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บทคัดย่อ
รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการจั ดการท่องเที่ยวของ
จั ง หวัดระยองให้ส อดคล้ องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ผลการวิจั ยพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยรวมใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางต่อการตลาดด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ด้านโรงแรม ที่พัก
โฮมสเตย์ และด้านผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและร้านขายของที่ระลึก
ส่วนด้านการคมนาคม ด้านตัวแทนบริษัทนาเที่ยว ด้านศูนย์บริการการท่องเที่ยว และด้านการ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
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Abstract
This research was aimed mainly to determine guidelines for developing Rayong
tourism in line with demand of foreign tourists. The research results illustrated that the
marketing of Rayong tourism were rated overall by foreign tourists at a moderate satisfaction
level. In details, the aspects of tourist destinations, food and beverage shops,
accommodations and traditional products and shops, were rated at a moderate satisfaction
level. Whereas the aspects of transportation, tour agents, tourists information centers and
promotion and advertisement, were rated at a less satisfaction level.
Keywords: Satisfaction of tourists, Foreign tourists, Rayoung Tourism
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภั ตตาคาร
ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน
และการกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงิ นตรา
ต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2554)
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลาดับ ซึ่งในระยะ
4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งโดยเฉพาะปัญหาการเมื อง
ภายในประเทศ ปัญหาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย
และปัญหาการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2554) ดังนั้น กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2555–2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมในด้านคุณภาพการ
แข่งขัน รวมทั้ง เพื่อเร่งรัดให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2554)
จังหวัดระยองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยและมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง
มี แหล่ ง ทรัพ ยากรท่องเที่ยวที่ส มบูรณ์ มี ลักษะหลากหลายทั้ง แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อุทยานแห่งชาติ ภูเขา น้าตก ชายหาด ทะเล และหมู่เกาะที่สวยงาม เป็นจานวนมาก ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจานวนมากมายและเพิ่มขึ้นทุ กปี โดยในปี 2548 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด
ระยองทั้งหมด จานวน 1,725,319 คน และเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.72 ในปี 2549 เป็น 2,082,750

คน โดยในจานวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 1,794,760คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
จานวน 287,990 คน ซึ่ง ส่งผลให้ เกิดรายได้จ ากการท่องเที่ยว ในปีดัง กล่าวแก่จังหวัด รวมเป็นเงิ น
9,700 ล้านบาท (สานักงานจังหวัดระยอง. 2555) ในปี 2554 จังหวัดระยองได้รับการจัดอันดับ ให้เป็น
หนึ่งใน 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว. 2555)
จังหวัดระยองจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556) ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว โดยมุ่งการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจ จัยหลักในการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสาเร็จ และ
นาไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว (สานักงานจังหวัดระยอง. 2555)
เนื่ องจาก นั ก ท่อ งเที่ ยวแต่ล ะเชื้ อชาติมี ค วามแตกต่ า งกั นทางวั ฒ นธรรม และการใช้ ชี วิ ต
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จึงช่วยให้สามารถวางแนวทางในการตอบสนอง และปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสาหรับนัก ท่องเที่ยวได้ (ศุภลักษณ์ อัครางกูร. 2554) ดังนั้น ความเข้าใจ
นักท่องเที่ยวจึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการทาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทาการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
โดยมุ่งเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว
และวางกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์
ในการสนับสนุนจังหวัดระยองให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยจะทาการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เกี่ยวกับความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการต่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดระยอง
ประชากรในการเก็บ ข้ อ มู ล คื อ ชาวต่ างประเทศที่ เคยเดิน ทางท่อ งเที่ย วในจั ง หวั ดระยอง
เนื่องจากจานวนของประชากรดังกล่าวไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนด
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % จะได้ ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 400 คน
(Cochran.1953) ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างจะใช้ วิธีเก็บแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี ขึ้ น ไป ซึ่ ง มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจซื้ อ และจะ
ดาเนินการเก็บตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆ
ของจังหวัดระยอง ได้แก่ เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง บ้านเพ และสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพฯ เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง โดยคาถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
จะเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ (Cooper et.al. .2006) เรียงจาก พอใจมากที่สุด 5 คะแนน พอใจ
มาก 4 คะแนนพอใจปานกลาง 3 คะแนน พอใจน้อย 2 คะแนนและพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน
จากนั้นคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลผลได้กาหนดให้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.414.20 หมายถึงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึงความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึงความคิดเห็นอยู่
ในระดับพอใจน้อยและค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึงความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจน้อยที่สุด
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน t-test F-test และ Chi-square test
การงวิเคราะห์ผลการวิจัย
ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่าเป็นหญิง ร้อย
ละ 57.80 และเป็นชาย ร้อยละ 42.20 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุด ร้อยละ 34.80 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.50 และประกอบอาชีพเป็นพนัก งานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.80 และ มี
ถิ่นอาศัยอยู่ในเขตเอเชีย ร้อยละ 36.50
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดระยอง พบว่า มีลักษณะการ
โดย กั บ บริ ษั ท ทั ว ร์ ห รื อ ตั ว แทนน าเที่ ย วมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 32.00 รองลงมาคื อ กั บ
ครอบครัว ร้อยละ 28.00 และเดินทางมาเที่ยวโดยใช้พาหนะเป็นรถของบริษัททัวร์หรือรถเช่าเหมา ซึ่ง
เป็นรถตู้หรือรถบัส ร้อยละ 45.00 มาเที่ ย วจั ง หวั ด ระยอง เป็ น ครั้ ง แรก ร้ อ ยละ 54.30 โดยมี
วัตถุประสงค์หรือ
ที่สาคัญในการมาเที่ยว คือมาพักผ่อน ร้อยละ 37.50 รองลงมาคือมาฮันนีมูน
ร้อยละ 29.30 และ
ร้อยละ 17.50 เคยไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า
ของจังหวัดระยองมาแล้ว ร้อยละ 43.40 และมาเที่ยวจังหวัดระยองเป็นระ ะ 3 วัน ร้อยละ 37.30
รองลงมาคือ 2 วัน ร้อยละ 32.00 และ 1 วัน ร้อยละ 25.30 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวจังหวัดระยอง
ในฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์) ร้อยละ 60.80
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองจากอินเตอร์เนต
ร้อยละ 27.50 โดยได้ข้อมูลมาจากเวบไซด์ต่างๆ ได้แก่ www.guidetothai.com, www.agoda.com,
www.discoverythailand.com, www. tourismthailand.com and www.lonelyplanet.com เป็นต้น
มี ร ทัวร์เป็นผู้ชักจูงให้มาเที่ยวในจังหวัดระยอง ร้อยละ 29.00 เลือกที่จะเข้าพักในโร แร ราคา
ประหยัด ร้อยละ 44.50 เมื่อมาเที่ยวจังหวัดระยอง นิยมไปรับประทานอาหารที่ ร
ร ๆ ร

ร้ า นร
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 34.30 นิ ย มซื้ อ ของฝากหรื อ ของที่ ร ะลึ ก เป็ น
รแ
ร ะ แปรรป และ
แปรรป ป ร้อยละ 37.50
ส าหรั บ ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศต่ อ การตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนั้น พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนั้น โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (  = 2.61) โดยมี
มีรายละเอียดความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการตลาดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง
S.D ระดับความ
X
การตลาดการท่องเที่ยว
พึงพอใจ
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม ความสะอาด และความปลอดภัยของแหล่ง
2.61 0.54 ปานกลาง
ท่องเที่ยว
2) แผ่นป้ายบอกชื่อสถานที่สาคัญ ประวัติ หรือข้อมูลในแหล่ง

1.74 0.61

น้อยสุด

2.68 0.58

ปานกลาง

3.85 0.55

มาก

3.16 0.65

ปานกลาง

2.20 0.73

น้อย

2.71 0.29

ปานกลาง

ท่องเที่ยว
3) ความเพียงพอและความสะอาดของจุดบริการลูกค้า ที่นั่งพัก
และห้องน้า
4) ความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้
ภาษาต่างประเทศ และการประสานงานของมัคคุเทศก์หรือ
เจ้าหน้าที่ประจาแหล่งท่องเที่ยว
5) ความเหมาะสมของกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การบรรยาย
ประวัติ ความเป็นมา การแสดงนิทรรศการ และการสาธิตการผลิต
และแปรรูปสินค้า เป็นต้น
6) ความเหมาะสมของกิจกรรมบันเทิง เช่น การจัดเทศกาล การ
แสดงโชว์ การบริการเครื่องเล่นในสวนสนุก และเครื่องเล่นชายหาด
เป็นต้น
รวม

การตลาดการท่องเที่ยว

X

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

2. ด้านร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1) ความเพียงพอ ความสะอาด

3.08 0.60

ปานกลาง

2) ราคาของอาหารและเครื่องดื่ม

2.66 0.68

ปานกลาง

รวม

2.76 0.45

ปานกลาง

2.90 0.63

ปานกลาง

2.64 0.70

ปานกลาง

2.77 0.59

ปานกลาง

3.40 0.61

ปานกลาง

2.93 0.60

ปานกลาง

3.16 0.44

ปานกลาง

1.89 0.53

น้อย

2) ความชัดเจนของป้ายบอกทาง

1.80 0.67

น้อยสุด

3) ความสะดวก ปลอดภัย และแสงสว่างเพียงพอของถนน

2.76 0.62

ปานกลาง

2.12 0.38

น้อย

1) ความเพียงพอของบริษัท และการเข้าถึงบริการ

2.52 0.67

น้อย

2) ความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้ภาษา การ

2.56 0.67

น้อย

3. ด้านโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์
1) ความเพียงพอ ความสะอาด ความปลอดภัยและบรรยากาศ
ของห้องพัก
2) ราคาของห้องพัก
รวม
4. ด้านผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและร้านขายของที่ระลึก
1) รูปแบบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และร้านขาย
ของที่ระลึก
2) ราคาของผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และของที่ระลึก
รวม
5. ด้านการคมนาคม
1) ความหลากหลาย และความพร้อมในการให้บริการของ
ยานพาหนะ

รวม
6. ด้านตัวแทนบริษัทนาเที่ยว

ประสานงาน และการแนะนานักท่องเที่ยวของพนักงานประจา
บริษัท

2.54 0.49

ระดับความ
พึงพอใจ
น้อย

1) ความเพียงพอ และการเข้าถึงศูนย์บริการท่องเที่ยว

2.55 0.71

น้อย

2) ความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้ภาษา การ

2.43 0.64

น้อย

2.49 0.53

น้อย

2.36 0.58

น้อย

2.28 0.51

น้อย

2.36 0.67

น้อย

2.33 0.38
2.61 0.22

น้อย
ปานกลาง

การตลาดการท่องเที่ยว
รวม

X

S.D

7. ด้านศูนย์บริการการท่องเที่ยว

ประสานงาน และการแนะนานักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
รวม
8. ด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
1) ความเหมาะสมชัดเจนของข้อมูลและการสามารถพบเห็นได้
ง่าย ตามสถานที่สาคัญต่างๆของป้ายโฆษณา แผ่นพับ คู่มือ
ท่องเที่ยว และ วารสารการท่องเที่ยว
2) ความทันสมัยและเหมาะสมชัดเจนของข้อมูลของการ
ประชาสัมพันธ์ในโทรทัศน์และวิทยุ
3) ความหลากหลาย เหมาะสมชัดเจน และทันสมัยของข้อมูล
ในเวบไซด์
รวม
รวมทุกด้าน

นอกจากนี้ ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีความต้องการ
ให้ปรับปรุงการท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยว มากที่สุด ร้อยละ 69.30 โดยต้องการให้ปรับปรุงบริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ด้านค สะ ด ร้อยละ 75.30 รองลงมาคือ ด้าน
ร้อยละ 72.30 และด้านความสวยงาม ร้อยละ 52.00
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน (p= 0.913 และ 0.086 ตามลาดับ) และยังพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยองด้านจานวนครั้งที่มาเที่ยวและระ ะ ที่มาเที่ยวจังหวัดระยอง (p= 0.852 และ 0.161
ตามลาดับ)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาผลการวิจัย เกี่ยวกับความพึงพอใจแต่ละด้านของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
พบว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจริงจากการมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยองนั้นน้อยกว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ นักท่องเที่ยวจึงไม่พอใจมากนัก
ดังเช่น ธงชัย สันติวงษ์ (2535) ได้กล่าวไว้ในแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่า ความพึงพอใจอาจ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ระยอง ในมุ ม มองของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในอีกหลายๆ
ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ แก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด ดังเช่น ว่าง ยูเชง และพิซาม อับบราฮัม
(Wang, Youcheng and Pizam Abraham. 2011) ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งอานวยความสะดวกและการ
คมนาคมมี ค วามส าคั ญ ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การบริ ก ารขนย้ า ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง จุ ด ที่
นักท่องเที่ยวสนใจมีความสาคั ญมาก แหล่งท่องเที่ยวจะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หากระบบการ
คมนาคมมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบการ
สื่อสาร ระบบน้า และระบบสุขอนามัย ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยยังพบว่า โดยส่ว นใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัด
ระยองเป็นกลุ่ ม ดัง นั้นจึง ใช้ รถบริษัททัวร์ รถตู้ หรือรถบัส เป็นพาหนะในการเดินทาง การเดินทาง
ลักษณะเช่นนี้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮน ซึ่งแบ่งนักท่องเที่ยว
เป็น 4 กลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในการวิจัยนี้จัดอยู่ในประเภทนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม
(Organized Mass Tourists) ซึ่งคือนักท่องเที่ยวที่ซื้อรายการนาเที่ยวกับบริษัทจัดนาเที่ยวที่ได้ เตรียม
สิ่งอานวยความสะดวกในด้านการเดินทาง ที่พัก มื้ออาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและมั คคุเทศก์หรือผู้นา
เที่ยวไว้เรียบร้อย โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนการเดินทางเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการเพียง
การพักผ่อน ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินแปลกใหม่ และไม่คาดหวังที่จะได้ความรู้หรือ ทา
ความคุ้นเคยเข้าใจกับคนและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cohen.2004)
นอกจากนี้ การที่ นักท่ องเที่ย วชาวต่า งประเทศเดินทางมาเที่ ยวจั ง หวัดระยอง โดยมากั บ
ครอบครัวนั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2554) ที่กล่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
กลุ่มครอบครัวว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ คนในครอบครัวจึงถือว่ามีอิทธิพลมากที่ สุดต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของนักท่องเที่ยวและส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว
ของครอบครัว ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล (2548) ซึ่งจัดครอบครัว
เป็นปัจจัยหนึ่งของปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์หรือ
สาคัญในการมาเที่ยว
จังหวัดระยอง คือมาเพื่อพักผ่ อน มาฮั นนีมู น และ
วัตถุประสงค์ในการมาเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวนั้นอาจมีความแตกต่างกัน ดังเช่น นิคม จารุมณี (2539) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวไว้ 6 ลักษณะคือ เพื่อความสนุกสนานและบันเทิง เพื่อพักผ่อน เพื่อศึกษาวัฒนธรรม เพื่อ
การกีฬา เพื่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา และเพื่อการศึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมา
ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระยองเป็ น ระยะเวลา 1- 3 วั น และจะนิ ย มมาเที่ ย วจั ง หวั ด ระยองใน ด หนาว
(พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ) ซึ่งช่วงระยะเวลาหยุดระยะยาวของชาวต่างประเทศ ระยะเวลาดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2554) ที่อธิบายว่าปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้น
มักจะนิยมท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีเศรษฐกิจดีทางแถบ
เอเชีย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากภาระหน้าที่การงานที่ไม่สามารถมีวันหยุดยาวได้
เมื่ อพิจ ารณาผลการทดสอบสมมติฐ านเกี่ยวกับความสัม พันธ์ ระหว่างความพึง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยองด้านจานวนครั้งที่มาเที่ยวและระ ะ ที่มาเที่ยวจังหวัดระยองนั้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์จึง
อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองไม่ได้มีส่วนนาไปสู่การ
ตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวจั ง หวัดระยอง การตัดสินใจมาเที่ยวจั ง หวัดระยอง เป็น การได้ ข้อมู ลมาจาก
อินเตอร์เนต ในเวบไซด์การท่องเที่ยวต่างๆ และตัดสินใจมาเพื่อพักผ่อน และท่องเที่ยวเท่านั้น ดังนั้น
หน่วยงานการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจึงควรต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้ มีเวบไซด์เฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด และควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ มากยิ่งขึ้น การจัดให้มีกลยุทธ์
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของประสบการณ์ครั้งก่อนๆ ต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในวันหยุด โดย เลโท โอเลียรี่ และมอรริสัน (Lehto, O’Leary and Morrison, 2004) ที่ได้
อ้างอิงถึงทฤษฎีความเกี่ยวพันของผู้บริโภค (Consumer Involvement) เพื่อที่จะอธิบายลักษณะ
ธรรมชาติของการมาเที่ยวซ้า ซึ่งได้ระบุว่า การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสาคัญในการสร้างโอกาสเสนอ
ทางเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแก่นักท่องเที่ยวซึ่งมีประสบการณ์ในระดับต่างๆกัน ทั้งนี้ในแต่
ละเวบไซด์ ควรจัดให้มีเวบเพจเฉพาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวครั้งแรก และนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวซ้ า โดยในส่ วนของนักท่องเที่ยวที่ม าเที่ยวซ้ าควรเจาะลึกข้อมู ลเฉพาะมากกว่าในกิจ กรรมที่
นัก ท่อ งเที่ย วเหล่ า นั้น ชอบ และควรมี ก ารเชื่ อมเวบไซด์ เข้ ากั บ เวบไซด์ ของผู้ ช านาญในกิจ กรรม
ท่องเที่ยวแต่ละด้าน รวมทั้งมีการกระตุ้นการจองทางออนไลน์ และควรมีจดหมายข่าวหรือวิธีอื่นๆที่
น่าสนใจ เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาดสาหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองดังนี้
1. กาหนดตลาดท่องเที่ยวเป้าหมาย

จั ง หวั ด ระยองมี แ หล่ ง ท่อ งเที่ ยวหลายรู ปแบบ ดัง นั้ น การกาหนดตลาดท่ องเที่ ย ว
เป้าหมายให้ชั ดเจนและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง จะช่วย
ส่ ง เสริ ม การท าการตลาดท่ อ งเที่ย วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลาดนั ก ท่อ งเที่ ย วต่า งประเทศ
เป้าหมายของจังหวัดระยอง ควรประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ยังอยู่ในวัยทางาน มีอายุ
30-50 ปี และเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือ คู่รัก ซึ่งมาท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อน และฮันนีมูน
2. ก
2.1 ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
1) จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของแต่ละเขต โดยแบ่งตาม
เขตพื้นที่ย่อยหรือแบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น
2) จั ด โครงการเพื่ อ น าผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานการท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ปฏิบัติการไปศึกษาดูง านแหล่ ง ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ และศึกษากลยุท ธ์
การตลาดของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อนามาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
3) จัดอบรม สัมมนาธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบนโยบาย
แผนงานของหน่วยงานการท่องเที่ยว และร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้ความรู้ในการ
พัฒ นาธุรกิจ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความรู้เกี่ยวกับข้อมูลธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสัง คมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว อาทิ นโยบายเร่ ง ด่ ว นด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว แนวโน้มการท่องเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยวของจั งหวัด และนโยบาย AEC
เป็นต้น
4) ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยจานวนมาก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี ไตหวัน อินเดีย และรัสเซีย
เพื่อขอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว หรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านั้น เพื่อให้
นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถติดต่อและขอข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้โดยตรง
5) ประสานงานกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม โดยอาจมีการตั้งชื่อกลุ่มเฉพาะ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
และจัดให้มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีเส้นทางการท่องเที่ ยวร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการ
พัฒนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558
6) ประสานงานหน่วยงานการท่องเที่ยวในจัง หวัดใกล้เคียงและบริษัทนา
เที่ยว เพื่อจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้มีเส้นทางร่วมกับจั งหวัด ใกล้เคียง เนื่ องจากจั งหวัดระยองเป็น

จังหวัดที่มีอาณาเขตใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ เช่น ชลบุรี พัทยา จันทบุรี ตราด การ
จัดโปรแกรมเส้นทางร่วมจะทาให้ได้กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเพื่อนบ้านด้วย
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัด ได้แก่ การเพิ่มมาตรฐาน
การดูแลรักษาความสะอาดทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก และห้องน้า เป็นต้น
8) พั ฒ นาระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
นักท่องเที่ยว จากภัยธรรมชาติและภัยจากอาชญากรรม
9) พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคโดยเฉพาะระบบการจั ด การน้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10) ควบคุมดูแลพื้นที่ชายหาด ในด้านการกาจัดขยะของเสีย การใช้เครื่อง
ขยายเสียง เพื่อลดการส่งผลกระทบทางลบต่อบรรยากาศการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว
11) จัดให้มีระบบขนส่งที่ดี ได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการให้บริการ มี
ยานพาหนะที่หลากหลาย มีถนนที่สะดวก และปลอดภัย รวมทั้ง พัฒนาป้ายบอกเส้นทางให้มีตัวอักษร
ขนาดใหญ่ อ่านได้ชัด ตั้งอยู่ในจุดที่เห็นได้ง่าย และมีป้ายต่อเนื่องทุกระยะจนถึงปลายทางเป้าหมาย
และควรจัดทาตัวอักษรทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาต่างชาติที่สาคัญอื่นๆ
12) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเดือน เนื่องจาก จังหวัดระยอง
ไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ดังนั้น จึงควรจัดงานแสดง (Event) หรือเทศกาลสาคัญ ในแต่ละเดือน
13) ส่งเสริมให้มีการสร้าง และพัฒนาที่พักหลายหลากรูปแบบ เช่น ที่พัก
แบบโฮมสเตย์ เพื่อนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งควรเพิ่มจานวนที่พักระดับ 5 ดาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ต้องการความสะดวกสบาย
14) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาหารพื้นเมือง เครื่องดื่ มของท้องถิ่น และ
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการทาธุรกิจร้านอาหารให้มีจานวนเพียงพอ
15) เพิ่ม ศูนย์ บริก ารข้ อมู ล ท่องเที่ย วให้ เพีย งพอ และเข้ าถึง ได้ง่ าย ควรมี
ศูนย์บริการกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และควรจะตั้งอยู่ในแหล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
2.2 ราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
- ควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการกาหนดราคาค่าบริการต่างๆ
อาทิ ค่าเรือ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ราคาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ราคาของที่ระลึก และค่าเข้าร่วมกิจกรรม ให้

สมเหตุสมผลและเป็นมาตรฐาน โดยพิจารณาจากต้นทุนและราคาของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่มีลักษณะ
ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน การตั้งราคาไม่ควรเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
2.3 การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
1) ควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างบริษัทนาเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่
สามารถเป็นแหล่งจัดจาหน่ายโปรแกรมท่องเที่ยวและตั๋วเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด
ระยอง อาทิ ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าในสถานีรถโดยสารต่างๆ เป็นต้น
2) จั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วของระยองในแหล่ ง ชุ ม ชน หรื อ ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ ยวที่สาคัญของไทย ซึ่ง สามารถจองโรงแรม ห้องพัก
ร้านอาหารและตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ในราคาที่มีส่วนลดเมื่อซื้อล่วงหน้า
2.4 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว
1) จัดให้มีการโฆษณา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองที่ทันสมัย มี
ภาพ และเนื้อหาที่เ หมาะสม ในสื่ อโทรทัศน์ รวมทั้ง สนับสนุน หรือให้สปอนเซอร์รายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดีนาเที่ยวต่างๆ
2) ประสานงานกับรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อจัดทาสารคดีแนะนา
การท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ควรมีเนื้อหาการโฆษณาที่มีเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว เทศกาล และประเพณีที่สาคัญต่างๆ รวมทั้ง สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์
ข้อมูลหรือองค์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในประเทศต่างๆ
3) เพิ่ม การประชาสัม พันธ์ ให้ม ากกว่า ในปัจ จุ บัน โดยการจั ด ทาคู่มื อ การ
ท่องเที่ ยวของจั ง หวัด ทั้ ง นี้ เนื้อ หาในการประชาสัม พัน ธ์ ค วรให้ ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ประวั ติข องจั ง หวั ด
โบราณสถานและโบราณวัตถุ วัดเก่าแก่ ตลาดโบราณ อาหารท้องถิ่น มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวอื่นๆ นอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล-เกาะเสม็ด
4) จัดทาแผ่นพับแนะนาจังหวัดระยองและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
ให้สวยงาม มีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจน รายละเอียดในแผ่นพับควรจะเป็นเฉพาะข้อมูลที่สาคัญและเด่นๆ
(Hi-light) อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งข้อมูลควรจะกระชับกว่าในคู่มือ และควรจัดทาแยกตามแต่ละประเภท
แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งคู่มือและแผ่นพับ ควรจัดทาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาชาติอื่นๆ
5) ติดต่อประสานงานเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม
กัม พูช า ฟิลิ ปปินส์ มาเลเซี ย บรูไ น สิ ง คโปร์ และอินโดนีเ ซี ย รวมทั้ง ประเทศอื่นๆที่มี นักท่องเที่ย ว
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจานวนมาก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย และรัสเซีย เป็นต้น
เพื่ อประชาสั ม พันธ์ ข้อมู ล การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการจั ดงานส่ง เสริม การท่องเที่ยว ใน

ประเทศเหล่านั้น และเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเข้าร่วมงาน มีการแจกคู่มือ
การท่องเที่ยว แผ่นพับ สติกเกอร์ และคูปองลดราคา เป็นต้น
6) จัดพิมพ์สติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้กับ
รถบัส รถตู้ รถตุ๊กๆ และรถแท็กซี่ เพื่อติดข้างยานพาหนะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง
7) จัดทาป้าย ขนาดใหญ่ โปสเตอร์ หรือโรลอัพ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง โดยติดป้ายตามถนนเส้นหลักๆของจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆทั่ว
8) จัดทาแผนที่ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ตามมุมสาคัญต่างๆของจังหวัดระยอง โดย
แสดงเส้นทางการเดินทางของจังหวัดและที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ โรงแรม ร้านอาหารต่างๆ
9) จัดทาตู้ข้อมูล (Kiosk) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง โดยให้ข้อมูลละเอียดในทุกๆด้าน อาทิ ประวัติจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่เส้นทางเดินทาง
ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว รวมทั้ง ข้อมูลเทศกาลประเพณี โรงแรม
ที่พัก และร้านอาหาร เป็นต้น
10) ด มีการเชิญชวนตัวแทนบริษัทนาเที่ยว และมัคคุเทศก์ ตลอดจนผู้จัด
รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ในจังหวัดระยอง เพื่อให้บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้จัดรายการท่องเที่ยวเหล่านั้น สามารถให้ข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่นักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
11) ติดต่อสานักพิมพ์วารสาร และหนังสือท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อจั ดทาวารสารหรือหนัง สื อท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ หลายๆภาษา เพื่อให้ข้อมู ลเข้าถึง
นักท่องเที่ยวนานาประเทศ อาทิ Lonely Planet, National Geographic, Budget Travel,
Backpacker and Travel&Leisure เป็นต้น
12) ควรมี ก ารจั ด ท าเวบไซด์ ข องจั ง หวั ด เพื่ อ แนะน าจั ง หวั ด และแหล่ ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยพยายามหาจุดขายหรือเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อนาเสนอในเวบไซด์ ข้อมูล
ในเวบไซด์ต้องมีความทันสมัย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
13) พัฒนาเวบไซด์ให้เชื่อมเครือข่ายกับเวบไซด์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น
www.discoverythailand.com, www. tourismthailand.com, www.lonelyplanet.com,
www.guidetothai.com, www.goasia.about.com, www.agoda.com and www. Triadvisor.com
ป
14) ควรส่ ง เสริ ม การขายผ่ า น Social network เช่ น Myspace.com
Facebook.com และ Hi5.com เป็นต้น เนื่องจาก ในยุคปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะใช้การสื่อสารในกลุ่ม
ผ่านทาง Social network ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ทุกประเภท

15) อบรมบุคคลากรที่ประจาอยู่ในศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ให้เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้ภาษา การประสานงาน และการ
แนะนานักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
16) อบรมตัวแทนบริษัทนาเที่ยวให้มี ความสามารถในการสื่อสาร และใช้
ภาษา สามารถขายโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
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