 4 จาน คุณจะมีดอกกล้วยไม้ฟาแลน
นอปซิ ป กลั บ บ้ า น 4 ดอก ลู ก ค้ า นั้ น ชื่ น ชอบมาก ทานเสร็ จ มั ก ขอกลั บ บ้ า นตลอด เพราะดอก
กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิปของเราสวยและดอกใหญ่มากจริง ๆ ดาษดาของเรามีการดูแลดอกไม้ที่ดีมาก
อยู่แล้ว”
“ในด้านจุดเด่น ของอาหารแต่ล ะจาน ต้องบอกว่าเรามีห ลากหลายมากกว่าอาหารฟิวชั่น
ภายใต้ความคิดถ่ายทอดแบบ ฟู้ดอาร์ต ที่พยายามคิดเมนูอาหารให้เป็นศิลปะและสร้างสรรค์อาหาร
จานใหม่เรื่อย ๆ มีความแปลกใหม่ของเมนูอยู่ตลอด แต่ยังคงอาหารที่เป็นจุดเด่นที่เป็นส่วนประกอบ
ดอกไม้เอาไว้ ยกตัวอย่าง เมนูขึ้นชื่อ คือ ปอเปี๊ยะสดบุปผาดาษดา ที่จะต้องแสดงตัวตนของความเป็น
ดาษดา ตั้งแต่การจัดวางที่สวยงาม และเด่นในด้านของสีสันหลากหลาย และยังมีเมนูอื่น ๆ ที่เราครีเอ
ทตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เช่น เมนูของคาว อาหารต่างชาติที่ขึ้นชื่อ คือ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า เมนูอาหาร
ไทยขึ้นชื่อ คือ ผัดไทยกุ้งแม่น้า ปลากะพงนึ่งซีอิ้วที่ต้องเสิร์ฟคู่กับก๋วยเตี๋ยวทอดกรอบให้ทานคู่กัน แต่
ละจานคงความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัวที่ไม่เหมือนใคร ต้องมีเอกลักษณ์ทั้งรสชาติและการประดับ
ตกแต่งจานเสิร์ฟ ที่ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่าง ส่วนเมนูของหวานเราทาสดวันต่อวัน อย่างเช่น สาคูสด
แคนตาลูบ เราให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพมาก จะไม่มีการปล่อยทิ้งให้ค้างคืนเด็ดขาด ส่วนเมนู
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เครื่องดื่มสามารถพูดได้เลยว่า กาแฟของเราเป็นผู้นาในพื้นที่แถบนี้ เมนูซิกเนเจอร์ของเรา คือ คารา
เมล มัคคิอาโต, ไอซ์ลาเต้ โดยแต่ละเมนูเราจะไม่ใช้นมข้น ความโดดเด่นของรสชาติมาจากฝีมือบา
ริสต้าที่มีขั้นตอนปรุงแต่งพิถีพิถัน มีประสบการณ์ในการทาร้านกาแฟมาอย่างยาวนาน จึงถ่ายทอด
ออกมาได้เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ส่วนเมนูน้าปั่นที่ต้องแนะนาจะเป็น เมนู
น้ าลิ้ น จี่ มิ ล เลิ ฟ เป็ น ลิ้ น จี่ ปั่ น กับ ใบสาระแหน่ รสชาติ จ ะออกเปรี้ย วสดชื่ น เรากล้ าการัน ตี เลยว่ า
ร้านอาหารBloom@Dasada ใส่ ใจทุกรายละเอียดในด้านอาหารและการบริการ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วจะได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งการประดับตกแต่งเห็นวิวรอบห้อง
กระจก และลิ้ ม รสกับ รสชาติอาหารและการบริการที่ ดี ”(พสิ ษ ฐ์ นิติ ธ รอุด มศั กดิ์ , สั มภาษณ์ , 5
สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 4.3 เมนูปอเปี๊ยะสดบุปผาดาษดาที่ขึ้นชื่อของร้าน Bloom@Dasada
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ภาพที่ 4.4 บรรยากาศร้านอาหาร Bloom@Dasada ที่เป็นกระจกโปร่ง เห็นวิวรอบด้าน
“ ร้านอาหาร Bloom@Dasada ส่ วนมากจะมีทั้งลู กค้าที่เข้าพักรีสอร์ท และลู กค้าที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่ Walk in เข้ามา แต่เราไม่ได้มองแค่เป้าหมายเล็ก ๆ แต่มองถึงภาพรวมว่าไม่ได้เป็น
เพียงแค่ร้านอาหารอย่างเดียว แต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย การที่เดินทางมาร้าน Bloom@Dasada
นั้น ไม่ได้มาเพื่อทานอาหารหรือถ่ายรูปบรรยากาศร้านที่สวย ๆ เพียงอย่างเดียว แต่นักท่องเที่ยวยัง
สามารถทากิจกรรมอื่น ๆ ต่อได้ด้วย อย่างเช่น หากนักท่องเที่ยวอยากเข้าสวนสัตว์ หรือชมรอบน้าพุที่
เป็ น จุ ด เด่ น ของดาษดา เราสามารถน ารถกอล์ ฟ พาไปได้ ห มดทุ ก ที่ ในดาษดาเลย ซึ่ งถ้ าหากเป็ น
ร้านอาหารร้านอื่น นักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์เป็นการถ่ายรูปและรับประทานอาหารรับชมวิว
สวย ๆ อย่างเดียว แต่ทางร้าน Bloom@Dasada มีให้ได้มากกว่านั้น เรามีทั้งวิวสวย ๆ มีทั้งดอกไม้ มี
ทั้งสวนสัตว์ มีทั้งน้าพุ ที่ร้านอาหารทั่วไปไม่สามารถมีครบวงจรได้ ในส่วนของโปรโมชั่น เราก็มีการจัด
ตามอีเว้นท์ของแกลเลอรี่ อย่างเช่น ช่วงของเดือนสิงหาคม ก็จะเป็นโปรโมชั่นวันแม่ ที่คุณลูกพาคุณ
แม่มารับประทานอาหารจะรับส่วนลด 15% และต้อนรับคุณแม่คุณลูกด้วยน้าอิตาเลี่ยนโซดา 2 แก้ว
ในช่วงอีเว้นท์ใหญ่ปลายปี อาหารและการตกแต่งจะเปลี่ยนแปลงขยายเป็นใหญ่มากขึ้น จัดเต็มในเรื่อง
ของดอกไม้ที่เพิ่มมากขึ้น การบริการของพนักงานที่ต้องมีมากขึ้น เพราะต้องรองรับคนเป็นจานวนมาก
ซึ่งพวกโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางร้านอาหาร Bloom@Dasada จะต้องทาให้สอดคล้องกับทุกส่วน และ
จะแจ้งให้ นั กท่องเที่ย วทราบโปรโมชั่นทาง Facebook ของดาษดา ซึ่ งเป็นช่องทางสื่ อสารหลั ก ”
(พสิษฐ์ นิติธรอุดมศักดิ์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
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สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามของดอกไม้ทุก
วัน และจะจัดเป็นช่วงเวลาพิเศษ โดยจัดเป็นกิจกรรมมินิอีเว้นท์ตามเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ มินิอีเว้นท์
ช่ว งเทศกาลสงกรานต์ ช่ ว งเดื อนเมษายน ในธีมซัม เมอร์ ภาพรวมของอี เว้น ท์ เทศกาลจะจาลอง
บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้าพระ, รดน้าดาหัว เป็นต้น มินิอีเว้นท์ช่วงเทศกาลวัน
แม่จั ดขึ้น ในเดือนสิ งหาคมในธีมสี ฟ้ า โดยส่ ว นประกอบต่าง ๆ ในมินิอีเว้นท์จะประกอบด้วยสี ฟ้ า
สัญลักษณ์ของวันแม่ทั้งสิ้น เช่น อาหาร, ร้านค้า, ดอกไม้ รวมถึงยังมีกิจกรรมสอนประดิษฐ์ช่อดอกไฮ
เดนเยียสาหรับติดหน้าอกเพื่อมอบให้แม่ในวันแม่ อีกทั้งยังมีการสอนทาช็อคโกแลตแฟนตาซีบาร์ค ,
ทากระเช้าปลูกต้น ไม้ , จัดสวนโหลแก้ว, เพ้นท์กระเป๋า, เพ้นท์แก้ว เป็นต้น และงานเทศกาลแสดง
ดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ แบบครบวงจร จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ในวันปกติที่ไม่ได้เป็นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทางสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่ ก็ยังเปิดให้เข้าชมในแกลเลอรี่เรือนกระจก ซึ่งนักท่องเที่ย วจะได้เข้าชมความงามของดอกไม้
ได้ตลอดทั้งปี โดยราคาค่าเข้าชมก็จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในช่วงเทศกาล ได้แก่ ค่าเข้า
ชมช่วงวันธรรมดา ผู้ใหญ่ราคา 80 บาท เด็กราคา 50 บาท ค่าเข้าชมช่วงงานมินิอีเว้นท์ตามเทศกาล
ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท เด็กราคา 50 บาท ค่าเข้าชมช่วงงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี
ผู้ใหญ่ราคา 250 เด็กราคา 150 บาท เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ช่วงเทศกาล
คุณวิชิต ชยาพิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน กล่าวว่า “ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน แต่เราจะมีการจัดมินิอีเว้นท์เพิ่มความพิเศษให้กับสถานที่
โดยมี มิ นิ อี เว้ น ท์ ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ เดื อ นเมษายนจะมี ก ารเนรมิ ต สถานที่ ให้ เป็ น กลิ่ น อาย
บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ มีกิจกรรมตั้งแต่การสรงน้าพระ รดน้าดาหัว จัดดอกไม้ให้เข้ากับช่วง
หน้าร้อน มินิอีเว้นท์ช่วงเทศกาลวันแม่จัดขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีการเนรมิตสถานที่ให้เต็มไป
ด้วยดอกไม้ที่มีสีฟ้า ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ มีกิจกรรมที่จัดขึ้นมาระหว่างคุณแม่กับคุณลูก ทั้งการ
ทาเข็มกลัดให้คุณแม่ การทาช็อกโกแลตบอกรักแม่ เป็นต้น และจะรวบยอดอีกทีเป็นจัดงานเทศกาล
แสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี ขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน ในช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งคนจะนิยมมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ เพราะดอกไม้กาลังสวยงามมากที่สุด และมีการโชว์ที่
อลั งการมากที่สุ ดเพราะจานวนดอกไม้มีให้ โชว์มากราว ๆ 50,000 ต้น ซึ่งช่วงการจั ดอีเว้นท์ใหญ่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะอยู่ประมาณที่ 12,000 คนต่อวัน เทศกาลวันปีใหม่ราว 20,000 คนต่อวัน
ส่วนช่วงเวลาที่ไม่จัดอีเว้นท์คนจะน้อย เข้ามาเที่ยวชมจะอยู่ในหลักร้อย 100-200 คน แต่ก็จะมีใน
ส่วนของนักเรียนติดต่อเข้ามาเที่ยวชมบ้าง ” (วิชิต ชยาพิวัฒน์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
รูปแบบงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปีของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกพื้นที่ และมีกิจกรรม
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ครบวงจรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวในช่วงปลายปี โดยวันจันทร์ ถึงศุกร์ จะเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 – 19.00 น.
“ นักท่องเที่ยวจะนิยมมาในช่วงปลายปี ดังนั้น กิจกรรมต้องแน่น บางเทศกาลเราอาจจะเปิด
ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมไม่ครบวงจร อย่างพวกกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในโซนด้านในทางติดเชิงเขาอาจ
ไม่ได้เปิด เพราะพวกทุ่งดอกไม้จะออกดอกในช่วงปลายปี ดังนั้นเมื่อถึงอีเว้นท์ใหญ่ปลายปีเราต้องจัด
เต็มส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งดอกไม้จานวนมากที่ขนมาประดับตกแต่งใน
แกลเลอรี่ และกิจกรรมต่ าง ๆ โชว์พิเศษต่าง ๆ ที่มอบให้ต้องอลังการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาช่วงนั้น ซึ่งหากไม่ใช่ช่วงอีเว้นท์ใหญ่ปลายปี การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแต่ละโซนก็จะ
เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม แต่พออีเว้นท์ใหญ่เราจะมีคอนเสิร์ตมามอบความสนุกให้กับ
นั กท่ อ งเที่ ย วด้ว ย เราอยากให้ คนมาเที่ ยวประทั บ ใจมากที่ สุ ด ” (วิชิต ชยาพิ วัฒ น์ , สั ม ภาษณ์ , 5
สิงหาคม 2560)
ในด้านการจัดแสดงและออกแบบดอกไม้ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลพบว่า ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ ได้แก่ ครูกอล์ฟ นายพิทักษ์ สัง หาจะระ
มาช่วยคิดออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกับทีมงานของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดยจะมีการ
ประชุมเกี่ยวกับแนวทางของการจัดแสดงจาก ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่อยู่เสมอ เกี่ยวกับทิศทางที่เหมาะสมในการประดับตกแต่งในแต่ละช่วงเวลา
“ ด้านการออกแบบการจัดดอกไม้ เรามีครูกอล์ฟ พิทักษ์ สังหาจะระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
แสดงดอกไม้เป็นที่ปรึกษา ซึ่งครูกอล์ฟจะมีไอเดียมุมมองที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะมีการประชุมถึงการจัดธี
มดอกไม้ต่าง ๆ เสมอ เพราะดร.ปวเรศเป็นผู้ที่ค่อนข้างมองข้ามสเตป อย่างเช่น ตอนนี้เรากาลังทาอี
เว้นท์นี้อยู่ แต่ความคิดมุมมองของดร.ปวเรศ คือมองไปถึงอีเว้นท์ของปีหน้าแล้ว เราจึงมีการประชุม
ระดมความคิดเห็นกันบ่อย ๆ ไปในทิศทางที่เหมาะสมในการจัดแสดงในส่วนต่าง ๆ ซึ่งในช่วงแรกต้อง
อาศัยครูกอล์ฟมาคอยบอกคอยสอน แต่ในช่วงหลังหากครูกอล์ฟไม่อยู่ ทีมงานดาษดาก็ซึมซับสามารถ
ช่วยกันทาได้ ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่าง มินิอีเว้นท์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่าง มินิอีเว้นท์เทศกาลวันแม่

82

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่าง งานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปีที่ดอกไม้จัดแสดงจานวนมาก
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4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส ถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มอบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้จัดโซนโดยการแบ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวให้
เป็นรูปแบบวงกลม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์จากจุดทางเข้าต้อนรับจุดแรก และเดินชม
ความงดงามไปตามจุดต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นวงกลมมาบรรจบที่จุดแรก โดยเริ่มจากซื้อตั๋วหน้าบริเวณ
ทางเข้า เดินชมความสวยงามของดอกไม้ในแกลเลอรี่เรือนกระจก Hall A เข้าห้องมืดชมการจัดแสดง
แสงสี เสี ย ง Secret Garden ชิมเมนูขนมเบเกอรี่ที่ ร้าน La Lalla ชมสวนไม้ ดอกกลางแจ้งร่ว มท า
กิจกรรมบริเวณ Hall B เดินเที่ยวชมสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านบริเวณตลาดลอยน้า ให้อาหารสัตว์
บริเวณสวนสัตว์เพื่อนตัวน้อย หลังจากนั้นเป็นโซนบริเวณติดกับเชิงเขาที่มีบริการรถกอล์ฟ เที่ยวชม
ความงามของทุ่งดาษดา พักผ่อนหย่อนใจบริเวณศาลาเทวดา ก่อนที่จะเป็นช่วงเวลาของการแสดง
ตอนกลางคืน ได้แก่ อุโมงค์ไฟ และน้าพุเต้นระบา ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเปิดให้ ชมแบบครบวงจร
ในช่วงงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี ในเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสกิจกรรมผ่านประสบการณ์ความสุขที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ตั้งใจมอบให้

ภาพที่ 4.8 แผนที่งานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี ที่มีลักษณะการท่องเที่ยวแบบวงกลม
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ในที่นี้ คุณราชันย์ โพธิสุวรรณ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดผังกิจกรรมในโซนต่าง
ๆ ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วว่ า “ เราตั้ ง ใจท าให้ เป็ น วงกลม เพื่ อ จะได้ เป็ น เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ที่
นักท่องเที่ยวเดินทางได้โดยง่าย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจัดไว้ต้อนรับ และแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลบริการความสะดวก ซึ่งเราจะไม่มีการเก็บค่าอะไรเพิ่มเติมอีก ถือว่าตีตั๋ วขาเข้าแค่ครั้งเดียว
แต่อยู่เที่ยวได้ทั้งวัน ซึ่งเราพยายามที่จะมอบความสนใจกับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่จุดแรกที่นักท่องเที่ยว
เดิ น ลงจากรถ และต้ อ งการที่ จ ะมอบความรู้ สึ ก ที่ ป ระทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในทุ ก จุ ด ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกที่ดีได้ ทั้งการประดับ ตกแต่งพันธุ์ไม้สีสันสวยงามที่เรียกความสนใจในจุด
ต่าง ๆ อย่างเช่น ระหว่างทางเข้าเราได้จัดต้นคริสต์มาสขาวไว้ต้อนรับ ซึ่งโดยปกตินักท่องเที่ยวมักจะ
เข้าใจว่าต้นคริสต์มาสมักจะมีแต่สีแดง แต่จริง ๆ แล้ว ต้นคริสมารต์สีขาวก็มี เรียกว่า ไวท์คริสมาส ที่
มองไกล ๆ จะคิดว่ าเป็นดอก แต่เมื่อมามองใกล้ ๆ จะเห็นเป็นใบมีสีขาวด่าง ๆ ซึ่งก็ดึงความสนใจ
ตั้งแต่การเดินเข้ามา ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการหยุดมองและคิดต่อว่า แค่ทางเข้ายังสวยงามดึงดูด
ขนาดนี้ บริเวณด้านในฮอลล์ที่จัดโชว์ต้องมีอะไรให้ดูให้ตื่นตาอีกแน่นอน ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ,
สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถอธิบายรายละเอียดประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ
ตามกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ได้
ถ่ายทอด ไว้ได้ดังนี้
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวด้วย
การสื่อสารผ่านการมองเห็ น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น รวมถึง การรับรส เริ่มจากทางเข้าที่
ประดับตกแต่งมวลพัน ธุ์ไม้ที่ส วยงามตระการตาเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจ เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้า จะพบกับจุดจาหน่ายตั๋ว ที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อตั๋ว
เพื่อเข้าชม นอกจากการจัดแสดงพันธุ์ไม้ที่สวยงามตรงจุดต้อนรับแล้ว ยังมีการเปิดเพลง โดยเป็นการ
เลือกใช้แนวเพลงป๊อปฟังสบาย กระตุ้นบรรยากาศและความสดชื่น
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ภาพที่ 4.9 มุมจัดสวนต้อนรับหน้าบริเวณทางเข้า
มีการออกแบบตราสินค้า เป็นลักษณะตัวหนังสือที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกถึงความเรียบ
หรู เพื่อเป็นการถ่ายโอนความรู้สึก โดยใช้สีม่วงเพื่อสื่อถึงดอกไม้ และใช้สีน้าตาลทองเพื่อแสดงถึง
ความหรูหราสวยงาม ส่งผลต่อการสร้างตัวตนให้นักท่องเที่ยวจดจาเอกลักษณ์ของแบรนด์ เมื่อนึกถึง
ดอกไม้ที่สวยงามพรีเมี่ย มให้ นึ กถึงสถานที่ ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ และทุกโซนภายในสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา จะใช้โลโก้ที่สอดคล้องกันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโซนที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 4.10 โลโก้ที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความหรูหราสวยงาม
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มี การท าห้ อง Secret Garden เพื่ อจัดแสดงโชว์เรื่องราวผ่ านแสงสี เสี ยง นาเสนอร่ว มกั บ
เทคนิ ค 3D Mapping และ Interactive ฉายแสงลงบนดอกไม้ เปลี่ ย นฉากกลางวั น ให้ ฉ ากเป็ น
กลางคืน เล่ าเรื่ อ งราวของดอกไม้ มีชี วิต ผ่ านสี สั นจากแสงไฟ ผลั ดเปลี่ ยนหมุ น เวีย นไปตามความ
น่าสนใจของช่วงเวลา ซึ่งภายในห้องนี้นักท่องเที่ยวจะได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกส่วน คือ สายตาจับ
จ้องดูเรื่องราวที่ถ่ายทอดบนจอการแสดง หูได้ฟังเสียงเพลงที่เปิดคลอผ่อนคลาย จมูกได้กลิ่นหอมจาก
ดอกไม้ และเมื่อออกมาจากห้อง Secret Garden นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสรสชาติของเมนูเครื่องดื่ม
ไอศกรีม ขนมเบเกอรี่ที่มีส่วนประกอบจากดอกไม้ จากร้าน La Lalla ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน
โดยคุ ณ ราชัน ย์ โพธิสุ ว รรณ ได้ ให้ ข้อมู ล เกี่ยวกั บ ห้ อ งส าหรับ จัดแสดงโชว์แสง สี Secret
Garden ว่า “ ห้อง Secret Garden นักท่องเที่ยวจะได้ชมแสงสีตระการตาที่ปรากฏบนดอกไม้ ที่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาร่วมถ่ายทอดแสงสีอย่างสวยงาม อย่างล่าสุดจะเน้นในเรื่องราวของโครงการในพระ
ราชดาหริของในหลวงที่นามาถ่ายทอด บรรยากาศในห้องตอนจัดแสดงจะให้ความอบอุ่น อ่อนโยน ให้
คนเข้าไปแล้วเกิดความรู้สึกร่วมได้ โดยจะมีการใช้บทเพลงเข้ามา เป็นบทเพลงที่แนวดนตรีอบอุ่น
และมีการจัดแสงสีที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เน้นความสุขทางใจให้นักท่องเที่ยวจดจา นักท่องเที่ยวเข้าไป
แล้วต้องรู้สึก อุ้ย! เพลงเพราะจังเลย ซึง่ เราจะเริ่มจากเพลงเดือนเพ็ญ เป็นเพลงฟังสบายขับกล่อมและ
บรรยากาศก็จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนจากสว่างไปมืด จนมืดแล้วเปลี่ยนเป็นยามเช้า และฟ้าจะเริ่มสว่าง
โดยการใช้ แ สงสี ในฮอลล์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม านั่ งชมก็ จ ะรู้ สึ ก ร้ อ งว้ าว เซอร์ ไพร์ ส ประทั บ ใจ เกิ ด
ความรู้สึกดี นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทาได้อย่างไร ให้นักท่องเที่ยวมานั่ง
แล้วเกิดความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ตรงที่เ ดิมตั้งแต่มืดยันสว่าง คิดได้อย่างไร รู้สึกเซอร์ไพร์ส เกิดความ
เพลิดเพลินโดยไม่รู้ตัว และระหว่างที่นั่งชมจะมีทั้งเสียงเพลงลื่นหูสบาย ๆ เสียงนกร้อง เสียงลมพัด
มันเป็นการผ่อนคลาย ซึ่งคนในครอบครัวก็จะสามารถเข้าถึงไปพร้อมกันได้ทุกคน อย่างคน Gen Y ก็
จะมองไปในทางด้านของความคิดว่า โอ้โห! ทาได้อย่างไรการนาเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความรู้สึกให้คน
ร่วมไปกับแสงสี ส่วนคน Gen X ก็จะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงที่ขับกล่อมช้า ๆ ไพเราะ มีความสุข
ความรื่ น รมย์ ซึ่ งดาษดา มี ค วามตั้ งใจท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเป็ น ครอบครั ว ได้ มี ค วามสุ ข และมี
ความรู้สึกร่วมไปได้พร้อมกันทุกช่วงอายุ นับว่าการเข้ามาสัมผัสในห้องนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุข
รับแรงกระตุ้น จากประสาทสัมผัสหลายส่วน ตา ก็ ได้มองแสงสีที่จัดแสดงร่วมกับดอกไม้เพลิดเพลิน
หู ก็ได้ฟังเพลงที่ไพเราะ จมูก ได้รับกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากดอกไม้ หลังจากนั้นพอออกมาจากห้องยังได้
ลิ้ มรสกับ ไอศกรีม หรื อขนมเบเกอรี่ของว่างจาก ร้าน La Lalla ที่เป็ น การท าดัดแปลงจากดอกไม้
ทั้งหมดเลย นักท่องเที่ยวก็จะเกิดเป็นความทรงจาและความรู้สึกร่วมที่ดีไปกับดอกไม้ต่าง ๆ ที่เราจัด
แสดง” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
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ภาพที่ 4.11 ห้อง Secret Garden ที่ใช้เทคโนโลยีมาจัดแสดงแสงสีร่วมกับดอกไม้
ในส่ ว นของร้ านเบเกอรี่ La Lalla เป็ น สถานที่ ไว้ ส าหรั บ คอยบริ ก ารเมนู เบเกอรี่ แ ละ
เครื่องดื่ม สาหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเมนูไอศกรีมขึ้นชื่อที่รังสรรค์จากความ
สวยงามของดอกไม้ห ลากหลายรสชาติ ทั้ง รสชาติของดอกฟาแลนนอบซิส ดอกไฮเดนเยีย ดอก
กุหลาบ ดอกทานตะวัน ฯลฯ เมนูเครื่องดื่มเย็นที่สกัดจากดอกไม้ เช่น น้าดอกบัว น้าดอกกุหลาบ น้า
ดอกอัญชัญ เมนูขนมเค้กเบเกอรี่ที่ตกแต่งเป็นรูปหน้าตาของดอกไม้ต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เมื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นหน้าตาที่ถูกตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์จากดอกไม้และลิ้มรสชาติของขนมจะ
ท าให้ เกิ ดประสาทสั ม ผั ส นอกจากนี้ ภ ายในร้าน La Lalla ยั งมี การจั ดเวิร์คช็ อ ป สอนวิธีก ารท า
ช็อกโกแลตหลากสีให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นของฝากแก่คนที่รัก
คุณธเนตร ประมลทรัพย์ ตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแกลเลอรี่ ได้กล่าวถึงเมนูร้าน La
Lalla ว่า “ ร้าน La Lalla มีไอศกรีมที่ดัดแปลงกลิ่นและสีสัน ตั้งชื่อจากดอกไม้ ต้องบอกว่ามีที่นี่เพียง
ที่เดียว ที่ออกแบบให้สีสันและรสชาติได้เหมือนกับดอกไม้จริง ๆ นับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของดาษดาเลย
ซิกเนเจอร์ของทางร้านที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามารับประทานมากที่สุด คือ ไอศกรีมดอกฟาแลนนอป
ซิส ที่มีการตกแต่งและเลี ยนแบบสีสั นจากดอกกล้ วยไม้ฟาแลนนอปซิส นับว่าเป็นราชินี แห่ งดอก
กล้วยไม้ของที่ดาษดา แกลเลอรี่ แล้วก็ยังมีรสชาติอื่นอีกมายมาย ทั้งดอกไฮเดรนเยีย ดอกกุหลาบ
เมล็ดทานตะวัน เมนูขนมเบเกอรี่ของร้านจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเทศกาล อย่างเช่น
เทศกาลของวันแม่ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ก็จะนาเสนอในธีมวันแม่ มีด อกไฮเดรนเยียสี
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ฟ้าที่สวยงามสื่อถึงวันแม่ มีคัพเค้กที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษที่มีเฉพาะในช่วงเทศกาลวันแม่ คือ ตัวเค้ก
ด้านล่างจะเป็นช็อกโกแลตแต่ด้านบนจะบีบด้วยครีมสดตกแต่งเป็นรูปดอกไฮเดรนเยียให้สีสันม่วงฟ้า
ม่วงชมพู เครปเค้กก็จะเป็นตัวแป้งเครปเค้กสีฟ้าทานคู่กับซอสอั ญชัญมะนาว มีน้าดอกไม้ที่สกัดเย็น
จากดอกบัว ดอกอัญชัญ ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ เสิร์ฟคู่กับน้าแข็งที่ขึ้นรูปดอกไฮเดนเยีย ทุกอย่างจะ
สอดคล้องกันเป็นธีมสีฟ้าจากดอกไฮเดรนเยียทั้งหมด เพื่อเป็นการสื่อถึงเทศกาลวันแม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา ในส่วนของช่วงงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี เมนูก็จะหลากหลายให้
เลือกมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะเพิ่มเป็นเมนูเซ็ตขนมเค้ก บราวนี่ และขนมต่าง ๆ จานวนมาก
ขึ้น เราพยายามจะไม่ทาให้เมนูซ้ากัน มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูเบเกอรี่ไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะไม่
จาเจ มีการถ่ายทอดไอเดียใหม่ ๆ ลงบนขนมอยู่เสมอ เพื่อนักท่องเที่ยวที่มาทานนอกจากทานได้ความ
อร่อยแล้ ว ยังได้เกิดความคิดต่อยอด มองไปถึงไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้อีก เรียกได้ว่าเราใส่ ใจ
รายละเอียดในทุก ๆ ตัวขนมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทาร่วมกัน
อย่างเช่น การสอนทาช็อกโกแลตแฟนตาซีบาร์ค ที่คนในครอบครัวได้นั่งทาร่วมกัน และได้นาไปเป็น
ของฝากกลับบ้าน” (ธเนตร ประมลทรัพย์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
คุณวิชิต ชยาพิวัฒน์ ได้กล่าวเสริมว่า “การออกแบบร้าน La Lalla จะเป็นการออกแบบที่
โล่ง โปร่ง มองเห็นวิวรอบนอกได้เช่นกัน แต่หลายคนที่มาท่องเที่ยวเห็นร้านตกแต่งดูดี จะคิดว่าถ้า
หากไม่ได้สั่งเบเกอรี่ก็จะไม่กล้าเข้ามานั่งพักผ่อนในร้าน ซึ่งเราก็ต้องคอยบอกว่า นักท่องเที่ยวทุกคน
สามารถเข้ามานั่งได้ มาพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกส่วนเลยในดาษดา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความผ่อน
คลายสบาย ๆ ซึ่งบางครั้งเห็นนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวเหนื่อย ๆ บางคนเข้ามานั่งแล้วแอร์เย็นสบาย เอน
ตัวนอนเลยก็มี (หัวเราะ) เราอยากมอบความเป็นกันเองให้กับเขา ให้เที่ยวอย่างสบายใจที่สุด ” (วิชิต
ชยาพิวัฒน์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
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ภาพที่ 4.12 ป้ายบริเวณหน้าร้าน La Lalla

ภาพที่ 4.13 ร้าน La Lalla ที่มีการออกแบบตกแต่งที่โปร่งสบายรองรับนักท่องเที่ยว
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ภาพที่ 4.14 เมนูเบเกอรี่และไอศกรีมหลากหลาย ที่ตกแต่งสื่อถึงดอกไม้เป็นเอกลักษณ์

ภาพที่ 4.15 การสอนทาช็อกโกแลตแฟนตาซีบาร์ค ให้สมาชิกในครอบครัวได้นั่งทาร่วมกัน
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นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ สวนสัตว์เพื่อนตัวน้อย ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเกิดประสาทสัมผัส
กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างใกล้ชิด สามารถให้อาหารถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยงได้ ซึ่งภายในสวนสัตว์ได้มีสัตว์เลี้ยง
ที่ไม่เป็นอันตรายไว้สาหรับเด็กได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ อาทิ แกะ นกหลากหลาย
สายพันธุ์ นกยูงไทย-อินเดีย แพะ เป็ด กระต่าย สัตว์เลี้ยงทุกชนิดในสวนสัตว์จะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิต
ตามอิสระ ไม่โดนกักขัง ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปสัมผัสให้อาหารสัตว์ได้
“ดร.ปวเรศ คานึ งถึงความต้องการของเด็กมาก เชื่อว่าหากเด็กต้องการที่จะมาเที่ยว พ่อแม่
ผู้ปกครองก็จะพามาเที่ยว และได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ดาษดาไม่ได้เจาะตลาดของเด็ก เพียงแต่
ว่าต้องคานึงทุกครั้งว่าถ้าเด็กมาแล้วต้องมีกิจกรรมที่ทาให้เด็กเค้ามีความสุข ให้เด็กประทับใจ จึงมีทั้ง
สวนสั ตว์เพื่อนตัวน้ อยเข้ามาให้ เด็ก ๆ ได้สัมผัส และสั ตว์ในสวนสั ตว์มีทั้ง นก แกะ แพะ กระต่าย
มากมาย ซึ่งปล่อยอิสระ ให้เดินเล่นในกรงใหญ่ เด็ก ๆ ก็ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเรามีทีมงานคอย
ดูแลความสะอาดความปลอดภัยอยู่ตลอด” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 4.16 สัตว์ตัวน้อยในบริเวณสวนสัตว์ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามอย่างใกล้ชิด
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ภาพที่ 4.17 นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับสัตว์ได้
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการมุ่งเน้นความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยว ทาให้
ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจ ทั้งการจัดพื้นที่ตกแต่งสถานที่สวยงามด้วยดอกไม้จานวนหลากหลาย
สายพันธุ์ โดยเฉพาะในโซนแกลเลอรี่เรือนกระจก บริเวณ Hall A ที่ตระการตาไปด้วยดอกไม้ในห้อง
กระจกขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบติดกระจกรอบด้าน มองเห็ นวิวธรรมชาติได้อย่างปลอดโปร่ง
ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติของดอกไม้ มีมุ มดอกไม้ต่าง ๆ ประดับจัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความ
สวยงามและถ่ายภาพ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข ตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ที่มาใช้บริการ
คุณอารีวรรณ สุขอินทรีย์ ตาแหน่งผู้จัดการแกลเลอรี่ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแกลเลอรี่เรือน
กระจกบริเวณ Hall A ว่า “ ภายในแกลเลอรี่ นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะเดินชมความสวยงามของ
พันธุ์ดอกไม้ที่จัดไว้ มุมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่สุด จะเป็นบ้านต้นไม้ ที่เราทาเป็นลักษณะของ
โครงบ้านและประดับประดาด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาถ่ายรูป มีการจัดวาง
เก้าอี้ ตุ๊กตา ตะกร้า ไว้อย่ างกลมกลื น เพื่อให้ เป็นอุปกรณ์ ที่นักท่องเที่ยวจะหยิบจับถ่ายรูปได้ ซึ่ง
นอกจากมุมนี้แล้วต้องบอกว่าทุกโซนในแกลเลอรี่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและเดินไปถ่ายรูปทั่วบริเวณ ยิ่ง
ตรงจุดไหนที่มีดอกฟาแลนนอบซิส นักท่องเที่ยวก็จะให้ ค วามสนใจมาก เพราะดอกค่อนข้างใหญ่
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เห็นจากที่อื่น มองออกไปจากแกลเลอรี่จะเห็นตุ๊กตาหมียืนเป็นสัญลักษณ์ เป็น
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สิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ และจะมีการผลัดเปลี่ยนสีของตัวหมีไปเรื่อย ๆ เพราะเป็นจุดหนึ่ง
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ” (อารีวรรณ สุขอินทรีย์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 4.18 Hall A แกลเลอรี่เรือนกระจก จัดแสดงดอกไม้

ภาพที่ 4.19 ความสวยงามของดอกไม้ในบริเวณ Hall A
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ภาพที่ 4.20 ดอกไม้พันธุ์ต่าง ๆ ที่หาชมได้ยาก

ภาพที่ 4.21 บ้านต้นไม้ในแกลเลอรี่เรือนกระจก จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพ
โดยในการเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่หรือในการทากิจกรรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่พนักงาน
ของสถานที่ท่องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ จะคอยยืนให้ คาปรึกษาแนะนานักท่องเที่ยว ในรอยยิ้มที่
แจ่มใส คาพูดที่อ่อนหวาน เป็นมิตรเสมอ ทาให้เกิดการสนทนาแบบเผชิญหน้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เกิดความรู้สึกที่ดี และสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ยังมีการให้บริการต่าง ๆ ที่อานวยความ
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สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งการจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนได้ทุกมุม มีอุปกรณ์ ร่ม
รถเข็นวิวแชร์ไว้บริการ สะท้อนถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ เกิดความรู้สึก
ผูกพันกับแบรนด์
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีแสงสีเสียงตระการตาเข้ามา
จัดแสดงเพื่อเป็นจุดไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์เรืองแสง น้าพุเต้นระบา ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นและประทับใจ โดยโซนที่เป็นอุโมงค์เรืองแสง จะมีการประดับไฟจานวนหมื่นดวง เป็นทางเดิน
ทอดยาว ทาให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของแสงไฟในอุโมงค์ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่ ได้มีการออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ การดีไซน์ให้เป็น อุโมงค์รูปหัวใจ มีเทคโนโลยี
ที่สามารถยิงไฟได้หลายสี ทั้งสีรุ้ง สีเข้ม สีอ่อน สลับสี ที่เกิดความตระการตา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายภาพเพื่อบอกต่อความสวยงามได้

ภาพที่ 4.22 อุโมงค์เรืองแสง ที่จัดแสดงแสงไฟอย่างตระการตาในช่วงกลางคืน
น้าพุเต้น ระบา เป็ นไฮไลท์สาคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าชม โดยความพิเศษของน้าพุเต้น
ระบาที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ คือ ใช้ทีมผู้สร้างเดียวกับ Dubai Fountain และโรงแรม
Bellagio เมือง Las Vegas นักท่องเที่ยวจะเกิดความรู้สึกตื่นตากับน้าพุและเทคโนโลยีการจัดแสงไฟ
สีสันสดใส ที่เคลื่อนตัวพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าตามจังหวะเพลง และสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้
มอบประสบการณ์ให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแบบใกล้ ชิดธรรมชาติมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีการให้
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นักท่องเที่ยวถอดรองเท้านั่งกับพื้นและนั่งชมติดขอบน้าพุบริเวณใกล้ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติ
แสง สี ที่ตระการตา พร้อมกับบทเพลงประกอบที่ไพเราะ และได้สัมผัสกับหยดละอองน้าเย็นที่ตก
กระทบลงสู่พื้น ทาให้ได้ประสบการณ์ความรู้สึกสัมผัสที่น่าประทับใจ
“ น้ าพุ เต้น ระบ า เป็ น จุ ดไฮไลท์ที่ มาเริ่ม ทาตอนหลั ง เปิ ดให้ ช มได้ 3 ปีแล้ ว ซึ่งตอนแรก
ดาษดา จะทาแค่สวนกลางคืน แต่ได้เกิดไอเดียและทาการศึกษาว่า ในสมัยก่อนน้าพุที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่
Bellagio Fountains, Las Vegas และที่ประเทศดูไบเขาได้ทา Downtown Dubai development
มีเสียงตอบรับถล่มทลาย ที่ Sentosa ประเทศสิงคโปร์ก็มีน้าพุที่สวยงาม ดร.ปวเรศ จึงมีมุมมองว่า
การจัดแสดงน้าพุเต้นระบาที่ดูสวยงาม ตระการตา อยากจัดในรูปแบบของน้าพุกลางแจ้งขึ้นมา และ
ดีไซน์ให้ขึ้นลงตามเสียงดนตรีแบบตัวโน๊ต และการที่จะจัดทาขึ้นมาครั้งหนึ่ง ก็อยากทาให้เต็มรูปแบบ
ที่ สุ ด จึ งได้ ที ม สร้ างที่ อ อกแบบของ Dubai Fountain มาสร้า งที่ ด าษดา ตรงลานกลางแจ้ ง เป็ น
ลักษณะแสงสี 3 มิติ โดยลักษณะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนาพุเต้นระบา ต้องบอกว่า มีการเปลี่ยน
แนวเพลงทุกปี แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ที่เน้นความสบาย ๆ ผ่อนคลาย การเลือกเพลง เช่น เพลงใกล้รุ่ง
ยามเย็ น จะเป็ น เพลงพระราชนิ พ นธ์เพลงไทยที่ เป็ น เพลงเปิ ด ทุ ก ครั้ ง ” (ราชั น ย์ โพธิสุ ว รรณ,
สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
นอกจากนี้ คุณธนพัฒน์ พฤกธารา ตาแหน่ง นายช่างใหญ่และเจ้าหน้าที่ควบคุม ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับน้าพุเต้นระบาว่า “ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าชมการแสดงโชว์น้าพุเต้นระบาจะต้องมีการลุก
ขึน้ ยืนถวายพระพรก่อน และต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงเพราะ ๆ เช่น Save The Last Dance For Me
ดนตรีเป็นจังหวะเน้นบรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนาน มีการเต้นประกอบโดยนักเรียนนักศึกษา น้าพุ
จะพุ่งขึ้นตามจังหวะเพลง อย่างเช่น เพลง Mary Poppins ก็จะมีการแสดงโรยตัวโหนสลิงลงมา การ
แสดงจะอยู่ที่ประมาณ 15 นาที โดยจะเริ่มการดาเนินกิจกรรม กล่าวทักทายนักท่องเที่ยวที่มาชมก่อน
แล้วดาเนินบทเพลงในแต่ละเพลง ซึ่งเวลาที่เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปก็คอยประชาสัมพันธ์ว่าจะพบกับ
เพลงอะไรอีกบ้าง การนั่งชมน้าพุของเราจะให้นั่งเป็นลักษณะรอบกองไฟกับพื้น ให้ใกล้น้าพุที่สุด ได้
สัมผัสกับละอองน้าที่กระเด็นนิด ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็นธรรมชาติ น้าพุของเรานั้นเป็น
น้าพุที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ใกล้ที่สุดในโลก ซึ่งหากคนเข้าชมเต็มพื้นที่ภาพที่เห็นจะเป็นรูป
กลีบดอกไม้ และถ่ายรูปมุมสูงออกมาสวยงาม และพอจบกิจกรรมแล้ว เราก็จะเปิดเป็นรอบFoto ก็คือ
รอบแห่งการถ่ายภาพ ซึ่งหากมีจานวนนักท่องเที่ยวมาก เป็นจานวน 10 คนขึ้นไป เราจะเปิดไฟให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกับน้าพุ นักท่องเที่ยวจะมีเวลา 5 วินาที ที่สามารถถ่ายรูปกับน้าพุแล้วจะไม่
เปียก หลายคนก็จะรู้สึกสนุกกับการถ่ายภาพ ที่มีแสงสีอยู่ด้านหลัง และเวลาที่อยากให้นักท่องเที่ยวให้
ความร่วมมือทาอะไร เราก็จะคอยพูดเร้าอารมณ์ สร้างความสนุกเชียร์ให้ นักท่องเที่ยวส่งเสียงกรี๊ด
เพื่อให้มีอารมณ์ร่วมและประทับใจในบรรยากาศไปพร้อมกัน โดยในส่วนของน้าพุเต้นระบา จะจัด
แสดงในทุกวันที่มีแขกมาพักรีสอร์ ท เปิดในเวลา 18.30 น. และเปิดในวันเทศกาลอีเว้นท์ต่าง ๆ และ
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วันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งหากเป็นช่วงธรรมดาคนก็จะได้ดูการแสงสีเทคโนโลยีตรงจุดน้าพุเต้นระบาที่มีการ
นาแสงสี เสี ยงเข้ามาใช้กับ บทเพลง แต่ห ากเป็นช่วงอีเว้นท์ใหญ่ นั้น จะได้ช มทั้ง Nitegarden สวน
กลางคืน อุโมงค์เรื องแสงด้วย จะประดับตกแต่งด้วยไฟหมด ” (ธนพัฒน์ พฤกธารา, สัมภาษณ์, 5
สิงหาคม 2560)
โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมอยู่รอชมน้าพุเต้นระบา การแสดงสุดท้ายที่สถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ ตั้งใจมอบประสบการณ์ให้ เนื่องจากชื่อเสียงในความสวยงามและยังเป็นไฮไลท์
สุดท้ายที่ใช้แสงสีที่ยิ่งใหญ่เป็นจุดขายของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ นักท่องเที่ยวจึงอยาก
เข้าชมและเก็บภาพความสวยงามไปบอกต่อความประทับใจ และในบริเวณลานน้าพุเต้นระบาเมื่อ
เจ้าหน้าที่เปิดเพลงกระตุ้นอารมณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ได้คอยพูดเชียร์โน้มน้าวขอความร่วมมือนักท่ องเที่ยว
ให้ส่งเสียงตอบรับ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน นักท่องเที่ยวจึงเกิดพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้เป็นความรู้สึกประทับใจที่ถูกจดจา

ภาพที่ 4.23 สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ให้นักท่องเที่ยวนั่งชมสัมผัสน้าพุอย่างใกล้ชิด
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ภาพที่ 4.24 น้าพุเต้นระบาไฮไลท์ช่วงกลางคืนของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
นอกจากนี้ในช่วงงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่ ได้จัดงานคอนเสิร์ตไว้ต้อนรับมอบความรู้สึกเซอร์ไพรส์แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอีกด้วย
โดยคุณราชันย์ โพธิสุวรรณ ได้กล่าวว่า “ ในช่วงการจัดงานอีเว้นท์ใหญ่ จัด 3 เดือน เราก็
จะมีคอนเสิร์ตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป ซึ่งเราจะไม่บอกล่วงหน้าหลายวัน แต่จะเลือกบอกใกล้ ๆ วัน
คอนเสิร์ต เนื่องจากให้นักท่องเที่ยวที่มาเกิดความเซอร์ไพร์ส เพราะดาษดา ไม่อยากให้คนรับรู้แล้วแห่
กันมาขนาดนั้น อยากให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเซอร์ไพร์สมากกว่า แต่เลือกที่จะไม่บอกเลยก็ไม่ได้ จึง
เลือกบอกในระยะเวลาที่ใกล้ ๆ คอนเสิร์ตที่จัดขึ้น นักร้องที่เลือกมาก็จะมีคาแร็กเตอร์ที่อบอุ่นสบาย ๆ
อย่างเช่น แสตมป์ อภิวัชร์ , อ๊อฟ ปองศักดิ์ , สิงโต นาโชค , ลุลา เป็นต้น นับว่าคอนเสิร์ตก็เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ห นึ่ งของดาษดาในการจั ด อี เว้ น ท์ ใหญ่ ป ลายปี และยั งมี ไฮไลท์ ส าคั ญ ตอนจบปิ ด ท้ า ย
คอนเสิร์ต คือ การจุดพลุที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ความอลังการก็คือเรายิงพลุขึ้นจากในน้า พอ
ยิงขึ้น จากน้ าแล้ว พลุ จะกระจายตัวเป็นแพสวยงาม และจะกระจายตัว ได้อีกชั้นหนึ่งเมื่อขึ้นไปบน
ท้องฟ้า ซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ที่ ตื่นตา แต่ในการจุดต้องบอกว่าเป็นการเซอร์ไพร์สให้กับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเราจะไม่บอกว่าจะจุดตอนไหน จะเซอร์ไพร์สจุดตอนนักท่องเที่ยวกาลังจะเดินทางกลับ ให้
เขาได้ตื่นตาหันหลังกลับมาดู และเดินมานั่งชมล้อมกันที่บึงที่จัดคอนเสิร์ต จะใช้เวลายิงพลุประมาณ
ครึ่ งชั่ ว โมง ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ น ไฮไลท์ ห นึ่ งของดาษดา เพื่ อ ที่ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความประทั บ ใจ ซึ่ ง
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นักท่องเที่ยวที่เคยมาเจอการแสดงพลุแล้ว เกิดความชื่นชอบ เขาก็อยากมาในช่วงที่มีการจุดพลุอีก ”
(ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 4.25 คอนเสิร์ตจากศิลปินมามอบความสุข
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทาให้ส่งผลให้เกิด
การคิดต่อยอดของนักท่องเที่ยว มีการออกแบบสถานที่ โดยการเน้นความคิดสร้างสรรค์ ที่โล่ง โปร่ง
สบาย เช่น การตกแต่งห้องน้า มีการตกแต่งที่เน้นให้เห็นถึงโครงสร้างดิบ คือ ฝ้าเพดานเปิดโล่ง ผนังใน
สุ ด เปิ ด ออก มี ก ารท าระเบี ย งน้ าไหลผ่ านเชื่อ มอยู่ รอบบริเวณห้ อ งน้ าให้ ค วามรู้สึ ก ผ่ อ นคลายกั บ
ธรรมชาติ หรื อแม้กระทั่ งอุป กรณ์ เฟอร์ นิ เจอร์ อย่างเช่น โต๊ ะ เก้ าอี้ ได้มีก ารดีไซน์ ที่ มีเอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัว ที่แสดงถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ นักท่ องเที่ยวเห็ น แล้ วเกิดแรงบั นดาลใจทาง
ความคิด ก่อให้เกิดการใช้ความคิด ริเริ่มและใช้จินตนาการที่ดี เป็นการกระตุ้นการใช้ความคิดริเริ่มได้
อย่างอิสระ
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ภาพที่ 4.26 การออกแบบห้องน้าที่เน้นความโปร่ง ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

ภาพที่ 4.27 อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีการดีไซน์เฉพาะตัวอย่างสร้างสรรค์
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และยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งต่อยอดให้นักท่องเที่ยวได้เกิด การใช้ความคิดไอเดีย ทั้งกิจกรรม
จัดสวนในโหลแก้ว การเพ้ น ท์ กระเป๋ า การประดิษฐ์ ช็อกโกแลต งาน D.I.Y. นักท่ องเที่ยวจะได้ใช้
ประสบการณ์จากความคิดในการออกแบบที่มาจากไอเดียของตัวเองทั้งสิ้น
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการมุ่งเน้นกิจกรรมให้เกิดการกระทา ส่งผลให้เกิดมีส่วน
ร่วมของนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยพบว่า มีกิจกรรมหลายอย่างส่งผลให้เกิดการกระทา จากการสัมผัสและ
ลงมือปฏิบัติ เช่น การจัดสวนในโหลแก้ว การเพ้นท์ผ้า การประดิษฐ์ช็อกโกแลต เป็นพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์จริงที่ได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเอง ทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ที่ดี รวมถึงได้ของ
ฝากฝีมือตัวเองกลับไปเป็นความทรงจา
โดยภายในบริ เวณ Hall B จะแบ่ งพื้ น ที่ เป็ น บริเวณกิ จ กรรมให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ าร่ ว มท า
กิจกรรมร่ว มกัน ได้ ซึ่งกิจ กรรมที่ส ถานที่ ท่ องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จัดขึ้น เป็ นกิจกรรมที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เช่น การเพ้นท์กระเป๋าผ้า การจัดสวนในโหลแก้ว โดยมีการเร้าอารมณ์ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ค อยเชี ย ร์ ค อยแนะน านั ก ท่ อ งเที่ ย วอยู่ บ ริ เวณใกล้ ๆ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์นาไปสู่การกระทาได้
คุณอารีวรรณ สุขอินทรีย์ กล่าวให้ถึงบริเวณ Hall B ว่า “สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่ อยากเน้นกิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมได้ทาด้วยกัน จึ งมีกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า
ก็จะมีทีมงานของดาษดา คอยเชียร์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวได้ทาร่วมกัน มีการเตรียมสี
เตรียมกระเป๋าให้พร้อม พบว่าหลายคนในครอบครัวได้เกิดการทาร่วมกันจริง ๆ อย่างตอนแรกลูกก็จะ
นั่งทา พ่อแม่คอยนั่งดู แต่ทีมงานเราก็จะเชียร์ให้คุณ พ่อคุณแม่ทาด้วย เพื่อที่ทุกคนจะได้มีเป็นของ
ตัวเองนากลับบ้าน ไว้เป็นที่ระลึก หรือถ้าหากเป็นครอบครัวที่เป็นเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยจับ
มือช่วยคุณลูกทา ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจ ในหลายครั้งเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมประกวดและให้แขวน
ไว้จนแห้ง ในขณะที่แขวนนักท่องเที่ ยวคนอื่นก็จะมองว่า ตรงนั้นมีกิจกรรมทาอะไรกัน ก็จะเกิดความ
สนใจ อยากเข้ามาดู ทาให้ดึงคนเข้ามาได้ หรือกิจกรรมการจัดสวนในโหลแก้ว ก็เป็นอีกกิจกรรมที่คน
ให้ความสนใจมาก เราจะมีทีมงานคอยสอน การจัดวางสวนการเรียงดอกไม้ให้ถูกวิธี พอจัดเสร็จแล้ว
นักท่องเที่ยวก็สามารถนากลับบ้านได้ หรือจะนาไปเป็นของขวัญมอบให้ใครต่อไปก็ได้ ดาษดามีต้นไม้
ดอกไม้ขนาดสวย ๆ ที่สามารถนาเข้าไปจัดในโหลแก้วให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้ความคิดสร้างสรรค์
เราเชื่อว่าหากนักท่องเที่ยวมีสมาธิ มีความรื่นรมย์ในการจัด จะสามารถทาให้เกิดไอเดียต่อยอดไปได้
อีก บางครั้งใครจะไปรู้ว่านักท่องเที่ยวนั้นอาจค้นพบพรสวรรค์หรือไอเดียเจ๋ง ๆ ใหม่ ๆ ของตัวเองก็ได้
โดยระหว่างการทากิจกรรม เราจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่คอยดูแลและคอยเป็นกองเชียร์ คอยพูดคุยคอย
บอก สร้างบรรยากาศพูดคุยผ่อนคลาย ไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวทากิจกรรมเพียงลาพังเพราะจะทาให้
นั กท่องเที่ย วจริงจั งจนเกิน ไป ก็จ ะต้องเริ่มที่เจ้าหน้าที่ทีมงานของเราที่ คอยพูดชักชวนให้ เข้าร่ว ม
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กิจกรรมแบบสนุกสนาน คอยเชียร์หยอกล้อให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย ทากิจกรรมแบบสบาย ๆ ซึ่ง
มันก็เป็นภาพที่น่าประทับใจ และที่สาคัญกิจกรรมเวิร์คชอปจะเป็นการดึงให้นักท่ องเที่ยวได้อยู่กับเรา
ได้ยาวนานขึ้นโดยที่ไม่เบื่อ” (อารีวรรณ สุขอินทรีย์, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 4.28 การทากิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า ที่มีเจ้าหน้าที่คอยยืนเชียร์

ภาพที่ 4.29 กิจกรรมจัดสวนในโหลแก้วที่ให้คนในครอบครัวทาร่วมกัน
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ภาพที่ 4.30 นักท่องเที่ยวได้นาผลงานความประทับใจกลับบ้าน
และยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมปฏิบัติอีกมากมายในบริเวณพื้นที่โซนด้านในบริเวณ
ใกล้เชิงเขา โดยมีรถกอล์ฟคอยขนส่งนักท่องเที่ยวไว้บริการ ซึง่ โซนบริเวณด้านในติดเชิงเขา จะจัดเป็น
กิจกรรม ดาษดาเที่ยวทุ่ง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุ่งดอกไม้กว้างหลากสีสุดลูกหูลูกตา และลานบัวกว้าง
มีบริการรถกอล์ฟขับพาชมทุ่ง มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยวปั่นชมธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนมาก
จะนิยมไปถ่ายรูปเก็บภาพกับหมู่มวลดอกไม้หลากสีบริเวณนี้ ก่อนที่จะไปทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ศาลา
เทวดาที่อยู่บริเวณใกล้กัน

ภาพที่ 4.31 ความสวยงามของดอกไม้บริเวณทุ่งดาษดา
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ต่อมาจะเป็นบริเวณของ ศาลาเทวดา ที่เนินพักผ่อนหย่อนใจจุดชมวิว 360 องศา มีลักษณะ
เป็นเนินสูงเห็นวิวรอบบริเวณได้ทั่วทั้งหมด บริเวณศาลาเทวดาจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้
มีส่วนร่วมเกิดการกระทา ทั้งกิจกรรมการประดิษฐ์โปสการ์ด DIY ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดแสตมป์
และส่งได้ทันที ที่ตู้ไปรษณีย์ดาษดา กิจกรรมยิงธนูสาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ และยังมีตุ๊กตาหมีตัว
ใหญ่ตั้งไว้เป็นไฮไลท์สาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการเพาะพันธุ์สายพันธุ์ดอกมัม
ทาเป็นโรงเรือนดอกมัมขนาดใหญ่ให้เข้าชม โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วม มีมุมจัดไว้ให้ถ่ายภาพ เพื่อใช้เวลาบริเวณนี้ให้นานที่สุด
คุณราชันย์ โพธิสุวรรณ กล่าวว่า “มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทา ได้พักผ่อนบริเวณ
นั้น ทั้ง ยิงธนู จัดวางตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของดาษดาไว้สาหรับให้นักท่องเที่ยวได้
ถ่ายภาพ และมีที่นั่งชิล ๆ ไว้ให้นั่งพักผ่อนเอนกาย มีอาหารเครื่องดื่มทานเล่นรับบรรยากาศ แดดร่ม
ลมตก ไว้บริการ ซึ่งกาลังดาเนินการจัดทาเป็นมุมมีเสื่ อมาปู มีร่มมากางให้นั่งเล่น เร็ว ๆ นี้เรามีโปร
แจค จะทาโรงมัมขึ้นมา ต่อเนื่องกันไปเป็น 10 โรง เป็นจานวนดอกมัมกว่า 100 สายพันธุ์ หลายสีสัน
ให้ยาวสุดลูกหูลูกตา จะทาให้เป็นสวนกลางแจ้ง เพื่อที่นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้ ซึ่งคิดไว้ว่าหาก
นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาที่บริเวณเนินเทวดา และเดินต่อมาที่ โรงมัมแล้ว จะใช้เวลาถ่ายรูปเป็นชั่วโมง
เพราะเราจะทาเป็นจุดถ่ายรูปมุมสวย ๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูป ซึ่งพอถึงเวลาที่พระอาทิตย์เริ่ม
ตก สวนกลางคืนเราจะเริ่มทางาน อุโมงค์เรืองแสงก็จะเริ่มเปิดไฟ มีแสง สี สวย ๆ ไว้ให้ชมก่อนไป
ถึงไฮท์ของน้าพุเต้นระบา ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)

ภาพที่ 4.32 ศาลาเทวดา เนินสูงริมเชิงเขา ที่มองเห็นวิวได้ 360 องศา
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ภาพที่ 4.33 บริเวณศาลาเทวดา นักท่องเที่ยวนั่งประดิษฐ์โปสการ์ดส่งตู้ไปรษณีย์ดาษดาได้ทันที

ภาพที่ 4.34 มุมตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ สัญลักษณ์ของดาษดาที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
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นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ยังจัดโซน ตลาดลอยน้า ที่มีลักษณะเป็นแพ
ขนาดใหญ่ตั้งลอยอยู่กลางบึงน้า เพื่อเป็นการออกร้านของร้านค้าท้องถิ่น จาหน่ายอาหาร และของ
ฝากของจังหวัดปราจีนบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการจับจ่าย โดยเป็นการเนรมิตพื้นที่บริเวณบึงน้า
กว้างให้เป็นโซนของตลาดน้า เป็นส่วนที่ให้คนในชุมชน ต.เนิน หอม นาสินค้ามาจาหน่าย โดยสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจะมีการควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพที่สะอาด
เพื่ อเป็ น สิ น ค้าอาหารเครื่องดื่มที่ นั กท่อ งเที่ ยวมั่น ใจได้ว่าปลอดภัย และราคาไม่แ พง เพื่ อเป็น การ
สนับสนุนชุมชนทางหนึ่ง
“ มีการจัดทาโซนตลาดลอยน้าขึ้นมาบริการนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อของ เป็นการช่วยเหลือ
ชาวบ้านในละแวกเดียวกัน เพราะต้องบอกว่าดาษดาเอง ไม่ใช่คนในพื้นที่ตั้งแต่แรก ดาษดา มาซื้อ
ที่ ดิ น มาสร้ า งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ปลู ก ดอกไม้ ท าธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ไม่ เคยที่ จ ะโดนขโมย หรื อ มี ข่ า ว
อาชญากรรมใด ๆ ไม่เคยทะเลาะกับคนในพื้นที่ เราก็อยากให้ชาวบ้านเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา นา
ของมาขายกับนักท่องเที่ยวตรงบริเวณนี้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้เรายังมีการจ้างคนในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรีมาทางานที่ดาษดาเยอะมาก และโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี หรือ ในละแวกนี้ เรา
จะมีการนาอาหารไปเลี้ยงเด็ก ๆ ในมื้อกลางวัน และมีการให้โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี นาเด็กเข้า
มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวดาษดาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นคนในพื้นที่ มีเด็กค่อนข้างด้อย
โอกาส มี โรงเรี ย นเด็ ก หู ห นวกบ้ า ง เราก็ อ ยากช่ ว ยเหลื อ กั น ” (วิชิ ต ชยาพิ วัฒ น์ , สั ม ภาษณ์ , 5
สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 4.35 ตลาดลอยน้าทีเ่ ปิดให้ชาวบ้าน ต.เนินหอม นาสินค้ามาจาหน่าย
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กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยง
เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับความสัมพันธ์จากประสบการณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มอบให้ จากองค์ประกอบ 4 ข้อข้างต้น ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วนนามาผสมเชื่อมโยง
กัน ทั้ง ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ความคิด และการกระทา กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล ทา
ให้เกิดภาพในความรู้สึกทั้งหมดเป็นประสบการณ์ และถูกเชื่อมโยงจะนาไปสู่การบอกต่อต่อไป ซึ่งหาก
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นไปในทางที่ดี จะเกิด เป็นความพึงพอใจและบอกต่อ
ออกไปในทางที่ดีทาให้กระตุ้นผู้อื่นอยากมาสัมผัสประสบการณ์ความสวยงาม
อีกทั้งการเชื่อมโยงจากประสบการณ์จะถูกกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว นิยมซื้อสินค้าของฝากของ
ที่ระลึกกลับไปเพื่อเป็นความทรงจาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โดยในด้านของฝากของที่ระลึก สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้มีการทาของที่ระลึกเป็นประเภทดอกไม้กระถาง ต้นฟาแลนนอปซิส
ต้นหน้าวัว ไม้กระถางต่าง ๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดาเป็นแหล่งเพาะจาหน่าย รวมถึงอุปกรณ์การ
ดูแลตกแต่งต้นไม้ เสื้อผ้าที่ระลึก น้าหอมอโรม่า โลชั่น สมุดโน้ต ต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพที่ 4.36 ของฝากของที่ระลึกของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
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จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จากการสัมภาษณ์พบว่า สถานที่ดาษดา แกล
เลอรี่ มีแนวทางของตัวเองอย่างชัดเจน กล่าวคือ แสดงถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นแสดง
เรื่ อ งราวความงดงามของดอกไม้ การรวบรวมพั น ธุ์ ไม้ ข องตั ว เอง และการแสดงออกถึ งสถานที่
ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
“ ดาษดาขายความสวยงามของดอกไม้ ตอนแรกก็ มี คิ ด ที่ จะจั ด ในแนวอื่ น เช่ น คั น ทรี่
คาวบอย เพราะสถานที่ก็อยู่ใกล้เขาใหญ่ แต่เราพิจารณาแล้วว่า ตัวตนของเรา คือความสวยงามของ
ดอกไม้ที่ผ่อนคลายสบาย ๆ จึงเน้นความสวยงามของการประดับตกแต่งดอกไม้ให้ดูผ่อนคลายดีกว่า
เรามีแนวทางของเราอย่ างชัดเจนที่เน้น ความผ่ อนคลายสวยงามแบบของตัว เอง เราได้ชื่อว่าเป็ น
สวรรค์ของคนรักดอกไม้นานาพรรณ นักท่องเที่ยวมาแล้วเราคิดว่าเขาต้องนึกถึงดอกไม้ และกิจกรรม
ที่ผ่านความสุขความสบายใจที่เรามอบให้ ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ,สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
จะเห็ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ ได้ ถ่ า ยทอดให้ กั บ
นักท่องเที่ยวนั้น เน้นการให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่
ท่องเที่ยวจัดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันและเกิดความประทับใจ แนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์จึงสาคัญแก่ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะประสบการณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวได้
ถ่ายทอดไปสู่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง หากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วถ่ า ยทอดประสบการณ์ ที่ น่ า ประทั บ ใจให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจได้นั้น นักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการหลังการใช้บริการที่บอกต่อไปสู่
ผู้อื่น เพื่อเป็นชื่อเสียงที่ดีกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ต่อไป

4.3 ช่องทางการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการใช้สื่อทุกรูปแบบทั้งสื่อเก่า สื่อใหม่ ควบคู่กันไป ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น การนาเสนอที่ท่องเที่ยวโปรโมทในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วง
ปลายปี ก่อนที่มีจัดงานอีเว้นท์ใหญ่ โปรโมทในรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่กาลังมีกระแสที่
คนดูให้ความสนใจ โดยช่องทางการสื่อสารหลักที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่เลือกใช้ เป็น
Facebook เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้โดยตรงในทันที และสามารถแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ได้ โดยมีทีมงานที่ดูแลด้านพื้นที่นี้
โดยเฉพาะ สาหรับการลงรูปแจ้งข้อมูลข่าวสาร และตอบคาถามแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ยังมีการออกบูธในงานอีเว้นท์ประจา ได้แก่ งานท่องเที่ยวไทย เป็นประจา
ทุกปี

109
คุณพิมลรัตน์ ดีแสน ตาแหน่ง ทีมการตลาด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อว่า “ เราใช้ทั้งสื่อเก่า
สื่อใหม่ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ จะเลือกช่วงเวลาในการใช้สื่อที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น จะโปรโมท
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ในช่วงก่อนงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบว่า ใกล้จะมีงานอีเว้นท์ใหญ่แล้วนะ แล้วก็โปรโมททางรายการต่าง ๆ ที่คนดูให้ความสนใจ ณ
ขณะช่วงเวลานั้น ก็ต้องมาดูว่าในช่วงเวลาขณะนั้น ๆ ที่จะทาการสื่อสารรายการอะไรที่คนกาลังให้
ความสนใจ ที่เป็นที่กาลังถูกพูดถึง เช่น รายการเทยเที่ยวไทย มีคนชมจานวนค่อนข้างมาก เราก็ให้
รายการมาถ่ายทาสถานที่ท่องเที่ยว หรือหากรายการไหนที่เขาสนใจเขาก็จะติดต่อขอเข้ามา ถ่าย
เป็ น สกู๊ ป เป็ น ฉากละคร เราก็ ให้ ก ารต้ อ นรับ กลั บ ไป ส่ ว นสื่ อ เก่ าเราใช้ ทั้ งหนั งสื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร
โทรทัศน์ เว็บไซด์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ หลากหลายช่องทางแล้วแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม ” (พิมลรัตน์ ดี
แสน, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2560)
ส่วนคุณราชันย์ โพธิสุวรรณ กล่าวถึงมุมมองการใช้สื่อว่า “ การที่เราทาสื่อก็เพื่อหลากหลาย
ช่องทางมากขึ้น และกระจายข่าวเพื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ช่องทางหลักที่ใช้ เป็น Facebook เพราะ
สามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้เลย และสามารถแจ้งข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดย
มีที มงานที่ดูแลด้านนี้ โดยเฉพาะ แต่เราอยากให้ นักท่องเที่ยวที่ มาสั มผัส แล้ วไปบอกต่อในทางที่ ดี
มากกว่า เราจะชื่นใจมาก เพราะคนรุ่นเก่าส่วนมากไม่ค่อยใช้สื่อ แต่เขาจะมาเที่ย วเพราะมีคนบอกเขา
และเขาเดินทางมาเที่ยวเอง ชอบก็กลับไปบอกต่อ เราอยากให้เป็นแบบปากต่อปากมากกว่า เพราะ
มันเกิดจากการที่เขาได้มาเที่ยวมาสัมผัสและไปพูดถึงจริง ๆ ” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18
กรกฎาคม 2560)
ด้านช่องทางการสื่อสารที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ทาการสื่อสาร มีดังนี้
สื่อโทรทัศน์
-รายการข่าว เช่น เรื่องเล่าเช้านี้
-รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว รายการเทยเที่ยวไทย
- รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว ตลาดสดสนามเป้า
สื่อวิทยุ
-chill 89 FM.
-Greenwave 106.5 FM.
-fresz 91.5 FM.
สื่อหนังสือพิมพ์
-M2F
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-ไทยรัฐ
-Bangkok Post
-คม ชัด ลึก
-กรุงเทพธุรกิจ
-เดลินิวส์
-ประชาชาติธุรกิจ
-New 108
นิตยสาร
-Bangkok magazine
-Gateway
-Voyage
-Life And Home
-GASTROGASM
-CLEO Magazine
-นิตยสารทีวีพูลแม็กกาซีน
-Around Magazine
Facebookfanpage
-Facebookfanpage ไทยรัฐ
-Facebookfanpage คมชัดลึก
-Facebookfanpage dasadaflower
Instagram
-Instagram : dasadakhaoyai
Line
-Line: @dasada
เว็บไซด์
www.dasada-happiness.com
สื่อออนไลน์
-รีวิวจากเพจท่องเที่ยวไปไหนดี
-รีวิวจากเพจท่องเที่ยวชิลไปไหน
-รีวิวจากเพจท่องเที่ยวสะดุดตา
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ภาพตัวอย่างช่องทางการใช้สื่อของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
สื่อโทรทัศน์

ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อโทรทัศน์ จาก รายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้

ภาพที่ 4.38 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อโทรทัศน์ จาก รายการเทยเที่ยวไทย
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ภาพที่ 4.39 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อโทรทัศน์ จาก รายการตลาดสดสนามเป้า
สื่อวิทยุ

ภาพที่ 4.40 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อวิทยุ จาก chill 89 FM.
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ภาพที่ 4.41 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อวิทยุ จาก fresz 91.5 FM.
สื่อหนังสือพิมพ์

ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ จาก หนังสือพิมพ์ M2F
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ภาพที่ 4.43 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ จาก หนังสือพิมพ์ Bangkok Post

ภาพที่ 4.44 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ จาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
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นิตยสาร

ภาพที่ 4.45 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อนิตยสารจาก นิตยสาร Life And Home
Facebookfanpage

ภาพที่ 4.46 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อ จาก Facebookfanpage dasadaflower
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Instagram

ภาพที่ 4.47 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อ Instagram จาก Instagram dasadakhaoyai
Line

ภาพที่ 4.48 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อ Line จาก Line @dasada
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เว็บไซด์

ภาพที่ 4.49 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อเว็บไซด์ จาก www.dasada-happiness.com
สื่อออนไลน์

ภาพที่ 4.50 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อออนไลน์ จาก รีวิวจากเพจท่องเที่ยวไปไหนดี
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ภาพที่ 4.51 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อออนไลน์ จาก รีวิวจากเพจท่องเที่ยวชิลไปไหน

ภาพที่ 4.52 ตัวอย่างลักษณะการใช้สื่อออนไลน์ จาก รีวิวจากเพจท่องเที่ยวสะดุดตา
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4.4 ปัญหาและอุปสรรค
อุป สรรคการด าเนิ น งานที่ มี ผ ลต่อ การวางกลยุท ธ์ ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ มี
ดังต่อไปนี้
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ปัญหาและอุปสรรคโดยมากเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อยู่
ในบริเวณที่มีระยะทางไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวไม่มีส ถานที่ท่องเที่ยวแห่ งอื่นที่จะไปท่องเที่ยวต่อ หรือระหว่างเดินทางมาก็ไม่มีส ถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ให้แวะท่องเที่ยวระหว่างทาง ทาให้เป็นปัญหาที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
ต้องหากิจกรรมเข้ามาเสริมให้นักท่องเที่ยวอยู่ที่ดาษดา แกลเลอรี่แห่งเดียวเที่ยวได้ทั้งวัน
“ เนื่องจากบริเวณเขาใหญ่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเลย นอกจากดาษดา
แกลเลอรี่ ทาให้มีความรู้สึกว่ายังเติมเต็มการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้อย่างไม่เต็ม
อิ่ม เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดคาถามว่า เที่ยวดาษดาเสร็จแล้ว จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต่อดี เป็นปัญหา
อุป สรรคที่ไม่รู้ว่าจะแนะน าอย่างไร เพราะจังหวัดปราจีน ค่อนข้างกว้างสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้าง
เดินทางห่างไกลกันเป็นจานวนหลายกิโล บางทีห่างเป็นร้อยกิโล แนะนานักท่องเที่ยวลาบาก หากจะ
แนะน าให้ ไปโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภั ย ภู เบศเพื่ อ ไปซื้ อ เครื่อ งสมุ น ไพรต่ าง ๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
ปราจีนบุรี ก็อาจตอบโจทย์เพียงคนมีอายุ แต่ไม่ตอบโจทย์ครอบครัวที่มีเด็ก ไม่ครอบคลุมทุกวัย จึง
เป็นโจทย์สาคัญที่ทาให้ดาษดาต้องพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ว่านักท่องเที่ยวสามารถอยู่ที่ดาษดาได้ทั้งวัน
โดยที่ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อ ทาให้ครบวงจรให้ได้ ซึ่งเป็นโจทย์ของเราอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
แล้วเกิดความรู้สึ กประทับใจ ดาษดาจึงคิดหากิจกรรมต่าง ๆ มาดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอด ” (ราชันย์
โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
การสื่อสารให้คาตอบที่ชัดเจนทาง Facebook เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอ
รี่ใช้ Facebook เป็นช่องทางหลักที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ทาให้นักท่องเที่ยวใช้ช่องทาง Facebook เพื่อ
สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดในด้านของวันเวลาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในบางช่วง
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ยังไม่สามารถสรุปคาตอบอย่างชัดเจน เพราะบางกิจกรรมยังไม่ได้
ข้อสรุปที่ดีที่สุด ทาให้การตอบคาถามแก่นักท่องเที่ยวใน Facebook หลายครั้งจึงเป็นอุปสรรคในการ
ให้คาตอบ
“อุป สรรคด้านสื่ อสาร ในเรื่องของการใช้ Facebook พอเราใช้ Facebook เป็นการแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจึงมักจะสอบถาม สื่อสารเข้ามา ใน Facebook จะมีอุปสรรคในเรื่องของ
ความชัดเจนในการตอบคาถามที่ทีมงานแอดมินของเรายังตอบลาบาก เนื่องจากไฮไลท์กิจกรรมที่เรา
จะทา ยังไม่ชัดเจน บางทียังอยากเซอร์ไพร์สเป็นความลับ บางทีคอนเซ็ปต์เปลี่ยน เราก็ยังไม่อยากที่
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จะประชาสัมพันธ์บอกออกไป จึงต้องตอบไปว่ามีอย่างแน่นอน ต้องตอบแบบกลาง ๆ ไว้ก่อน เพราะ
หลาย ๆ คนก็จะเป็ นนั กท่องเที่ยวที่เคยมาแล้ว เขาก็จะถามว่ากิจกรรมอย่างที่เคยมามีห รือไม่ แต่
บางอย่างมีการปรับใหม่ เปลี่ยนธีมงาน เขาก็อาจจะสับสน หรือราคาบัตรที่ไม่เท่ากัน ก็จะเป็นคาถาม
ที่นั กท่องเที่ยวมักถามใน Facebook ว่า มาช่วงนั้นราคาไม่ใช่ราคานี้ ซึ่งราคาการเข้าชมเรามีการ
ปรับเปลี่ยนตามอีเว้นท์ในแต่ละเทศกาล ก็เป็นสิ่งที่อธิบายยากเหมือนกัน เราจึงไม่เน้นในการตอบกลับ
อย่างเร็ว เพราะบางทีมันเกิดการผิดพลาดได้ และในเรื่องการโปรโมตบางครั้งก็คิดว่าหากเราโปรโมท
มาก คนเดิน ทางมามาก แต่เรารับ ไม่ได้บริการได้ไม่ ทั่วถึง ก็จะเกิดปัญหาตามมา ” (ราชันย์ โพธิ
สุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
การจัดแสดงดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการจัด
งานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปีในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ดอกไม้ เติบ โตสวยงามและมีจ านวนมากที่สุ ด โดยแต่ล ะช่ว งเวลาก็มีการผลั ดเปลี่ ยนการจัดแสดง
ดอกไม้ในธีมที่หมุนเวียนไปตามเทศกาล ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน
“ในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวหลายคนมาแล้ วเกิดความสับสนในการจัดแสดงดอกไม้ที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาในช่วงเวลาปกติที่ไม่ตรงกับงานเทศกาลแสดง
ดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จานวนดอกไม้ที่จัดแสดงและกิจกรรมที่
เปิดให้เข้าชมจะมีแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของช่วงเวลานั้น ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวยังเกิด
ความสับสนบ้าง” (ราชันย์ โพธิสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560)
โดยจากการให้ข้อมูลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตาแหน่งต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่ ทาให้ผู้วิจัยพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีลักษณะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เปิดจากการชื่นชอบดอกไม้ของ ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ พร้อมหลานสาว คุณนภัทร บุญตานนท์ และ
คุณ สุวดี บุ ญ ตานนท์ ที่ป ลูกเพาะพันธุ์จาหน่ายเป็นจานวนมากและมีความต้องการแบ่งปันความ
สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชม จึงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดยได้สร้างแกลเลอรี่
เรื อ นกระจกประดั บ ตกแต่ งด้ ว ยพั น ธุ์ ไม้ ที่ ด าษดาเพาะปลู กเองทั้ งหมด และแบ่ งโซนต่ าง ๆ ให้ มี
กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ม ผั ส ความสวยงามของธรรมชาติ อ ย่ า งครบวงจร มี รี ส อร์ ท มี
ห้องสัมมนา รวมถึงร้านอาหาร ไว้คอยบริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
ครอบครัว
การตกแต่งสถานที่ท่ องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จะตกแต่งเน้นความโล่ ง โปร่ง ติดกระจก
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นวิวจากธรรมชาติได้โดยรอบ มีการนาดอกฟาแลนนอปซิสที่เป็นดอกไม้
แสดงถึงเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวดาษดาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งในหลายโซน ทั้ง ดาษดารี
สอร์ ท ร้ า นอาหาร Bloom@dasada ร้านเบเกอรี่ La Lalla เพื่ อ ให้ ทุ ก โซนอยู่ ภ ายใต้ ธีม เดี ย วกั น
รวมถึงการน าตุ๊ กตาหมี ตั ว ใหญ่ ป ระดับ ตกแต่ งให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วถ่ ายรูป เพื่ อ ให้ นั ก ท่ องเที่ ยวจดจ า
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เอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และยังมีการดีไซน์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ นักท่องเที่ยวเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจทาง
ความคิด ต่อยอดทางไอเดียให้กับนักท่องเที่ยว
กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่จั ด ขึ้ น ได้ ใช้ แ นวคิ ด การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง ประสาทสัมผัส ความรู้ สึก ความคิด การกระทา และการเชื่อมโยง
กล่าวคือ นอกจากสถานที่ท่องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ประสบการณ์ จาก
ประสาทสัมผัสโดยการเข้าห้อง Secret Garden การเข้าชมสวนสัตว์แล้ว ยังมีถ่ายทอดอารมณ์ความ
ความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตากับเทคโนโลยี จัดแสดงแสงสีต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรม D.I.Y.
กระตุ้ น การใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วลงมื อ ปฏิ บั ติ ในการประดิ ษ ฐ์ สิ่ งของ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยเชิญชวนและคาแนะนาบริการ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นาไปสู่การเชื่อมโยง
เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ประทับใจ
จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ แสดงถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น
แสดงเรื่องราวความงดงามของดอกไม้ การรวบรวมพันธุ์ไม้ของตัวเอง ได้ชื่อว่าเป็น สวรรค์ของคนรัก
ดอกไม้นานาพรรณและการแสดงออกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ ที่น่า
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
การใช้สื่อ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ใช้ช่องทางสื่อทุกประเภททั้งสื่อเก่า และ
สื่ อ ใหม่ ต ามความเหมาะสมของช่ ว งเวลา แต่ เน้ น การใช้ Facebook เป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล แจ้ ง
ข่าวสารและตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยว และมีความมุ่ง หวังอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วเกิด
ความประทับใจนาไปสู่การบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุด
สาหรับด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบจะเป็นในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ บริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี มีระยะทางที่ห่างไกลกัน ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ต้องปรับแก้ไขปั ญหา
ส่ ว นนี้ โดยการสร้ างกิ จ กรรมรูป แบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพิ่ มมากขึ้น เพื่ อให้ นั กท่ องเที่ ยวที่
เดิน ทางมาใช้เวลาท่องเที่ ยวอยู่ ที่ดาษดาได้ยาวนานทั้งวัน และปัญ หาในด้านของการสื่ อสารที่ให้
คาตอบแก่นักท่องเที่ยวทาง Facebook ได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากบางกิจกรรมยังมีการปรั บเปลี่ยน ไม่
สามารถเปิดเผยได้ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จึงแก้ปัญหาด้วยการตอบนักท่องเที่ยวแบบ
ตอบกลับอย่างไม่ทันที เมื่อได้คาตอบที่ชัดเจนแล้วจึงกลับมาตอบอีกครั้ง รวมถึงปัญหาในเรื่องของ
การที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาแล้วยังเกิดความสับสนในการจัดแสดงธีมดอกไม้ที่มีการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่นั้น มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการจัด
แสดงดอกไม้ไปตามฤดูกาล จานวนดอกไม้ที่จัดแสดงและกิจกรรมที่เปิดให้ เข้าชมจะมีแตกต่างกัน
ออกไป
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ดั ง นั้ น กล่ า วได้ ว่ า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ มี ก ารใช้ แ นวคิ ด การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ โดยมีการจัดโซนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปสัมผัสความสวยงาม โดยใช้ กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรู้สึก กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทา และกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและบอกต่อออกไปตามช่องทางต่าง ๆ ในทางที่ดี ทาให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาสัมผัสได้เกิดการรับรู้ และตัดสินใจมาเที่ยวอยากสัมผัสประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจต่อไป

บทที่ 5
การสารวจการใช้บริการของนักท่องเที่ยว
การวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ” ในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยมุ่งศึกษา การรับรู้ข่าวสาร การ
ตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้
ข่าวสาร การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จานวน 400 คน และ
ได้แบ่งเนื้อหาข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ทาการกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังต่อไปนี ้
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient)
H0 แทน สมมติฐานหลัก
H1 แทน สมมติฐานรอง
p-value แทน ค่านัยสาคัญสาหรับการทดสอบสมมติฐาน
*** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
** แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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*แทน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดื อ นและอาชี พ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(n=400)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 - 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ

119
281

29.8
70.3

58
160
66
50
66

14.5
40.0
16.5
12.5
16.5

82
250
66
2

20.5
62.5
16.5
0.5
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
(n=400)
ข้อมูลทั่วไป
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
ภาพรวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

51
123
98
128

12.8
30.8
24.5
32.0

42
75
20
112
76
69
6
400

10.5
18.8
5.0
28.0
19.0
17.3
1.5
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง สรุปข้อมูลได้ดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงมีจานวน 281 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.3 และเพศชายมีจานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 25-35 ปี มากที่สุด จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ
40.0 รองลงมาคือ 36-45 ปี และ 56ปีขึ้นไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อายุต่ากว่า 25 ปี
จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ 46-55 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 250
คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 สูงกว่า
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 66 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.5 และอื่ น ๆ จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.5
ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 128 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.0 รองลงมาคื อ 10,001-20,000 บาท จ านวน 123 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.8
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20,001-30,000บาท จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อาชีพรับ
ราชการจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 และอาชีพอื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ

5.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์การเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ประเภทของการเปิ ดรั บ สื่ อ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่
ช่องทางที่ได้รับรู้
โทรทัศน์
เรื่องเล่าเช้านี้
สารคดีเชิงท่องเที่ยว
รายการเทยเที่ยวไทย
สารคดีเชิงท่องเที่ยว
ตลาดสดสนามเป้า
วิทยุ
Chill 89 FM.
Greenwave 106.5
fresz 91.5 FM.
อื่นๆ

X

S.D.

ความหมาย

2.35
2.20

1.251
1.279

น้อย
น้อย

1.78

1.008

น้อยที่สุด

1.80
1.76
1.59
1.12

1.090
1.012
0.860
0.496

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ช่องทางที่ได้รับรู้
หนังสือพิมพ์
M2F
ไทยรัฐ
Bangkok Post
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
New 108
นิตยสาร
Bangkok magazine
Gateway
Voyage
Life And Home
GASTROGASM
CLEO Magazine
นิตยสารทีวีพูล
Around Magazine
Facebook fanpage
Facebook fanpage
ไทยรัฐ
Facebook fanpage
คมชัดลึก
Facebook dasada
Facebook fanpage
dasadaflower
Instagram
Dasadakhaoyai

X

S.D.

ความหมาย

1.64
1.85
1.75
1.72
1.69
1.78
1.69
1.55

0.943
1.148
1.008
1.019
0.971
1.100
0.993
0.857

น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

1.56
1.55
1.52
1.73
1.54
1.62
1.59
1.48

0.839
0.824
0.822
1.020
0.846
0.896
0.962
0.779

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

2.68

1.427

ปานกลาง

2.27

1.212

น้อย

3.20

1.445

ปานกลาง

2.09

1.262

น้อย
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ช่องทางที่ได้รับรู้
Line
@dasada
Website
www.dasadahappiness.com
สื่อออนไลน์
รีวิว pantip
รีวิวจากเพจ
ท่องเที่ยวไปไหนดี
รีวิวจากเพจท่องเที่ยว
ชิลไปไหน
รีวิวจากเพจท่องเที่ยว
สะดุดตา
คนรอบข้าง
คนรอบข้าง เช่น
ครอบครัว เพื่อน คน
รู้จักบอกต่อ เป็นต้น
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

1.69

1.079

น้อยที่สุด

2.91

1.474

ปานกลาง

3.18
2.87

1.601
1.524

ปานกลาง
ปานกลาง

2.93

1.542

ปานกลาง

2.20

1.384

น้อย

4.05

1.242

มาก

2.03

0.712

น้อย

ผลการวิเคราะห์ การรับ รู้กลยุท ธ์ด้านการสื่ อสารของสถานที่ ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
พบว่ า โดยรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ก ารรับ รู้ก ลยุ ท ธ์ด้ านการสื่ อ สารในระดั บ น้ อ ย ( X = 2.03, S.D. =
0.712) โดยรับรู้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จาก คนรอบข้าง เช่น
ครอบครั ว เพื่ อ น คนรู้ จั ก บอกต่ อ มากที่ สุ ด ( X = 4.05 , S.D. = 1.242 ) รองลงมาคื อ รับ รู้ จ าก
Facebook fanpage dasadaflower ( X = 3.20 , S.D. = 1.445 ) และข้ อ ที่ รั บ รู้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
นิตยสาร Around Magazine ( X = 1.48 , S.D. = 0.779 ) และวิทยุข้ออื่น ๆ ( X = 1.12 , S.D. =
0.496) ตามลาดับ
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5.4 ผลการวิเคราะห์เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลัง
ใช้บริการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมหลังใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้แก่ การวัดระดับการตัดสินใจด้าน
ตระหนั กถึงความต้องการ การตัดสิ นใจด้านการหาข้อมูล ก่อนมาท่องเที่ยว การตัดสินใจด้านการ
ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ การวัดระดับความพึงพอใจ และการวัดระดับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้
บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ในภาพรวม
เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึง
พอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ด้านตระหนักถึงความต้องการ
ด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว
ด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ
ด้านความพึงพอใจ
ด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

3.69
3.18
3.96
4.07
3.33
3.66

0.707
0.727
0.651
0.771
0.475
0.492

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ผลการวิเคราะห์เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลการ
ตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.66 ,
S.D. = 0.492 ) โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ านความพึ ง พอใจ ( X = 4.07 , S.D. = 0.771 )
รองลงมาคือด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ ( X = 3.96 , S.D. = 0.651 ) ด้านตระหนักถึง
ความต้องการ ( X = 3.69 , S.D. = 0.707 ) ด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ ( X =3.33 , S.D = 0.475
) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุ ดคือด้านการหาข้อมูล ก่อนมาท่องเที่ยว ( X = 3.18 , S.D. = 0.707 )
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสินใจด้านตระหนักถึงความต้องการ
ด้านตระหนักถึง
ความต้องการ
1.มาท่องเที่ยวเพราะ
ต้องการพักผ่อน
2.มาท่องเที่ยวเพราะ
ถูกกระตุ้นจากการ
โฆษณาตามสื่อ
3.มาท่องเที่ยวเพราะ
ถูกกระตุ้นจากคน
รอบข้างที่บอกเล่า
บอกต่อถึงความ
สวยงาม
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

4.50

0.763

มากที่สุด

2.62

1.240

ปานกลาง

3.94

1.251

มาก

3.69

0.707

มาก

ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสินใจด้านตระหนักถึงความต้องการ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการตัดสินใจด้านตระหนักถึงความต้องการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.69, S.D. =0.707) โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน ( X = 4.50 , S.D. = 0.763 ) รองลงมา
คือ มาท่องเที่ยวเพราะถูกกระตุ้น จากคนรอบข้างที่บอกเล่าบอกต่อถึงความสวยงาม ( X = 3.94 ,
S.D. = 1.251 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มาท่องเที่ยวเพราะถูกกระตุ้นจากการโฆษณาตามสื่อ (
X = 2.62 , S.D. = 1.240 ) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสินใจด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว
ด้านการหาข้อมูลก่อน
มาท่องเที่ยว
4.ก่อนการมา
ท่องเที่ยวไม่มีการหา
ข้อมูลก่อนเลย
5.การหาข้อมูลก่อนมา
ท่องเที่ยวจากสื่อ
ออนไลน์ เช่น pantip
บล็อกเกอร์ รีวิวจาก
เพจท่องเที่ยวต่างๆ
6.การหาข้อมูลก่อนมา
ท่องเที่ยวจากเว็บไซด์
ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่
โดยตรง
7.การหาข้อมูลก่อนมา
ท่องเที่ยวโดยการ
สอบถามจากเพื่อน
หรือคนรู้จักที่เคยไปมา
ก่อนแล้ว
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

3.05

1.286

ปานกลาง

3.19

1.420

ปานกลาง

3.06

1.448

ปานกลาง

3.43

1.385

มาก

3.18

0.727

ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสินใจด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตัดสินใจด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X = 3.18
, S.D. = 0.727 ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวโดยการสอบถามจากเพื่อน
หรือคนรู้จักที่เคยไปมาก่อน ( X = 3.43 , S.D. = 1.385 ) รองลงมา คือ หาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ย ว
จากสื่อออนไลน์ เช่น pantip บล็อกเกอร์ รีวิวจากเพจท่องเที่ยวต่างๆ ( X = 3.19 , S.D. = 1.420 )
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือ ก่อนการมาท่องเที่ ยวไม่มีการหาข้อมูลก่อนเลย ( X = 3.05 , S.D. =
1.286 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ
ด้านการประเมิน
ทางเลือกและตัดสินใจ
8.ตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เพราะสถานที่ไม่ไกล
จากกรุงเทพมาก
9.ตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เพราะสถานที่มี
เอกลักษณ์ที่เป็นแหล่ง
รวมความสวยงามของ
ดอกไม้และการตกแต่งที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
10.ตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวเพราะสถานที่
เหมาะกับการมา
ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
และครอบครัว
11.ตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวเพราะอยาก
สัมผัสประสบการณ์ด้วย
ตัวเอง เพื่อทันกระแส
สังคม
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

4.13

0.994

มาก

4.33

0.857

มากที่สุด

4.18

0.965

มาก

3.19

1.284

ปานกลาง

3.96

0.651

มาก

ผลการวิเคราะห์การวัดระดับการตัดสิ นใจด้านการประเมินทางเลื อกและตัดสินใจ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =
3.96 , S.D. = 0.651 ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่มีเอกลักษณ์ที่
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เป็นแหล่งรวมความสวยงามของดอกไม้และการตกแต่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ( X = 4.33 , S.D. =
0.857 ) รองลงมา คือ ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
และครอบครัว ( X = 4.18 , S.D. = 0.965 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เพราะอยากสั ม ผั ส ประสบการณ์ ด้ ว ยตั ว เอง เพื่ อ ทั น กระแสสั งคม ( X = 3.19 , S.D. = 1.284 )
ตามลาดับ
ตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะห์การวัดระดับด้านความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจ
12.เมื่อมาแล้วพึงพอใจ
ในด้านบรรยากาศ
สถานที่ที่ถูกตกแต่ง
13.เมื่อมาแล้วพึงพอใจ
ในด้านของกิจกรรม
ต่างๆ ที่ดาษดา แกล
เลอรี่ จัดขึ้น
14.เมื่อมาแล้วพึงพอใจ
ในด้านพนักงานต้อนรับ
บริการเอาใจใส่
15.เมื่อมาแล้วพึงพอใจ
ตามที่คาดหวังจากการ
รับรู้ก่อนมาท่องเที่ยว
ภาพรวม

4.27

S.D.
0.834

ความหมาย
มากที่สุด

3.93

1.019

มาก

4.25

0.930

มากที่สุด

3.83

1.039

มาก

4.07

0.771

มาก

X

ผลการวิเคราะห์การวัดระดับด้านความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.07 , S.D. = 0.771 ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อมาแล้วพึงพอใจใน
ด้านบรรยากาศสถานที่ที่ถูกตกแต่ง ( X = 4.27 , S.D. = 0.834 ) รองลงมาคือ เมื่อมาแล้วพึงพอใจใน
ด้านพนักงานต้อนรับ บริการเอาใจใส่ ( X = 4.25 , S.D. = 0.930 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เมื่อ
มาแล้วพึงพอใจตามที่คาดหวังจากการรับรู้ก่อนมาท่องเที่ยว ( X = 3.83 , S.D. = 1.039 ) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.8 ผลการวิเคราะห์การวัดระดับด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ด้านพฤติกรรมหลังใช้
บริการ
16.เมื่อมาแล้วเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจและ
ประทับใจที่อยากจะ
บอกต่อ
17.เมื่อมาแล้วหากมี
โอกาสจะกลับมาใช้
บริการอีก
18.เมื่อมาแล้วไม่เกิด
ความประทับใจ ไม่
บอกต่อ
ภาพรวม

X

S.D.

ความหมาย

4.13

0.909

มาก

4.13

0.902

มาก

1.71

0.866

น้อย

3.33

0.475

ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์การวัดระดับด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
หลังใช้บริการอยู่ในระดับ เห็นด้วยปานกลาง ( X = 3.33 , S.D. = 0.475 ) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ เมื่อมาแล้วเกิดความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจที่อยากจะบอกต่อ ( X = 4.13 , S.D. = 0.909 )
และเมื่อมาแล้วหากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีก ( X = 4.13 , S.D. = 0.902 ) มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เมื่อมาแล้ วไม่เกิดความประทับใจ ไม่บอกต่อ ( X = 1.71 , S.D. =
0.866) ตามลาดับ
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5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 การรั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า นประสบการณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาเที่ยว
ตารางที่ 5.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ กับการตัดสินใจมาเที่ยว
การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่

การตัดสินใจมาเที่ยว
P-value
ระดับ
r
(Sig.)
ความสัมพันธ์
มี
0.365***
0.000
ความสัมพันธ์
ในระดับต่า

หมายเหตุ: ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001
จากตารางการทดสอบ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจมาเที่ ย ว มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.001 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่า
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สมมติฐานที่ 2 การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ตารางที่ 5.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ

การตัดสินใจมาเที่ยว
การตัดสินใจมาเที่ยว

พฤติกรรมหลังใช้บริการ
P-value
ระดับ
r
(Sig.)
ความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ใน
0.373***
0.000
ระดับต่า

หมายเหตุ: ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001
จากตารางการทดสอบ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่า การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับต่า
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สมมติ ฐ านที่ 3 การรั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า นประสบการณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ตารางที่ 5.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่กับความพึงพอใจ
การรับรู้ข่าวสารผ่าน
ประสบการณ์ของสถานที่
r
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
การรับรู้ข่าวสารผ่าน
ประสบการณ์ของสถานที่
-0.166**
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
หมายเหตุ: **นัยสาคัญที่ระดับ 0.001

ความพึงพอใจ
P-value
(Sig.)
0.001

ระดับ
ความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ามาก

จากตารางการทดสอบ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
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สมมติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
ตารางที่ 5.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

พฤติกรรมหลังใช้บริการ
P-value
ระดับ
r
(Sig.)
ความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ใน
0.718***
0.000
ระดับสูง

หมายเหตุ: ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001
จากตารางการทดสอบ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่ า ความพึ งพอใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมหลั ง ใช้ บ ริ ก าร มี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐ านที่ ตั้งไว้และมีค วามสั มพั น ธ์เชิงบวก โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับสูง
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สมมติฐานที่ 5 การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ตารางที่ 5.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับความพึงพอใจ

การตัดสินใจมาเที่ยว
การตัดสินใจมาเที่ยว

r
0.415***

ความพึงพอใจ
P-value
(Sig.)
0.000

ระดับ
ความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง

หมายเหตุ: ***มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001
จากตารางการทดสอบ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่า การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่ 5.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที1่

สมมติฐานที2่

สมมติฐานที3่

สมมติฐานที4่
สมมติฐานที5่

การรับรู้ข่าวสารผ่าน
ประสบการณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
มาเที่ยว
การตัดสินใจมาเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
หลังใช้บริการ
การรับรู้ข่าวสารผ่าน
ประสบการณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มี
ความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจ
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
การตัดสินใจมาเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่” มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1) เพื่อค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ การ
ตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่กับการตัดสินใจมาเที่ยว
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่กับความพึงพอใจ
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
7) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจมาเที่ยวกับความพึงพอใจ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิ จัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึ กกับผู้ ที่มีตาแหน่งเกี่ยวข้องในสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จานวน 8 คน ได้แก่ 1)นายราชันย์ โพธิสุวรรณ 2)นางสาวพิมลรัตน์ ดี
แสน 3)นางอารีวรรณ สุขอินทรีย์ 4)นายนเรศ แก้วจินดา 5)นายวิชิต ชยาพิวัฒน์ 6)นายพสิษฐ์
นิติธรอุดมศักดิ์ 7)นายธเนตร ประมลทรัพย์ 8)นายธนพัฒน์ พฤกธารา
สาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวผู้ที่เคยใช้บริการ โดยมีอายุ ต่ากว่า 25 ปี ถึง 56ปี
ขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 400 คน ทั้งแบบลงพื้นที่ภาคสนามและแจกแบบสอบถามออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ที่
ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคาถาม พร้อมกับการสังเกตการณ์สถานการณ์ทั่วไปภายในสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยนาผลข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ทาการอธิบาย
ข้อมูลใช้วิธีการประเมินค่าแบบ Rating Scale และ Likert Scale จากนั้นทาการทดสอบสมมติฐาน
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ด้วยการหาค่าสั มประสิทธิ์ส หสั มพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ การตัดสินใจมา
เที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ

6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ผลวิเคราะห์ภาพรวมการสื่อสารการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ทั้ง 8 คน ทาให้
ผู้วิจัยทราบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่จัดแสดงดอกไม้นานาพันธ์
ที่เกิดขึ้นจากการชื่นชอบดอกไม้ของ ดร.ปวเรศ บุญตานนท์ พร้อมหลานสาว คุณนภัทร บุญตานนท์
และคุณสุวดี บุญตานนท์ จึงเริ่มจากทาการศึกษาพันธุ์ดอกไม้สายพันธุ์ที่หาชมได้ยากจากต่างประเทศ
และเริ่มเพาะพันธุ์โรงเรือนเพื่อจาหน่าย ต่อมาเนื่องจากมีการเพาะปลูกเป็นจานวนมาก และอยาก
แบ่งปันความสวยงามของดอกไม้ จึงได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ขึ้น เพื่อจัดแสดง
พัน ธุ์ไม้ส วยงามผ่ านการถ่ายทอดที่ ใช้ศิล ปะความคิดสร้างสรรค์ ไว้บ ริการนักท่องเที่ ยวที่ชื่น ชอบ
ดอกไม้ได้เข้าชม และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้สัมผั ส
ประสบการณ์ความประทับใจ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ เปิ ด ให้ บ ริก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก วั น ตลอดทั้ ง ปี และ
เนื่องจากดอกไม้จะเติบโตสวยงามเต็มที่ในช่วงที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคม –
เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จึงได้มีการจัดงานเทศกาลดอกไม้อย่างยิ่งใหญ่
ในช่ ว งปลายปี เพื่ อ แสดงดอกไม้ แ ละถ่ า ยทอดกิ จ กรรมผ่ า นประสบการณ์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปีมากที่สุด เนื่องจาก
ดอกไม้จะมีจานวนมากและกิจกรรมต่าง ๆ จะเปิดให้ชมไฮไลท์ครบทุกโซน โดยในระหว่างปีสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ก็ได้จัดเป็นกิจกรรมมินิอีเว้นท์ตามเทศกาลหมุนเวียนไป ได้แก่ มินิอีเว้นท์
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายน ในธีมซัมเมอร์ของฤดูร้อน มินิอีเว้นท์ช่วงเทศกาลวันแม่ ช่วง
เดือนสิงหาคมในธีมสีฟ้าที่จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ของวันแม่
ซึ่งในทุกช่วงเวลาสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จะจัดให้มีกิจกรรมที่เน้นให้นักท่องเที่ยว
สามารถใช้เวลาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันเสมอ เช่น การสอนทาช็อคโกแลตแฟนตาซีบาร์ค ,
สอนประดิษฐ์กระเช้าปลูกต้นไม้, การจัดสวนโหลแก้ว, เพ้นท์กระเป๋า, เพ้นท์แก้ว เป็นต้น
กลุ่ มลู กค้าของสถานที่ท่ องเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ โดยส่ วนมากจะเป็น กลุ่ มครอบครัวที่พ ากัน มา
ท่ องเที่ ย วเป็ น กลุ่ ม จะมีทั้ งวั ย ผู้ ใหญ่ วัย รุ่น วัย เด็ ก และผู้ สู งอายุ ที่ พ ากัน มาเป็ น ครอบครัว โดย
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พฤติกรรมหลักของผู้ที่มาท่องเที่ยวจะมาเพื่อพักผ่อนชมความสวยงามของดอกไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็น
การพาคนในครอบครัวมาใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
จัดขึ้น จึงคานึงถึงการที่คนทุกเพศทุกวัยในครอบครัวสามารถทากิจกรรมร่วมกันได้ และคานึงถึงการ
อานวยความสะดวกแก่เด็กและผู้สูงอายุเป็นหลัก
ในส่วนของราคาค่าเข้าชม พบว่า จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในช่วงเทศกาล ได้แก่
ค่าเข้าชมช่วงวันธรรมดา ผู้ใหญ่ราคา 80 บาท เด็กราคา 50 บาท ค่าเข้าชมช่วงงานมินิอีเว้นท์ตาม
เทศกาล ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท เด็กราคา 50 บาท ค่าเข้าชมช่วงงานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่
ปลายปี ผู้ใหญ่ราคา 250 เด็กราคา 150 บาท เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จั ดขึ้นมีความแตกต่างกัน
ออกไป จานวนของดอกไม้ที่นามาจัดแสดงก็แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาเทศกาล จึงดูถึงความ
สมเหตุสมผลของการตั้งราคาเป็นหลัก
นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ต้องการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร
จึ งได้ ด าเนิ น การสร้างรี ส อร์ ท ที่ พั ก ห้ อ งประชุม สั ม มนา ร้านอาหาร Bloom@Dasada ไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยภายในสถานที่ท่องเที่ยวทุกโซนจะมีเอกลักษณ์ของการจัดประดับตกแต่ง
ทุกอย่างให้เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติ
6.1.2 ผลวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มอบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์
ส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรมต่ าง ๆ ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ พบว่า สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้จัดโซนโดยการแบ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเป็น รูปแบบวงกลม
โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์จากจุดทางเข้าต้อนรับจุดแรก และเดินชมความงดงามไป
ตามจุดต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นวงกลมสุดท้ายจึงมาบรรจบที่จุดแรก แต่หากเป็นช่วงการจัดงานเทศกาล
ดอกไม้ในช่วงปลายปี จะมีไปต่อในโซนของการแสดงช่วงกลางคืน ได้แก่ อุโมงค์ไฟ และน้าพุเต้นระบา
ซึ่งหากพิจารณาในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์แล้ว สามารถ
อธิบายรายละเอียดกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ จากสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ ถ่ายทอดไว้ดังนี้
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น การได้ยิน การ
สัมผัส การได้กลิ่น รวมถึงการรับรส โดยได้มีการออกแบบตราสินค้า เป็นโลโก้ที่มีลักษณะตัวหนังสือที่
เป็นเอกลักษณ์ ใช้สีม่วงสื่อถึงดอกไม้เป็นการตกแต่งสถานที่ และใช้สีน้าตาลทองเพื่อแสดงถึงความ
หรูหราสวยงาม ส่งผลต่อการสร้างตัวตน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจาเอกลักษณ์ของแบรนด์ เมื่อนึกถึง
ดอกไม้ที่สวยงามพรีเมี่ยมให้นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ซึ่งการประดับตกแต่งทุกอย่าง
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ภายในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จะต้องอยู่ภายใต้ธีมเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ในส่วน
ของรีสอร์ท ร้านอาหารBloom@Dasada ห้องสัมมนา หรือการตกแต่งห้องน้า ทุกสถานที่จะต้องมี
ความเชื่อมโยงกันโดยมีการเน้นดอกฟาเลนนอปซิปมาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ มีการใช้โลโก้ภายในโซน
ต่าง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทุ ก ส่ ว น รวมถึ งมี กระบวนการต่ าง ๆ ตั้ งแต่ การเลื อกเพลงที่ ใช้ในการเปิ ด
กระจายเสียงในสถานที่ ทีจ่ ะเลือกเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกและเน้นการผ่อนคลาย และยังมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมสวนสัตว์เพื่อนตัวน้อยที่สามารถอุ้มและได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงตัวน้อยได้ ทาให้เกิด
ประสาทสัมผัส และการที่สถานที่ท่องเที่ยวดา แกลเลอรี่ จัดให้นักท่องเที่ยวเข้าห้อง Secret Garden
ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความรื่นรมย์กับประสาทสัมผัสครบทุกส่วน ได้แก่ สายตาได้จดจ้องดู
เรื่องราวเทคนิค 3D Mapping และ Interactive ที่ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี หูได้ ฟังเสียงเพลงที่เปิด
ไพเราะผ่อนคลาย จมูก ได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ จากดอกไม้ ซึ่งเมื่อเดินออกมาจากห้อง จะพบร้านเบเกอรี่
La Lalla ที่ จ าหน่ า ย ไอศกรี ม ขนมเบเกอรี่ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่ ว นประกอบจากดอกไม้ ทั้ ง หมด
นั กท่องเที่ย วเกิดเป็ น แรงกระตุ้น อยากลิ้ มรส ทาให้ เกิดประสาทสั มผั ส จาก ตา หู จมูก ปาก ครบ
กระบวนการ
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการ
มุ่งเน้นความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยว ทาให้ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจ ทั้งการจัดพื้นที่ตกแต่ง
สถานที่ ส วยงามด้ วยดอกไม้ จ านวนหลากหลายสายพั น ธุ์ที่ ต ระการตา มี มุม ดอกไม้ จัดแสดงไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามและถ่ายภาพ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข
และยังมีการทาความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแบบเผชิญหน้า คือ พนักงานจะคอยยืนให้คาปรึกษาใน
ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในรอยยิ้มที่แจ่มใสและคาพูด ที่อ่อนหวาน มีการบริการต่าง ๆ ที่อานวยความ
สะดวก เช่น การจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนได้ทุกมุม การมีอุปกรณ์ ร่ม รถเข็นวิวแชร์
ไว้บริการ สะท้อนถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ เกิดความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์
นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน ทั้งการจัดแสดง
แสงสีตระการตาที่อุโมงค์เรืองแสงและน้าพุเต้นระบา ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและ
ประทับใจ รวมถึงการจัดคอนเสิร์ต และการจุดพลุสุดยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในช่วง
ปลายปี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกที่ดีภายในใจ
กลยุทธ์ การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด มีการมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่ อ ส่ งผลให้ เกิด การคิ ดต่ อยอดของนั ก ท่ องเที่ ยว ในหลายกิ จกรรมที่ จั ดขึ้ นนั ก ท่ องเที่ ย วจะได้ ใช้
ความคิดในการออกแบบที่มาจากไอเดียของตัวเอง ตั้งแต่การจัดสวนในโหลแก้ว การเพ้นท์กระเป๋า
การประดิษฐ์ ช็อกโกแลตแฟนตาซีบาร์ก และสถานที่ ท่องเที่ยวได้มีการออกแบบจัดสถานที่ อย่าง
สวยงาม เน้นความโล่ง โปร่งสบาย มองเห็นวิวรอบสถานที่ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น โซน A แกลเลอ
รี่ เรื อ นกระจก ร้ านเบเกอรี่ La Lalla ร้า นอาหารBloom@dasada หรื อ แม้ ก ระทั่ งการออกแบบ
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ห้องน้าที่โล่งโปร่งสามารถมองเห็นธรรมชาติได้โดยรอบ การดีไซน์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว การตกแต่งใส่ใจในเมนูอาหาร เบเกอรี่ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดศิลปะความปราณีตลง
บนหน้าตาของอาหาร เป็นส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจทางความคิด ก่อให้เกิด
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการต่อยอดได้ทั้งสิ้น
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทา มีการมุ่งเน้นกิจกรรมให้เกิดการกระทา
หลายอย่าง ที่ส่งผลให้เกิดมี ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว จากการสัมผัสและลงมือปฏิบัติ เช่น การจัด
สวนในโหลแก้ ว การเพ้ น ท์ ผ้ า การประดิ ษ ฐ์ ช็ อ กโกแลต ประดิ ษ ฐ์ โปสการ์ด เป็ น พฤติ ก รรมจาก
ประสบการณ์จริงที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเอง ทาให้เกิดประสบการณ์ที่ดี รวมถึงได้ของ
ฝากฝีมือตัวเองกลับไปเป็นความทรงจา และเจ้าหน้าที่พนักงานของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอ
รี่ได้มีการกระตุ้น พูดโน้มน้าวเร้าอารมณ์ของนักท่องเที่ยว จึงเกิดปฏิสัมพันธ์นาไปสู่การกระทาได้ เช่น
การที่เจ้าหน้าที่คอยเชียร์นักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของทามือต่าง ๆ และยังมีการ
จั ด ตลาดลอยน้ าสนั บ สนุ น ชาวบ้ านให้ น าสิ น ค้ าเข้ ามาจ าหน่ ายให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น การท า CSR
ช่วยเหลือชุมชนอีกด้วย
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความเชื่อมโยง โดยองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าว
มานั้น จะเป็นประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วนมาผสมเชื่อมโยงกัน กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะ
บุคคลทาให้นักท่องเที่ยวเกิดเป็นการเชื่อมโยง และนักท่องเที่ยวจะทาการบอกต่อออกไปด้วยทัศนคติ
ที่ดีต่อไป และยังซื้อสินค้าประเภทของฝากต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ กลับไปเป็น
ที่ระลึก
จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
แสดงถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ในการจัดแสดงความงดงามของดอกไม้ และการรวบรวม
พันธุ์ไม้ของตัวเอง ได้ชื่อว่าเป็น สวรรค์ของคนรักดอกไม้นานาพรรณและการแสดงออกถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
6.1.3 ผลวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
การใช้สื่อ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ใช้ช่องทางสื่อทุกประเภททั้งสื่อเก่า และ
สื่ อใหม่ตามความเหมาะสมของช่วงเวลา แต่ เน้น การใช้ Facebook เป็นช่อ งทางการสื่ อสารหลั ก
เพื่อให้ข้อมูลแจ้งข่าวสารและสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ในส่วนของสื่ออื่น ๆ มีหลากหลายด้วยกัน เช่น
สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อเว็บไซต์และเป็นลักษณะการเข้ามาขอสัมภาษณ์ และถ่ายทา
บรรยากาศกับทางสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
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6.1.4 ผลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบจะเป็นในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ
ละแวกใกล้เคียงมีระยะทางที่ห่างไกล ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ต้องปรับแก้ไขปัญหา
ส่ ว นนี้ โดยการสร้ างกิ จ กรรมรูป แบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพิ่ มมากขึ้น เพื่ อให้ นั กท่ องเที่ ยวที่
เดินทางมาใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ที่ดาษดาได้ยาวนานตลอดวัน รวมถึงปัญหาในด้านของการสื่อสารที่ให้
คาตอบแก่นักท่องเที่ยวทาง Facebook ที่สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่สามารถให้คาตอบได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากบางกิจกรรมยังมีการปรับเปลี่ยน และยังไม่สามารถเปิดเผยได้ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่ จึงแก้ปัญหาด้วยการตอบนักท่องเที่ยวแบบตอบกลับอย่างไม่ทันที เมื่อได้คาตอบที่ชัดเจนแล้วจึง
กลับมาตอบอีกครั้ง และปัญหาในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาแล้วยังเกิดความสับสนใน
การจัดแสดงธีมดอกไม้ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
นั้ น มีการผลัดเปลี่ ยนหมุน เวีย นการจัดแสดงดอกไม้ไปตามฤดูกาล จานวนดอกไม้ที่จัดแสดงและ
กิจกรรมที่เปิดให้เข้าชมจะมีแตกต่างกันออกไป
6.1.5 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี จานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 25-35 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี และ 56 ปี
ขึ้นไป มีจานวนที่เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
30,001 บาทขึ้นไปมีจานวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด
6.1.6 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา
แกลเลอรี่..............................
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จาก
ช่องทาง คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.05) จานวนมากที่สุด
6.1.7 ผลวิเคราะห์เหตุผลการตัดสิน ใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้
บริการ..................................
เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ กับด้านความพึงพอใจมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.07) และจากเหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการนั้น
สามารถแยกออกมาเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ในการตั ด สิ น ใจด้ า นตระหนั ก ถึ ง ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ มา
ท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน (ค่าเฉลี่ย 4.50) อยู่ในระดับที่มากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการตัดสินใจด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว เกี่ยวกับการ
สอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยไปมาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.43) มากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ เกี่ยวกับ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่มีเอกลักษณ์ ที่เป็นแหล่งรวมความสวยงามของดอกไม้และการ
ตกแต่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.33) มากที่สุด
กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วามคิ ด เห็ น ในด้ า นความพึ งพอใจ เกี่ ย วกั บ เมื่ อ มาแล้ ว พึ งพอใจในด้ า น
บรรยากาศสถานที่ที่ถูกตกแต่ง (ค่าเฉลี่ย 4.27) มากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ เกี่ยวกับเมื่อมาแล้วเกิดความรู้สึก
พึงพอใจและประทับใจที่อยากจะบอกต่อ และเมื่อมาแล้วหากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีก อยู่ใน
ระดับที่เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.13)
6.1.8 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
6.1.8.1 สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์
ของสถานที่ ท่ องเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ มีค วามสั ม พัน ธ์เชิงบวกกับ การตัดสิ นใจมาเที่ย ว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
6.1.8.2 สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
6.1.8.3 สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มีความสัมพันธ์เป็นเชิงลบกับความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
6.1.8.4 สมมติฐานที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมหลังใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
6.1.8.5 สมมติฐานที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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6.2 อภิปรายผล
6.2.1 ภาพรวมการสื่อสารการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ทั้ง 8 คน พบว่า
ธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เกิดจากการชื่นชอบดอกไม้ของ ดร.ปวเรศ บุญ ตานนท์
พร้อมหลานสาว คุณนภัทร บุญตานนท์ และคุณสุวดี บุญตานนท์ จึงเริ่มจากทาการศึกษาพันธุ์ดอกไม้
สายพันธุ์ที่หาชมได้ยากจากต่างประเทศ และเริ่มเพาะพันธุ์โรงเรือนเพื่อจาหน่าย และเนื่องจากมีการ
เพาะปลูกเป็นจานวนมาก และอยากแบ่งปันความสวยงามของดอกไม้ จึงได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ขึ้น เพื่อจัดแสดงพันธุ์ไม้สวยงามผ่านการถ่ายทอดที่ใช้ศิลปะความคิดสร้ างสรรค์ ไว้
บริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันทิกา หิรัญเทศ (2552) ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการว่า ผู้ประกอบกิจการบริการจะต้องสร้างให้เกิดความ
แตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์บริการ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ที่
แตกต่างจากคู่แข่ง และปรับปรุงกระบวนการในการนาเสนอผลิตภัณฑ์บริการนั้นสู่ผู้รับบริการ โดย
ต้องอาศัยความจริงใจ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเป็นสาคัญ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ เปิ ด ให้ บ ริก ารนั กท่ องเที่ ยวทุ กวัน และในช่ ว งเดื อ น
ธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้อย่าง
ยิ่งใหญ่ เนื่องจากดอกไม้จะเติบโตสวยงามเต็มที่ในช่วงที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ซึ่งนักท่องเที่ยว
จะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปีมากที่สุด โดยในระหว่างปีจะได้จัดเป็นกิจกรรมมินิอีเว้นท์
ตามเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ มินิอีเว้นท์เทศกาลสงกรานต์ ช่วงเดือนเมษายน มินิอีเว้นท์เทศกาลวันแม่
จัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม โดยในทุกช่วงเวลาสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จะจัดให้นักท่องเที่ยว
สามารถใช้เวลาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันเสมอ ซึ่งการจัด กิจกรรมนี้สอดคล้องกับ แนวคิดใน
การสร้างประสบการณ์ใหม่ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความภักดีเชิงอารมณ์ ในข้อที่ 7
ได้แก่ การให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ที่กล่าวว่า การได้ให้ลูกค้าได้มีส่วนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในขบวนการ
เช่ น ให้ ค วามคิ ด เห็ น ออกแบบเอง เลื อ กของเอง หรือ ลงมื อ ท าเอง แสดงฝี มื อ เอง จะท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ส่งผลให้ลูกค้าเกิดเป็นประสบการณ์
กลุ่มลูกค้าของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ โดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่พากัน
มาท่ องเที่ ย วเป็ น กลุ่ ม มี ทั้ งวัย ผู้ ใหญ่ วัยรุ่น วัย เด็ก และผู้ สู งอายุ ที่ พ ากั น มาเป็ น ครอบครัว โดย
พฤติกรรมหลักของผู้ที่มาท่องเที่ยวจะมาเพื่อพักผ่อนชมความสวยงามของดอกไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็น
การพาคนในครอบครัวมาใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
จัดขึ้น จึงคานึงถึงการที่คนทุกเพศทุกวัยในครอบครัวสามารถทากิจกรรมร่วมกันได้ และคานึงถึงการ
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อานวยความสะดวกแก่เด็กและผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่
Bestwitted (2553) กล่าวว่า ผู้ให้บริการจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น
ศึกษาความต้องการ ความคิด การทางาน การใช้เวลาว่าง ของนักท่องเที่ยว เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจ
ทั้งปัจจัยส่วนตัว และ ปัจจัยกลุ่มที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ในด้านราคาค่าเข้าชม พบว่า จะมีการตั้งราคาที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของช่วง
เทศกาล เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นและจานวนของดอกไม้ที่นามาจัดแสดงแตกต่างกันออกไป
จึงคานึ งถึงความสมเหตุสมผลของการตั้งราคา ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ธนยา พรหมบุรมย์
และนฤมล กิมภากรณ์ (2558) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ ยวชาวไทย คือ ด้านความ
คุ้มค่าของเงิน
นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ต้องการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร
จึ ง ได้ ด าเนิ น การสร้ า งรี ส อร์ ท ห้ อ งประชุ ม สั ม มนา ร้ า นอาหาร Bloom@Dasada ไว้ ร องรั บ
นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และมีการจัดประดับตกแต่งทุกอย่างให้ เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติมาก
ที่สุด ซึ่งตรงกับโมเดลของ Schmoll ที่ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ขั้นสุดท้าย ได้แก่ การตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังที่ใด เดินทางเมื่อใด จะพักที่ไหน เดินทางอย่างไร ใน
ที่นี้ห มายถึง การที่สถานที่ท่องเที่ ยวดาษดา แกลเลอรี่ คานึงถึงการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะ
เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว จึ งได้ ส ร้ างรี ส อร์ท ที่ พั ก ห้ อ งประชุ ม สั ม มนา ร้านอาหาร Bloom@Dasada
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดรับกับธุรกิจการจัดแสดงดอกไม้ในแกลเลอรี่เรือนกระจก สวนสัตว์ เพื่อเป็นสิ่งดึงดูด
และให้ เป็น สถานที่ท่องเที่ย วที่รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ เช่นเดียวกับที่
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขั้นการประเมินทางเลือก ที่บอกว่า
ข้อคานึงหลาย ๆ อย่างในสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ประเมินตัวเลือก อาจเป็นอาหาร
บริการ บรรยากาศ ที่ตั้งร้าน ราคา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของ
ตน และมั ก มี ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เข้ ามาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การรับ รู้ ประสบการณ์ ทั ศ นคติ กระบวนการ
เปรียบเทียบ
6.2.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ ง ประสบการณ์ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส ถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มอบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลยุทธ์แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ ผู้วิจัยจะ
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ มาอภิปรายผลในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้ออกแบบโซนต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวชมความสวยงาม
เป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวเป็น รูปแบบวงกลม โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์
จากจุดทางเข้าต้อนรับจุดแรก และชมความงดงามรวมถึงกิจกรรมที่สร้างความประทับใจไปตามจุด
ต่าง ๆ กลับมาบรรจบที่จุดแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิตา กัลศรี และสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
(2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตา
เต้ แคมป์ ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.ชลบุรี พบว่า ขั้นตอนในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า มี 5
ขั้นตอน ได้แก่ (1) วิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า (2) กาหนดโครงสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (3)
ออกแบบประสบการณ์ที่มีต่อตราสินค้า (4) ออกแบบจุดติดต่อลูกค้า (5) สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวทางการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า 2 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้างจากประสบการณ์ทาง
กายภาพ และ (2) สร้างจากประสบการณ์ทางความรู้สึก
ซึ่งหากพิจารณาในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์แล้ว
สามารถอธิบ ายรายละเอียดกลยุทธ์การตลาดเชิง ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ จากสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ไว้ดังนี้
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น การได้ยิน การ
สัมผัส การได้กลิ่น รวมถึงการรับรส โดยได้มีการออกแบบตราสินค้า เป็นโลโก้ที่มีลักษณะตัวหนังสือที่
เป็นเอกลักษณ์ ใช้สีม่วงสื่อถึงดอกไม้เป็นการตกแต่งสถานที่ และใช้สีน้าตาลทองเพื่อแสดงถึงความ
หรูหราสวยงาม ส่งผลต่อการสร้างตัวตน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจาเอกลักษณ์ของแบรนด์ เมื่อนึกถึง
ดอกไม้ที่สวยงามพรีเมี่ยมให้นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ซึ่ง Cheskin (1959, as cited
in, Schmitt, 1999) มองว่า เป็นการถ่ายโอนทางความรู้สึก และการประดับตกแต่งทุกอย่างภายใน
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จะต้องอยู่ภายใต้ธีมเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของรี
สอร์ท ร้านอาหารBloom@Dasada ห้องสัมมนา หรือการตกแต่งห้องน้า ทุกสถานที่จะต้องมีความ
เชื่อมโยงกันโดยมีการเน้นดอกฟาเลนนอปซิปมาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และยังมีการใช้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่
เพื่อเป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวจดจา มีการใช้โลโก้ภายในโซนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันทุกส่วน ตรงกับ
แนวความคิดของประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ Schmitt (1999) กล่าวว่าต้องประกอบไปด้วย
การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) ที่จะทาให้ลูกค้ามีความประทับใจในแบรนด์ ที่
จะต้องคานึงถึงส่วนประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ ได้แก่ สถานที่ให้บริการ สินค้า การนาเสนอ
และสื่อโฆษณา โดยจะต้องมีการทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และตัวตนขององค์กร
ทาให้มีความสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวให้จดจาแบรนด์ได้ รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกเพลงที่ใช้ในการเปิดกระจายเสียงใน
สถานที่ ซึ่งจะเลือกเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกและเน้นการผ่อนคลาย และยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว

151
ได้เข้าชมสวนสัตว์เพื่อนตัวน้อยที่สามารถอุ้มและได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงตัวน้อยได้ ทาให้เกิดประสาทสัมผัส
เป็ น ส่ ว นเพิ่ มเติมที่ ช่ว ยสร้ างประสบการณ์ ให้ นักท่ องเที่ ยว ตรงกับ ที่ Schmitt (1999) กล่ าวไว้ว่า
รูปแบบของสินค้าที่สร้างความโดดเด่น ต้องทาสอดคล้องกับเนื้อหาหรือความหมายของแบรนด์นั้น ๆ
เพื่อที่จะเป็นที่จดจาได้โดยง่าย และจะต้องทาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะเกิด
ความประทับใจของลูกค้า รวมถึงต้องคานึงถึงพื้นที่และความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับด้วย
การที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จัดให้นักท่องเที่ยวเข้าห้อง Secret Garden เพื่อ
ต้อ งการให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความรื่น รมย์ กั บ ประสาทสั ม ผั ส ครบทุ ก ส่ ว น คื อ สายตาได้ จดจ้ อ งดู
เรื่องราวเทคนิค 3D Mapping และ Interactive ที่ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี หูได้ฟังเสียงเพลงที่เปิ ด
ไพเราะผ่อนคลาย จมูก ได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ จากดอกไม้ และเมื่อเดินออกมาจากห้อง จะพบร้านเบเกอ
รี่ La Lalla ที่ จ าหน่ าย ไอศกรี ม ขนมเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ที่ มี ส่ ว นประกอบจากดอกไม้ ทั้ งหมด ทั้ ง
รสชาติดอกไฮเดรนเยีย ดอกกุหลาบ เมล็ดทานตะวัน ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงกระตุ้ นอยากลิ้มรส
ทาให้เกิดประสาทสัมผัสจาก ตา หู จมูก ปาก ครบกระบวนการ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการ
ใช้ ป ระสบการณ์ จ ากประสาทสั ม ผั ส ที่ จะสร้างความแตกต่างแรงจูงใจเพิ่ ม คุ ณ ค่าตามโมเดลของ
ประสาทสัมผัส (The S-P-C Model of Sense) S (Stimuli) เป็นการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า
โดยสร้างประสาทสัมผัสจากความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความต่างในรูปแบบสินค้า การนาเสนอ การ
สื่อสารต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกระตุ้นแล้วก็ จะเข้าสู่ P (Processes) เป็นกระบวนการที่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า
มีความต้องการสินค้าหรือบริการ จากนั้นจะส่ งผลให้เกิด C (Consequences) หรือผลที่ตามมา โดย
ถือเป็นประสบการณ์จากคุณค่าของผู้ให้บริการ หากลูกค้าถูกกระตุ้นและถูกดึงดูดความสนใจจะส่งผล
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เช่นเดียวกับ Hyatt ที่เชื่อว่า ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ได้เป็นเพียง
แค่ตัวกระตุ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสุขความพอใจอีกด้วย และยังตรงกับงานวิจัยของ ภัทร
พร พันธุรี (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยผ่านประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผ ลจากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่
สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การสร้างความประทับใจแบบต่าง ๆ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
อาหารโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้อย่า ง
แท้จริงในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการ
มุ่งเน้นความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยว ทาให้ส่งผลให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจ ทั้งการจัดพื้นที่ตกแต่ง
สถานที่ ส วยงามด้ วยดอกไม้ จ านวนหลากหลายสายพั น ธุ์ที่ ต ระการตา มี มุม ดอกไม้ จัดแสดงไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามและถ่ายภาพ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข มี
การบริการต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวก เช่น การจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนได้ทุกมุม
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การมีอุปกรณ์ ร่ม รถเข็นวิวแชร์ไว้บริการ สะท้อนถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ
เกิดความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ในที่สุด และยังมีการทาความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแบบเผชิญหน้า
คือ พนักงานสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จะคอยยืนให้คาปรึกษาในระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รอยยิ้ มที่ แจ่ มใสและคาพูดที่ อ่อนหวาน ซึ่งตรงกับที่ Schmitt (1999) กล่ าวว่า การสนทนาแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดี ทาให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
และรู้ว่าจะต้องมีวิธีก ระตุ้น หรื อดึงดูดความสนใจของลู กค้าอย่างไร โดยความรู้สึ กน่ าเชื่อถือและ
ไว้ว างใจของลู กค้านั้ น เป็ น ผลมาจากการที่ แบรนด์มีการติดต่อสื่อสารกับ ลูกค้า และมีการพัฒ นา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดเวลา เนื่องจากมีการพูดคุยกันโดยตรง มีการเห็นสีหน้าท่าทาง นอกจากนี้
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน ทั้งการจัดแสดงแสงสีตระการ
ตาที่อุโมงค์เรืองแสงและน้าพุเต้นระบา ทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
ภั ก ดี เชิ งอารมณ์ (Emotional Loyalty ) ในข้ อที่ 2 ที่ ก ล่ าวว่า การสร้างสิ่ งแปลกใหม่ แ หวกแนว
ตลอดเวลา (Innovation) คือ การทาในสิ่งที่เกินความคาดหวัง แตกต่างจากสิ่งที่เคยทา และแตกต่าง
จากคู่ แ ข่ งในตลาด รวมถึ งสอดคล้ อ งกั บ ที่ สุ ภั ค มหารมย์ (2558) ศึ กษาเรื่อ ง กลยุ ท ธ์ก ารสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์เชิงประสบการณ์ ที่ มี ผ ลต่อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้านการเงิน ของ บมจ.
ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ ด้านการสร้างตานานหรือเรื่องราว ด้านการสร้างสัมผัสได้จริง ส่งผลต่อ
การตัดสิน ใจการเลือกใช้บ ริการ รวมถึงการจัดคอนเสิ ร์ตเซอร์ไพรส์ให้ กับนักท่องเที่ยวที่มาในช่วง
ปลายปี พร้อมทั้งมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกที่ดีภ ายในใจ ทาให้
อยากมาท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งเวลานั้ น อี ก สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ในการสร้ างประสบการณ์ ใหม่ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความภักดีเชิงอารมณ์ ในข้อที่ 10 ได้แก่ การตลาดสร้างแบรนด์
เป็นเรื่องให้แนวคิดใหม่ ที่บอกว่า เมื่อลูกค้ายอมรับแนวคิด นั้นแล้วนาไปใช้ในการดารงชีวิต เท่ากับ
เป็ น การสร้างวัฒ นธรรมในการบริโภคให้ ลูกค้าใหม่ ในงานวิจัยนี้หมายถึง การที่สถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ ได้สร้างเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นเต้นว่าหากมาท่องเที่ยวในช่วงเวลางาน
เทศกาลจัดแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี จะได้พบกับ การจัดงานคอนเสิร์ต พร้อมกับการจัดแสดง
จุดพลุอย่ างยิ่ งใหญ่ ในช่วงเวลานี้ เป็น การสร้างประสบการณ์ ใหม่ให้ นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้น สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการบริการ ซึ่งมีส่วนสาคัญสาหรับการที่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการ
มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งผลให้เกิดการคิดต่อยอดของนักท่องเที่ยว ในหลายกิจกรรมที่
จัดขึ้นนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ความคิดในการออกแบบที่มาจากไอเดียของตัวเอง ตั้งแต่การจัดสวนในโหล
แก้ ว การเพ้ น ท์ ก ระเป๋ า การประดิ ษ ฐ์ ช็ อกโกแลตแฟนตาซี บ าร์ก และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ มี ก าร
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ออกแบบจัดสถานที่อย่างสวยงาม เน้นความโล่ง โปร่งสบาย มองเห็นวิวรอบสถานที่ได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็ น โซน A แกลเลอรี่ เรือนกระจก ร้านเบเกอรี่ La Lalla ร้านอาหารBloom@dasada หรือ
แม้กระทั่งการออกแบบห้องน้าที่โล่งโปร่งสามารถมองเห็นธรรมชาติได้โดยรอบ การดีไซน์อุปกรณ์
เฟอร์นิ เจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว การตกแต่งใส่ใจในเมนูอาหาร เบเกอรี่ต่าง ๆ ที่
ถ่ายทอดศิลปะความปราณีตลงบนหน้าตาของอาหาร เป็นส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วเกิดแรง
บันดาลใจทางความคิด ก่อให้เกิด การใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการต่อยอดได้ทั้งสิ้น ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Schmitt (1999) ที่ มี ก ารคิ ด แบบเอกนั ย (Convergent Thinking) มี
รูปแบบการคิดโดยวิเคราะห์จากเหตุผลหรือความน่าจะเป็นจึงมีลักษณะการคิดที่ชัดเจน และการคิด
แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการคิดที่อาศัยจินตนาการ มีความยืดหยุ่นช่วยให้เกิดการ
คิดริเริ่มได้อย่างอิสระ โดยเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ทา
ให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงกระตุ้นทางความคิดเมื่อได้รับประสบการณ์
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอ
รี่ มีการมุ่งเน้นกิจกรรมให้เกิดการกระทาหลายอย่าง ที่ส่งผลให้เกิดมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว จาก
การสั มผั ส และลงมื อ ปฏิ บั ติ เช่ น การจั ดสวนในโหลแก้ว การเพ้ น ท์ ผ้ า การประดิษ ฐ์ ช็อ กโกแลต
ประดิ ษ ฐ์ โ ปสการ์ ด เป็ น พฤติ ก รรมจากประสบการณ์ จ ริงที่ ได้ ล งมื อ สั ม ผั ส ด้ ว ยตั ว เอง ท าให้ เกิ ด
ประสบการณ์ ที่ดี รวมถึงได้ของฝากฝีมือตัวเองกลับไปเป็นความทรงจา และเจ้าหน้าที่ทีมงานของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ได้มีการกระตุ้น พูดโน้มน้าวเร้าอารมณ์ของนักท่องเที่ยว จึงเกิด
ปฏิ สั ม พั น ธ์น าไปสู่ ก ารกระท าได้ เช่ น การที่ เจ้าหน้าที่ ค อยเชีย ร์นั ก ท่ องเที่ ยวให้ เข้ าร่ว มกิจ กรรม
ประดิษฐ์สิ่งของทามือต่าง ๆ ตรงกับแนวคิดของ Schmitt (1999) ที่มองว่า การโน้มน้าวก็มีส่วนช่วย
ให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยเป็นการสร้างทัศนคติให้กับผู้บริโภคอย่างเห็นภาพอย่าง
ชัดเจน การให้ผู้บริโภคได้มีกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ ได้มีการทดลองใช้เกิดการกระทา เป็นต้น รวมไป
ถึงภาษาท่าทางก็มีส่วนให้ผู้บริโภคเกิดการกระทาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของ
ผู้บ ริโภคนั้ น ๆ อย่างไรก็ตามในระยะยาวการที่ผู้ บริโภคจะเกิดการกระทาได้จะต้องคานึงถึงเรื่อง
บรรทัดฐานในสังคม และกลุ่มของผู้บริโภคด้วยว่ามีการปฏิบัติกันเช่นนั้นหรือไม่ และยังมีการจัดตลาด
ลอยน้าสนับสนุนชาวบ้านให้นาสินค้าเข้ามาจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว เป็นการทา CSR ช่วยเหลือชุมชน
อีก ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาวิ จัย เรื่อ ง การสร้างตั ว ชี้วัด ความ รับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมของธุรกิ จ
พลังงานในประเทศไทย ของ ฐปนีย์ วิชญธน และรุ่งนภา พิตรปรีชา (2555) โดยผลการวิจัยกล่าวว่า
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. รูปแบบการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อสังคมในด้านกระบวนการ สามารถแบ่งได้เป็น 2
รูปแบบ คือ การดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม CSR- in – process และการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
– after – process 2. รู ป แบบการด าเนิ น กิ จ กรรมความรับ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แบ่ ง
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ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง และ 2.
การดาเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม 3. รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสาระหรือเนื้อหาของความรับผิดชอบต่อสังคม จะเน้นไปที่การนา
จุดเด่นหรือนโยบายหลัก ขององค์กรมาออกแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้กิจกรรม
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมเหล่ านี้จ ะต้องดาเนินการบนพื้นฐานของสาระเนื้อหาของโครงสร้างและ
นโยบายขององค์กรด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วย
องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเป็นประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วนมาผสม
เชื่อ มโยงกัน กลายเป็ น ประสบการณ์ เฉพาะบุ คคลท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวเกิด เป็ น การเชื่ อมโยง และ
นักท่องเที่ยวจะทาการบอกต่อออกไปด้วยทัศนคติที่ดี (Schmitt, 1999) ในทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ผลวิจัย ในด้านเชิงปริมาณที่พบว่า นักท่อ งเที่ ยวนั้นรับรู้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จากการบอกต่อของคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน มากที่สุด
พร้อมทั้งยังซื้อสินค้าประเภทของฝากต่าง ๆ เช่น ดอกไม้กระถาง ต้นฟาแลนนอปซิส ที่ดาษดาเพาะ
จาหน่าย กลับไปเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นความทรงจา สอดคล้องกับ งานวิจัยของพฤติกรรมการซื้อของ
ฝากของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวจี น แบบอิ ส ระในเขตกรุงเทพมหานคร จุ ฑ าทิ พ ย์ ทิ พ ย์เหรีย ญ (2559)
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปยังภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว หาก
มีการสื่อสารทางการตลาดสาหรับสินค้าที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยหรือการมีป้ายเชิญชวน
และพนั ก งานขายที่ ส ามารถสื่ อ สารภาษาจี น ได้ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจซื้ อ มากขึ้ น ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระนิยมซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึก แก่
ตนเองและผู้อื่น เนื่องจากถือเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่า นักท่องเที่ยวได้มาถึงสถานที่นั้น ๆ แล้ว
จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
แสดงถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ในการจัดแสดงความงดงามของดอกไม้ และการรวบรวม
พันธุ์ไม้ของตั วเอง ได้ชื่อว่าเป็น สวรรค์ของคนรักดอกไม้นานาพรรณและการแสดงออกถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สอดคล้อง การศึกษา
ของ Milman and Pizam (1995) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
จากภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะถ้ าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วนั้ น มี ภ าพลั ก ษณ์ ท างการ
ท่องเที่ย วที่ ดี จะส่ งผลต่อการตัดสิน ใจของนั กท่องเที่ยวมากกว่าสถานที่ท่ องเที่ ยวที่มีภ าพลั กษณ์
ทางการท่องเที่ยวที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวนั้ น ๆ ไม่
สามารถเกิดขึ้น เองโดยอัตโนมัติ แต่เกิดขึ้นจากการรับรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีอยู่
สถานที่ท่องเที่ยว (Lumsdon, 2000) เช่นเดียวกับแนวคิดของ ภมร พงษ์ศักดิ์ (2554) ที่กล่ าวว่า
ผู้ป ระกอบการจะต้องสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ทั้งในเรื่องของความเป็ นเอกลักษณ์ หรือสร้าง
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จุดเด่นของธุรกิจ ที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงการบริการ
และบรรยากาศต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อผู้บริโภคทั้งสิ้น
จะเห็นได้ว่า การที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ นากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจจะมีการใช้กลยุทธ์ การตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรู้สึก กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทา และกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง
กันในส่วนต่าง ๆ มาเป็นส่วนร่วมผ่านกิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มาก
ขึ้น ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกและประสบการณ์ร่วม นาไปสู่พฤติกรรมหลังใช้บริการที่สร้างชื่อ
ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวได้ต่อไป
6.2.3 ช่องทางการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
การใช้สื่อ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ใช้ช่องทางสื่อทุกประเภททั้งสื่อเก่า และ
สื่ อใหม่ตามความเหมาะสมของช่วงเวลา แต่ เน้น การใช้ Facebook เป็นช่อ งทางการสื่ อสารหลั ก
เพื่อให้ข้อมูลแจ้งข่าวสารและสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ในส่วนของสื่ออื่น ๆ มีหลากหลายด้ วยกัน เช่น
สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อเว็บไซต์และเป็นลักษณะการเข้ามาขอสัมภาษณ์ และถ่ายทา
บรรยากาศกับทางสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธิดาพร
ชนะชัย (2550) ที่สรุปประโยชน์ จากสื่อใหม่ว่า การนาสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะทาให้
สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น เปิดกว้างให้กับผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ข้อจากัดของสื่อเดิมไม่สามารถทาได้ มีการสื่อสารได้แบบ Two-way communication ไม่
ต้องเสียเวลาเดินทาง
6.2.4 ปัญหาและอุปสรรค
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บเจอ จะเป็ น ในด้ านของสถานที่ ท่ องเที่ ยวอื่ น ๆ บริเวณจั งหวั ด
ปราจีนบุรีมีระยะทางที่ห่างไกลกัน ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ต้องปรับแก้ไขปัญหาส่วน
นี้ โดยการสร้างกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ที่ดาษดาได้ยาวนานตลอดวัน และปัญหาในด้านของการสื่อสารที่ให้คาตอบแก่
นักท่องเที่ยวทาง Facebook ได้อย่างไม่ชัดเจน เนื่องจากบางกิจกรรมยังมีการปรับเปลี่ยน และยังไม่
สามารถเปิดเผยได้ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่จึงแก้ปัญหาด้วยการตอบนักท่องเที่ยวแบบ
ตอบกลับอย่างไม่ทันที เมื่อได้คาตอบที่ชัดเจนแล้วจึงกลับมาตอบอีกครั้ง รวมถึงปัญหาในเรื่องของการ
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลายคนที่ ม าแล้ ว ยั งเกิ ด ความสั บ สนในการจั ด แสดงธีม ดอกไม้ ที่ มี ก ารหมุ น เวี ย น
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่นั้น มีการผลัดเปลี่ย นหมุนเวียนการจัด
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แสดงดอกไม้ไปตามฤดูกาล จานวนดอกไม้ที่จัดแสดงและกิจกรรมที่เปิดให้ เข้าชมจะมีแตกต่างกัน
ออกไป
6.2.5 ผลการวิจัยเชิงปริมาณสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยกลุ่ มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 25-35 ปีมากที่สุ ด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี
และ 56 ปีขึ้นไป มีจานวนที่เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้
ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้น ไปมีจ านวนมากที่ สุด และ10,001-20,000 บาทในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน
ประกอบอาชีพ พนั กงานบริ ษั ท เอกชนมากที่สุ ด ดั งนั้ นสามารถสรุป ได้ ว่า นั กท่ องเที่ ยวที่ม าเที่ย ว
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เป็นกลุ่มวัยทางานช่วง 25-35 ปี ที่มีรายได้เป็นของตนเองจึงทาให้
มีกาลั งซื้อในระดับ หนึ่ ง เนื่ องจากรายได้ของกลุ่ มตัวอย่างมีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการท่องเที่ยวของตนเอง มีกาลังซื้อพาคนในครอบครัวมาท่องเที่ยว โดยมักพบว่าจะมาท่องเที่ยว
เป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ
6.2.6 การรั บ รู้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารผ่ า นประสบการณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา
แกลเลอรี่..............................
จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จากช่องทาง คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักบอกต่อ
จานวนมากที่สุด รองลงมาพบว่ามีการรับรู้จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น จาก Facebook fanpage
dasadaflower รี วิว pantip รี วิว จากเพจท่ อ งเที่ ย วต่ าง ๆ และพบว่ามี ก ารรับ รู้จ ากสื่ อ หลั ก เช่ น
โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร ในระดั บ น้ อ ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น นอกจาก
นักท่องเที่ย วจะเชื่อถือการสื่อสารแบบปากต่อปากจากคนบอกต่อมากที่สุ ด และสื่ อออนไลน์ยังมี
อิทธิพลในการเข้าถึงการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมากกว่าสื่อหลัก สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารแบบ
บอกต่อ (Word of Mouth Communication) Silverman (2001, อ้างถึงใน อาภา เอราวัณ, 2545)
ได้อธิบายถึงความสาคัญของการสื่อสารแบบบอกต่อ ไว้ ว่า การที่ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อครั้ง
สาคัญ มักจะมาจากคาแนะนาของเพื่อนฝูง ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญของสินค้าหรือบริการนั้ น ๆ
ดังนั้นการสื่อสารแบบบอกต่อจึงเป็นวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพนักงานขายที่เราคิดว่าจริงใจ
ที่สุด อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าการโฆษณา เพราะการสื่อสารแบบบอกต่อ
สามารถแพร่กระจายรวดเร็วได้ราวกับไฟป่า สาเหตุที่ผู้ บริโภคให้ความเชื่อถือการสื่อสารแบบบอกต่อ
มาก น่าจะเป็นเพราะผู้บริโภคเชื่อว่าการสื่อสารแบบบอกต่อเป็นการสื่อสารที่มิได้กระทาเพื่อการค้า
และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของสินค้าเพราะคนที่ส่งข้อมูลเองก็มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ
การตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น ๆ เลย การสื่อสารแบบบอกต่อได้จึงมีบทบาทและความสาคัญต่อการตัด
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ใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคที่ได้รับความพอใจในตัวสินค้าและบริการ จะมีอิทธิพล
ในการจูงใจให้คนรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ๆ และญาติพี่น้องของพวกเขาเหล่านั้นเกิดการซื้ อสินค้าและ
บริการนั้น ๆ อีก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความพอใจในสินค้าและบริการ ก็อาจจะทาการ
ขัดขวางหรือห้ามไม่ให้คนรอบข้างซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ อีกต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญญลักษณ์ ศิริวรรณางกูล (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์
จังหวัดสระบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์จากเพื่อน/ญาติ และ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ แบบจาลองการเลือกข่าวสารของ Schramm
(1973) ที่กล่าวถึง หลักที่ใช้ในการเลือกข่าวสารของบุคคล ว่าขึ้นอยู่กับหลักการใช้ความพยายามกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น
ข่าวสารที่อยู่ใกล้ตัว แสวงหาได้ง่าย และเป็นข่าวสารที่มีประโยชน์ ต่อตนเอง รวมถึงผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับที่ Berger(1986) ได้กล่าวถึง การลดความไม่แน่นอน ความไม่แน่ใจ ซึ่งมีความเกี่ยวพัน
กับการสื่อสาร ว่าข่าวสารที่จะลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจที่เกี่ยวข้องกับความสนใจภายในส่วน
บุคคลนั้น เรียกว่า “ข่าวสารที่ให้ความพึงพอใจทั นทีในเชิงการบริโภค” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การที่
นักท่องเที่ยวรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จาก
ช่องทางคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักบอกต่อมาเพียงพอแล้ว เมื่อเกิดความไม่แน่ใจและ
เกิดความต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม นักท่องเที่ยวจะมีการเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์
เนื่องจากเป็นสื่อที่ใกล้ตัวและเข้าถึงง่าย โดยเป็นการเข้าไปเสาะหาข้อมูล จาก Facebook fanpage
dasadaflower รี วิ ว pantip รี วิ ว จากเพจท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ส่ ว นการรั บ รู้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารผ่ า น
ประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ผ่านช่องทางของสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่ผลวิจัยอยู่ในระดับน้อยนั้น ตรงกับข่าวสารที่ลดความไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ที่ Berger(1986) นั้ นเรียกว่า “ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจช่วย
เพิ่มพูนความรู้ ความคิด และแก้ปัญหาต่าง ๆ” ซึ่งมองว่าเป็นประโยชน์ที่ช่วยในการเพิ่มพูนความรู้
ภายนอก แต่ไม่ใช่ข่าวสารที่ให้ความพึงพอใจสนองความต้องการทันทีในเชิงการบริโภค โดยจากการ
ผลวิจัยที่นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารจากสื่อออนไลน์ รองลงมาจากการที่คนรอบข้าง
คนรู้จักบอกต่อ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาสารและสื่อสารของบล็อก
เกอร์ท่องเที่ยว ของ ณัฐธนารีย์ วันหะรับ และ พีรยุทธ โอรพันธ์ (ม.ป.ป.) ที่พบว่า กระบวนการสร้าง
เนื้ อหาสารและการสื่อสารของบล็ อกเกอร์ท่องเที่ยว ผ่ านโซเชียลมีเดียนั้น ต้องสร้างเนื้อหาสารที่
แตกต่างด้วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง มีภาษาวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นแบบฉบับของตนเอง โดยใช้
ภาพถ่ายในการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และการเผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียให้มาก
ที่สุด เพื่อเป็นการดึงดูดผู้อ่านผู้ติดตาม และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่นักท่องเที่ยวรับรู้กลยุทธ์การ
สื่อสารผ่านช่องทางจากสื่อออนไลน์ ในการเข้าไปอ่านบทความรีวิวการท่องเที่ยวต่าง ๆ เนื่องจาก
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รูปแบบการนาเสนอที่ใช้การสื่อสารอย่างเป็นกันเองของบล็อกเกอร์ ให้ความรู้สึกเสมือนการบอกต่อ
จากประสบการณ์จริงจากคนใกล้ชิดที่น่าเชื่อถือได้นั่นเอง
6.2.7 เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการ
เหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ กับด้านความพึงพอใจมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.07) ทั้งนี้หมายความตรงกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546) ที่กล่าวว่า
ลูกค้ามีมาตรฐานบริการบางอย่างในใจก่อนที่จะทาการบริโภค มีการสังเกตการปฏิบัติการ และทาการ
เปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานจากนั้ น จึงได้ส ร้างการตัดสินใจด้ว ยความพึ งพอใจจากการเปรียบเทียบ
ดังกล่ าว ซึ่ งหากคุ ณ ภาพของการบริการดีก ว่าที่ คาดหมายไว้ ผลของการตั ดสิ น ใจจะออกมาเป็ น
ทางบวก โดยผลวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีคุณภาพของการบริการที่
ดีกว่าที่นักท่องเที่ยวคาดหมายไว้ ผลวิจัยในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่า งจึงให้ความสาคัญกับด้านความ
พึงพอใจมากที่สุด
โดยจากเหตุผลการตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการที่กล่าวมา
ผู้วิจัยได้แยกออกมาเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
การตัดสินใจด้านตระหนักถึงความต้องการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ การมาท่องเที่ยว
เพราะต้องการพักผ่อน (ค่าเฉลี่ย 4.50) อยู่ในระดับที่มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์
ศิริวรรณางกูล (2554) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ จังหวัดสระบุรี
พบว่า ปัจจัยภายในที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญคือด้านเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในระดับมากที่สุด และพึงพอใจต่อบรรยากาศความเป็นธรรมชาติภายในฟาร์มส
เตย์ในระดับมากที่สุด
การตัดสินใจด้านการหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ การสอบถาม
จากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยไปมาก่อน (ค่าเฉลี่ย 3.43) มากที่สุด สอดคล้องกับ กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ขั้นการหาข้อมูล ที่กล่าวว่า แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวจะเป็นสื่อที่มาจากคนรู้จัก สื่อ
จากธุรกิจต่าง ๆ เป็นเพียงสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักสิ่งที่นาเสนอ แต่สินค้าและบริการเหล่านี้จะถูก
ตัดสิ น โดยความเห็ น ของคนรอบข้างเนื่องจากเป็นความเห็ นที่ ดูมีน้าหนั กกว่า (Kotler, Bowen &
Makens, 1999, อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2548)
การตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ตัดสินใจ
มาท่องเที่ยวเพราะสถานที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นแหล่งรวมความสวยงามของดอกไม้และการตกแต่งที่ใช้
ความคิ ด สร้ างสรรค์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.33) มากที่ สุ ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ ธนยา พรหมบุ รมย์
และนฤมล กิมภากรณ์ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์นักท่ องเที่ยวใน
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กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า
ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียงตามความสาคัญ อันดับแรก
คือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่มากที่สุด
ด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ เมื่อมาแล้วพึงพอใจในด้านบรรยากาศ
สถานที่ที่ถูกตกแต่ง (ค่าเฉลี่ ย 4.27) มากที่สุด ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ อเนก สุวรรณ
บัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒ นกิจ (2548) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ คือ ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจาก
การรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการ โดยการยึดสถานการณ์
การซื้อเป็นหลัก หมายถึง ผลที่เกิดจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อ และยึด
ประสบการณ์ เกี่ย วกั บ เครื่องหมายการค้าเป็ นหลัก หมายถึง ผลเกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวม
ทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการในระยะเวลาหนึ่ง
ด้านพฤติกรรมหลังใช้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ เมื่อมาแล้วเกิดความรู้สึกพึง
พอใจและประทับ ใจที่อยากจะบอกต่อ และเมื่อมาแล้วหากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการอีก อยู่ใน
ระดั บ ที่ เท่ า กั น (ค่ า เฉลี่ ย 4.13) สอดคล้ อ งกั บ ที่ Schmitt (1999) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์สามารถนามาใช้และเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ได้ ช่วยสร้างความแตกต่าง
จากสินค้าและคู่แข่ง ช่วยสร้างเอกลักษณ์ตัวตนของบริษัท และยังเป็นการส่งเสริมทางนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการทดลองใช้ และที่สาคัญคือทาให้เกิดความภักดีต่อสินค้าหรือบริการนั้น
6.2.8 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาเที่ยว
จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกล
เลอรี่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมาเที่ยว มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล รอดแจ่ม (2555) ศึกษาการ
วิจัยเรื่อง เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจมาท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ค าบอกเล่ า มี ค นรู้ จั ก ชั ก ชวน ทราบจากสื่ อ ออนไลน์
(Internet) หนั งสื อ แนะน าการท่ อ งเที่ ย ว การแนะน าจากรายการโทรทั ศ น์ และสอดคล้ อ งกั บ ที่
McCombs and Becker (1979) ที่กล่าวว่า เหตุผลของบุคคลในการติดตามข่าวสารจากสื่อ คือ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และติดตามความเคลื่อนไหว รู้เท่าทันเหตุการณ์ให้ทันสมัย เพื่อช่วยในการ
ตัดสิน ใจ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแบบจาลองการแสวงหา ที่ Donohew and Tipton (1973,
อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2543) ได้เสนอการหลีกเลี่ยงและการจัดการข่าวสาร ที่บุคคลจะตอบคาถาม
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ขั้นสุดท้าย คือ การปิดการแสวงหา โดยขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งเร้ากับภาพความจริงที่อยู่
ในใจ ซึ่งหากข่าวสารนั้นมีความสอดคล้องก็จะนาไปสู่การดาเนินการต่อไป
สมมติฐานที่2 การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
จากผลวิ จั ย พบว่ า การตั ด สิ น ใจมาเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมหลั งใช้ บ ริก าร มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.001 ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ แ ละเป็ น ความสั ม พั น ธ์ เชิ งบวก ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557) ศึกษาเรื่อง การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้า พบว่า ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวครั้งแรก ได้แก่
ทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ย ว และยั งเป็ น ปั จจัยดึงดูดที่ ท าให้ นั กท่ องเที่ ยวซ้าเดิน ทางกลั บ มายังแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วอี ก ครั้ ง และสอดคล้ อ งกั บ ที่ แนวคิ ด ของ Schmitt (1999) กล่ าวไว้ ว่า การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์สามารถนามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว และยังสามารถเพิ่มยอดขาย
ให้แก่สินค้าและบริการ โดยเพิ่มการรับรู้จากคาพูดแบบปากต่อปาก
สมมติฐานที่3 การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
จากผลวิจัย พบว่า การรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่มี
ความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยสังเกตการณ์ ได้พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ข่าวสารผ่าน
ประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ในช่องทางต่าง ๆ ที่โดยส่วนมากจะมีการรับรู้
และเข้าใจว่าสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการจัดกิจกรรมที่ครบวงจรตลอดทั้งปี ทาให้เกิด
การตัดสินใจมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาอื่น ๆ ตามที่นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก แต่จากการลงพื้นที่ของ
ผู้วิจัย พบว่า สถานท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จัดกิจกรรมที่ครบวงจรโดยมีการจัดแสดงดอกไม้อย่าง
ยิ่งใหญ่และเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้เข้าชมครบทุกโซนคืองานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ใหญ่ปลายปี
ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์เท่านั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม
การจัดกิจกรรมจึงยังจัดอยู่ในธีมอื่ นที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไป และไม่ได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า
ชมทุ ก โซนอย่ า งครบวงจรเหมื อ นงานเทศกาลแสดงดอกไม้ อี เว้ น ท์ ใ หญ่ ป ลายปี ซึ่ ง จากการที่
นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลตามสื่อโดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลของการที่เห็นภาพโฆษณาที่เป็นการจัดงาน
เทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์ ใหญ่ปลายปีอย่างครบวงจรในสื่อส่วนใหญ่ หากนักท่องเที่ยวไม่ได้ห า
ข้อมูลจาก Facebook fanpage dasadaflower ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่โดยตรง ที่
จะแจ้งรายละเอียดช่องทางนี้เป็นหลัก ก็จะทาให้เกิดการเข้าใจผิด คิดว่ามีการจัดงานเทศกาลแสดง
ดอกไม้ อี เว้ น ท์ ใ หญ่ เปิ ด ให้ ช มทุ ก โซนตลอดทั้ ง ปี จากผลวิ จั ย จึ ง พบว่ า การรั บ รู้ ข่ า วสารผ่ า น
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ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเป็นเชิงลบ นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
ไม่เหมือนที่คาดหวังไว้จากการรับรู้ตามสื่อหรือตามที่คนบอกต่อ เนื่องจากเดินทางมาท่องเที่ยวคนละ
ช่วงเวลา ทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่งานเทศกาลแสดงดอกไม้อีเว้นท์
ใหญ่ ปลายปี เกิดความพึงพอใจในระดับที่ต่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะและองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจในการบริการลูกค้า ที่ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าว
ว่า ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการสามารถอธิบายได้หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุป
ได้ 3 ข้อ คือ 1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ บุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช้
ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใด ๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เช่น คาบอกเล่า
ของกลุ่มเพื่อน โฆษณา 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่ได้รับ จริงในสถานการณ์ ห นึ่ง ในการใช้บริการบุคคลย่อมมีข้อมูลจากแหล่ งอ้างอิงต่าง ๆ เช่น
ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ คาบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน เป็นต้น เกิดเป็นความคาดหวัง
ต่อสิ่งที่ควรจะได้รับ จากการบริการ ซึ่งจะมีอิทธิพลแก่ผู้ รับบริการในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการ หากการบริการเป็นไปตามที่ค าดหวังย่อมเกิดการยืนยัน
ความถูกต้อง ต่อการบริการและเกิดเป็นความพึงพอใจในการรับบริการ แต่หากไม่ได้รับการบริการที่
เป็นไปตามความคาดหมายก็จะเกิดเป็นการยืนยันความไม่ถูกต้อง และเกิดเป็นความไม่พึงพอใจได้ 3.
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในแต่
ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึ ก
ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น ทาให้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อน ขึ้น-ลงตลอดเวลา
ส่งผลให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
สมมติฐานข้อที่4 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ
จากผลวิจัย พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังใช้บริการ มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ
Öztürk (2 0 1 5 ) เรื่ อ ง Exploring the Relationships between Experiential Marketing,
Customer Satisfaction and Customer Loyalty: An Empirical Examination in Konya
ทาการศึกษาเรื่องความสัมพัน ธ์ระหว่างการตลาดเชิงประสบการณ์ ความพึงพอใจของลู กค้า และ
ลูกค้าผู้จงรักภักดี ผลการวิจัยพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าซึ่งส่งผลโดยตรงให้เกิดลูกค้าผู้จงรักภักดี และการตลาดเชิงประสบการณ์ยังสร้าง
ความรู้สึ กเชิงบวกให้แก่ลูกค้าอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chi-Hsien Kuo, Shin’ya
Nagasawa (2015) ที่ ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง การตลาดเชิ งประสบการณ์ ที่ น าไปสู่ ค วามตั้ งใจเชิ ง

162
พฤติกรรมของตลาดสินค้าประเภทของมีค่า ผลการวิจัยพบว่า การทาการตลาดเชิงประสบการณ์ส่งผล
โดยตรงในเชิงบวกต่ อประสาทสั มผั ส และก่อให้ เกิดความเชื่อมั่น เชื่อใจของผู้ บ ริโภค อี กทั้ งสร้าง
ความสั มพัน ธ์ระหว่างความเชื่อใจและพฤติกรรมซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อความตั้งใจของผู้ บริโภคที่จะ
กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง เช่นเดียวกับที่แนวคิดการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
(2549) กล่าวว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามุ่งในเรื่องของการสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและ
บริการ ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจผ่านประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ ที่ถือเป็นหัวใจของการ
นาไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อกัน จะสร้างความตรึงใจลูกค้ากับธุรกิจไว้ได้อย่างมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
สมมติฐานที่5 การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
จากผลวิจัย พบว่า การตัดสินใจมาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิตา
กัลศรี และสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาด
เชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จ.ชลบุรี พบว่า ลูกค้ามีความ
พึงพอใจมากกว่าหรือเทียบเท่าการบริการที่ได้รับจริง ในด้านบรรยากาศโดยรอบของรีสอร์ท และการ
ให้บริการพนักงาน เป็นต้น และยั งตรงกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขั้นพฤติกรรมหลังซื้อ ที่บอกว่า
การที่สินค้าถูกซื้อยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ หากแต่พฤติกรรมหลังซื้อยัง
เกิดขึ้น ตามมา ขึ้น อยู่กับ ความรู้สึ กที่ได้รับจากการใช้บริการ ซึ่งความรู้สึ กจะพึ งพอใจหรือผิ ดหวัง
ขึ้นอยู่กับความคาดหวังเทียบกับสิ่งที่ได้รับ หากสิ่งที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังก็จะเกิด
ความพึงพอใจ แต่หากน้อยกว่าย่อมเกิดความผิดหวัง (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2548)

6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผลวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในด้ า นของการรั บ รู้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารผ่ า นประสบการณ์ ข อง
นักท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากในการตอบแบบสอบถาม อยู่ในกลุ่มอายุ 25-35 ปีมากที่สุด
ช่องทางที่ได้รับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มากที่สุด จึงมาจาก
ช่องทาง คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักบอกต่อ รองลงมาคือรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน
ประสบการณ์จากช่องทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage รีวิว pantip รีวิวจากเพจ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ website และการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านประสบการณ์จากช่องทางสื่อ หลัก เช่น
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โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีในระดับที่น้อย หากมีการศึกษาช่องทางที่ได้รับรู้ข่าวสารจาก
ช่วงวัยอื่น ๆ แบบเจาะลึก อาจได้รับข้อมูลการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน และตรงกับการวางตาแหน่ง
ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่มากที่สุด
2. เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์มีการแพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่จึ งควรมีป ฏิ กิ ริ ยาตอบกลั บ การใช้สื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook fanpage
dasadaflower ที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดาษดา แกลเลอรี่ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางหลั ก ในการสื่ อ สารกั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในด้ านการแจ้ งข้ อ มู ล และตอบค าถามให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ างรวดเร็ว เพื่ อ ชี้ แ จง
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งทั น ถ่ ว งที แ ละเกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ รั ก ษาฐาน
นักท่องเที่ยวไม่ให้เปลี่ยนใจไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกัน
3. สถานที่ ท่อ งเที่ย วดาษดา แกลเลอรี่ ควรท าการประชาสั มพัน ธ์เกี่ยวกับ การจัดงานใน
รูปแบบที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจนกับทุกสื่อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิด
การรับรู้ที่มากเพียงพอและเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการสื่อสาร
ด้านราคาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน และนาไปวาง
แผนการเดินทางของตนเองได้ตรงกับความต้องการต่อไป
4. ในระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้ทาการวิจัย มิใช่ช่วงระยะเวลาที่มีงานจัดแสดงดอกไม้ประจาปี ซึ่ง
จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในอนาคตจึ งควรมีการวิจัยในช่วงเวลางานจัดแสดง
ดอกไม้ประจาปีดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีงานจัดแสดงแบบ
เต็มรูปแบบ
5. จากการสั มภาษณ์ เชิงคุณ ภาพ พบว่า สถานที่ท่ องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการสร้าง
ประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มามอบความสุข ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส แต่จะเปิดกิจกรรม
อย่างเต็มรูปแบบครบวงจรในช่วงงานจัดแสดงดอกไม้ประจาปี เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
หากในระยะเวลาอื่น มีการเลือกปรับใช้เปิดให้เข้าชมพื้นที่กิจกรรมสาคัญ เช่น เปิดใช้ ห้อง Secret
Garden ที่มอบประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสในช่วงมินิอีเว้นท์ด้วย จะทาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาในระยะเวลาอื่นมีประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและมีการบอกต่อออกไปในทิศทางเดียวกัน
6.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ เพียงแห่ ง
เดีย ว ดังนั้ น ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรศึกษากลุ่ มผู้ ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลั กษณะ
การตลาดเชิงประสบการณ์ในรูปแบบอื่น เพื่อศึกษาแนวคิดและมุมมองของผู้ประกอบการที่ดาเนิน
ธุรกิจ และนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่ท่ องเที่ยวในแต่ละที่ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป
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แบบสัมภาษณ์การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่
ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จะเป็นการศึกษาเพื่อหาคาตอบให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่
ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
แนวคาถามกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
1. ประวัติความเป็นมาของดาษดา แกลเลอรี่
2. ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
มากที่สุด
3. เอกลักษณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้สื่อสารออกไปให้นักท่องเที่ยวรับรู้ เป็น
ลักษณะใด
4. เมื่อพูดถึงจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่คนทั่วไปนึกถึงได้ คืออะไร
5. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการออกแบบทางศิลปะ ที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ให้
นักท่องเที่ยวมาสัมผัส อย่างไรบ้าง
6. ร้านอาหารและสถานที่ต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ถูกตกแต่ง ด้วย
แนวคิดอะไร
7. แนวความคิดแรงบันดาลใจ ที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ได้สื่อสารผ่านการจัด
แสดงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ณ จุดต่าง ๆ เป็นอย่างไร
8. กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
9. ความประทับใจที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยว
10. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีกิจกรรม our door บริการนักท่องเที่ยวอย่างไร
บ้าง
11. ผลิตภัณฑ์สินค้า ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีความโดดเด่น อย่างไร
12. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ คิดว่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้ว เกิด
ความสุข นาไปสู่การบอกต่อ นาเสนอการท่องเที่ยวในทิศทางใด
13. คิดว่านักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ดาษดา แกลเลอรี่ ผ่านสื่อใด
14. สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ มีการทาการสื่อสารทางสื่อใดบ้าง
15. อุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินงานของสถานที่ท่องเที่ยว ดาษดา แกลเลอรี่
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่ท่องเที่ยว
ดาษดา แกลเลอรี่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ต่ากว่า 25 ปี

 25 - 35 ปี

 46 – 55 ปี

 56 ปีขึ้นไป

3.ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 อื่นๆ………
4.รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
5.อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจส่วนตัว
 อื่นๆ โปรดระบุ…..

 ปริญญาตรี

 36 - 45 ปี

 สูงกว่าปริญญาตรี

 10,001 -20,000 บาท
 30,001 บาทขึ้นไป

 รับราชการ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจ้างทั่วไป
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ส่วนที่2
คาถาม ท่านรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ผ่านช่องทางใด
ช่องทางที่ได้รับรู้

1.โทรทัศน์
-รายการข่าว

เช่น เรื่องเล่าเช้านี้
-รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว รายการเทย
เที่ยวไทย
-รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว ตลาดสดสนาม
เป้า
2.วิทยุ
-chill 89 FM.
-Greenwave 106.5 FM.
- fresz 91.5 FM.
- อื่นๆ
3.หนังสือพิมพ์

- M2F
- ไทยรัฐ
- Bangkok Post
- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- เดลินิวส์
- ประชาชาติธุรกิจ
- New 108
4.นิตยสาร
- Bangkok magazine
- Gateway
- Voyage

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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- Life And Home
- GASTROGASM
- CLEO Magazine
- นิตยสารทีวีพูลแม็กกาซีน
- Around Magazine
5.Facebookfanpage

-Facebookfanpage ไทยรัฐ
-Facebookfanpage คมชัดลึก
6. Facebookfanpage : dasadaflower
7. Instagram : dasadakhaoyai
8. Line : @dasada
9.เว็บไซด์ของดาษดา แกลเลอรี่
www.dasada-happiness.com
10.สื่อออนไลน์

- รีวิวpantip
- รีวิวจากเพจท่องเที่ยวไปไหนดี
-รีวิวจากเพจท่องเที่ยวชิลไปไหน
-รีวิวจากเพจท่องเที่ยวสะดุดตา
11.คนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน คน
รู้จักบอกต่อ เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
คาถาม เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
ระดับความคิดเห็น
เหตุผลการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ความพึง
พอใจพฤติกรรมหลังใช้บริการ
1. มาท่องเที่ยวเพราะต้องการพักผ่อน
2. มาท่องเที่ยวเพราะถูกกระตุ้นจากการ

โฆษณาตามสื่อ
3.มาท่องเที่ยวเพราะถูกกระตุ้นจากคนรอบ
ข้างที่บอกเล่าบอกต่อถึงความสวยงาม
4.ก่อนการมาท่องเที่ยวท่านไม่มีการหาข้อมูล
ก่อนเลย
5.ท่านหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวจากสื่อ
ออนไลน์ เช่น pantip บล็อกเกอร์ รีวิวจาก
เพจท่องเที่ยวต่างๆ
6.ท่านหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวจากเว็บไซด์
ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่
โดยตรง
7.ท่านหาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวโดยการ
สอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยไปมา
ก่อนแล้ว
8.ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมาก
9.ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่มี
เอกลักษณ์ที่เป็นแหล่งรวมความสวยงามของ
ดอกไม้และการตกแต่งที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์
10.ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะสถานที่
เหมาะกับการมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนและ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ครอบครัว
11.ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะอยาก

สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อทันกระแส
สังคม
12.เมื่อมาแล้วท่านพึงพอใจในด้านบรรยากาศ
สถานที่ที่ถูกตกแต่ง
13.เมื่อมาแล้วท่านพึงพอใจในด้านของ
กิจกรรมต่างๆ ที่ดาษดา แกลเลอรี่ จัดขึ้น
14.เมื่อมาแล้วท่านพึงพอใจในด้านพนักงาน
ต้อนรับ บริการเอาใจใส่
15.เมื่อมาแล้วท่านพึงพอใจตามที่คาดหวังจาก
การรับรู้ก่อนมาท่องเที่ยว
16.เมื่อมาแล้วท่านเกิดความรู้สึกพึงพอใจและ
ประทับใจที่อยากจะบอกต่อ
17.เมื่อมาแล้วหากมีโอกาสท่านจะกลับมาใช้
บริการอีก
18.เมื่อมาแล้วท่านไม่เกิดความประทับใจ ไม่
บอกต่อ
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่

ภาพที่ ค.1 ดร.ปวเรศ บุญตานนท์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ภาพที่ ค.2 คุณณภัทร บุญตานนท์
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
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ภาพที่ ค.3 คุณสุวดี บุญตานนท์
ตาแหน่ง ผู้บริหารสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ รุ่นที่2

ภาพที่ ค.4 คุณราชันย์ โพธิสุวรรณ
ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ทาวิจัย
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ภาพที่ ค.5 คุณพิมลรัตน์ ดีแสน
ตาแหน่ง ทีมการตลาด

ภาพที่ ค.6 คุณอารีวรรณ สุขอินทรีย์
ตาแหน่ง ผู้จัดการแกลเลอรี่ และผู้ทาวิจัย
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ภาพที่ ค.7 คุณนเรศ แก้วจินดา
ตาแหน่ง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ทาวิจัย

ภาพที่ ค.8 คุณพสิษฐ์ นิติธรอุดมศักดิ์
ตาแหน่ง ผู้จัดการห้องอาหาร Bloom@Dasada และผู้ทาวิจัย
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ภาพที่ ค.9 คุณธเนตร ประมูลทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแกลเลอรี่ และผู้ทาวิจัย
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