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บทคัดยอ 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีสรางงานและรายไดใหกับประเทศและชุมชน โดยเฉพาะการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเนนความสําคัญท่ีอาคารสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ราชวงศ ศาสนา และงาน
ประเพณีระดับชาติ เชน วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร และงานประเพณีสําคัญ ปจจุบัน
การตลาดการทองเท่ียวอาศัยสวนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix หรือ 7Ps) มีความสําคัญตอ 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชนเดียวกับการทองเท่ียวประเภทอ่ืน ปจจัยท่ีสําคัญมาก นอกเหนือจากผลิตภัณฑหรือ
บริการ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
แลว การมีสวนรวมของชุมชนในฐานะ People หมายถึงประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความเปนเจาของแหลงทองเท่ียว
และนําเสนอขอมูลท่ีแทจริงและความเปนมาของสถานท่ีและชุมชนนั้น ๆ โดยคํานึงถึงการประสานความรวมมือใน
การพัฒนากันใหคงอยูดวยความเกาแกและเปนระเบียบเรียบรอย คือความงดงามทางวัฒนธรรมท่ียั่งยืนอยาง
แทจริง ดังนั้น ชุมชนควรมีแผนการสื่อสารการตลาด ในลักษณะของกระบวนการ (Process) ซ่ึงนักเดินทางหรือ
นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการทุกดานอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีใน
การติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่ออินเทอรเน็ตหรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สามารถนําเสนอขอความและภาพท่ี
นาสนใจของสถานท่ี รวมถึงจุดเดนท่ีดึงดูดความตองการรวมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดกอนท่ีจะไปสัมผัสสิ่งท่ี
เห็นทางกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ณ สถานท่ีจริง 
คําสําคัญ: การทองเท่ียว วัฒนธรรม การมีสวนรวม ชุมชน 
 
Absract 
 Tourism is service industry that create jobs and income to country and local community. 
Especially the Cultural Tourism focusing on the important historical places, royal affairs, religion, 
custom ceremonies such as temples, royal palace, castles, historical parks, and national 
traditions. Currently, the tourism marketing by Service Marketing Mix (7Ps) is vital to cultural 
tourism as same as other types of tourism. Much importance than general marketing mix; 
Product, Price, Place, Promotion, for participation of community as a role of “People” as 
tourism destination’s owner and information presenter. The cooperative connection should be 
considered in development on oldness and orderliness as the real sustain beauty of culture. 
The community should have communication plan as a “Process” that traveller or tourist can 
access information and all service processes as conveniently and quickly as possible. Especially 
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technological implication for communication via internet devices or application on mobile 
phone which message, Physical Evidence and Presentation of Cultural Tourism and its highlight 
could be touched before they see at the real place.  
Keywords: Tourism, Culture, Participation, Community 
 

บทนํา (Introduction) 
นานาประเทศในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก

ลวนใหความสําคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติ ทําให
แตละประเทศตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม 
เทศกาลหรือประเพณี รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบาน
มากข้ึน ทั้งนี้การตื่นตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของในแตละพื้นที่จึงเปนที่มา
ของของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะ
เห็นวาการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมไดกลายเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศอ่ืนๆ 
ไดพยายามที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศของตนเองแลวชูจุดเดนดานวัฒนธรรมเปนจุด
ขายในการทําการตลาดโดยชุมชน ซึ่งอาศัยกําลังสําคัญใน
การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวจาก
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานทองถ่ิน 

ในมุมของการทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่สรางรายได และ
การจางงานใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก เชนเดียวกับ
หลาย ๆ ประเทศในทุกทวีป อยางไรก็ดีทามกลางการ
แขงขันของตลาดทองเที่ยวที่สูงข้ึน กระแสการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดรับความสนใจเพิ่มสูงข้ึนอยาง
มาก เนื่องจากแหลงทองเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีการ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน 
นอกเหนือจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
หาดทราย ชายทะเล ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของ
ชาวไทยและเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั่วโลก
แลว ยังมีโบราณสถานสถาปตยกรรมและงานศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เชน พระบรมมหาราชวังและวัดวาอารามที่
ทําใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนในภูมิภาคนี้  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยในอดีตถึง
ปจจุบัน เนนความสําคัญที่อาคารสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร ราชวงศ ศาสนา งานประเพณีระดับชาต ิ
เชน วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร และ
งานประเพณีสําคัญ เชน สงกรานต ลอยกระทง เปนตน 
โดยมุงเนนที่ความยิ่งใหญ อลังการ ความวิจิตรตระการตา 

สีสัน และความสะดวกสบายที่สามารถดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสให
ชาวบานในชุมชนใกลเคียงไดมีสวนรวมออกรานหรือจัด
สถานที่จําหนายสินคาของชุมชน เชน งานหัตถกรรม งาน
ศิลปะ และการแสดงทางวัฒนธรรมนั้น ลวนเปนงานที่
ริเร่ิมโดยภาครัฐ และมุงหวังที่จะใหศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนตัวดึงดูด เพื่อที่จะใหเกิด
รายไดทางการทองเที่ยวและกระจายลงไปยังระดับลาง 
ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงสามารถนํารายไดเขา
สูประเทศและนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ 
ประเทศ ระดับภูมิภาคและชุมชน ไปพรอม  ๆกับการสืบทอด 
วัฒนธรรมใหคงอยูตอไป 
 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558) ไดจําแนก

ประเภทของการทองเที่ยวไว 3 ลักษณะคือ การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนที่
จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชนตรงแกชุมชนยังมีอยูนอย 
แตก็เกิดความตื่นตัวและไดรับความสนใจจากชุมชน 
ภาครัฐบางระดับ ตลอดจนภาคการศึกษาและจากองคกร
พัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโนมในการเติบโตที่ชัดเจน 
อีกทั้งมีนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลปจจุบันหลายประการ
ที่เอ้ือตอการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะใช
เปนเคร่ืองมือแกไขปญหาความยากจนของคนในชนบทซึ่ง
อยูในภาคเกษตร และเปนคนสวนใหญของประเทศ 

สําหรับประเทศไทยแลว การทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมบริการที่สรางรายได และการจางงานใหกับ
ประเทศไทยเปนอยางมาก อยางไรก็ดีทามกลางการ
แขงขันของตลาดทองเที่ยวที่สูงข้ึน กระแสการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงไดรับความสนใจเพิ่มสูงข้ึน 
เนื่องจากแหลงทองเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และไดมีการ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน  

ภาคธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการที่เก่ียวของ
จําเปนตองเรงปรับตัว เพื่อรักษาเงินหมุนเวียนที่มีอยูใหได
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นานที่สุด โดยเฉพาะการปรับแผนการตลาดที่หันมาเนน
คนไทยและกลุมคนตางชาติที่ทํางานในไทยมากข้ึน และ
สรางโอกาสในการขยายตลาดโดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่
เปนตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมมากข้ึน เชน การทองเที่ยว
เชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเพื่อ
การผจญภัย และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือเชิง
ประวัติศาสตร แตการทองเที่ยวก็สงผลเสียไดเชนกันหาก
การทองเที่ยวนั้นไมใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศนหรือเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมผลประโยชน
มากกวา 80 เปอรเซ็นต ตกอยูกับนายทุนผูประกอบการ
ทองเที่ยว นอกจากนี้ยังสงผลเสียตอมลภาวะ สภาพแวดลอม 
ระบบนิเวศวิทยาและทําใหสังคมเสื่อมลง 

ประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเปน 3 
ประเภท คือ ประเภทแรก นักทองเที่ยวตามแรงกระตุน
ทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง ผูที่
เดินทางทองเที่ยวดวยเหตุผลทางวัฒนธรรมนักทองเที่ยว
กลุมนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู ศึกษาวัฒนธรรมและมี
พฤติกรรมที่ จะพักอยู ในแหลงทองเที่ยว เปนระยะ
เวลานาน ประเภทที่สอง นักทองเที่ยวตามแรงบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม (Culturally Inspired) หมายถึง ผูที่ถูกดึงดูดใจ
ดวยศักยภาพของแหลงทองเที่ยวที่เปนที่เปนที่รูจักหรือ
ไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อรูปภาพ โดยนักทองเที่ยว
ประเภทนี้จะใชระยะเวลาที่จะพักอยูในแหลงทองเที่ยว
นอยกวาประเภทแรก แตมีโอกาสที่จะเดินทางกลับมายัง
สถานที่ทองเที่ยวอีกคร้ังในอนาคต  

3. นักทองเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม 
(Culturally Attracted) หมายถึง ผูที่มีความสนใจใน
กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดข้ึน โดยนักทองเที่ยวประเภท
นี้จะมีระยะเวลาในการทองเที่ยวนอย อาจจะเปนใน
ลักษณะเยี่ยมชมมากกวาการพักอาศัย  

การแบงประเภทดังกลาวจะชวยใหทราบถึง
ลักษณะและความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธตอบสนองความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว 
 Mclntosh และ Goeldner (1986) กลาวถึง 
“แรงจูงใจในการทองเที่ยว” วามีอยู 4 ลักษณะ คือ 1) 
แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแก 
เพื่อการพักผอน สนุกสนานร่ืนเริง เปลี่ยนบรรยากาศ เลน
กีฬา สันทนาการ หรือเพื่อรักษาสุขภาพ พักฟน เปนตน 
2) แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) ไดแก 
เพื่อการศึกษาหาความรู และประสบการณในสิ่งที่ตน

สนใจ เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี 
ศิลปะ นาฏศิลป และศาสนา เปนตน 3) แรงจูงใจระหวาง
บุคคล (Interpersonal Motivation) ไดแก เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อกิจกรรมบางอยาง ซึ่งเกิด
จากการชักจูงชักชวนหรือโนมนาวจิตใจ ความปรารถนาที่
จะไดรูจักคนใหม ๆ และ 4) แรงจูงใจทางดานสถานภาพ
หรือชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) ไดแก 
เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณและ
สถานภาพของตนเอง ตลอดจนทําใหตนเองไดรับชื่อเสียง 
เชน การประชุม การอบรม การศึกษาดูงานอาสาสมัคร 
เปนตน (ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปญจขจรศักดิ์, 2554) 
ในความเปนจริงแลวนักทองเที่ยวมิไดทองเที่ยวเพราะ
รูปแบบหรือภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว แตนักทองเที่ยว
เลือกแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมในการทองเที่ยวที่ตรง
กับความตองการและแรงจูงใจของตนเปนสําคัญ กรณีการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักทองเที่ยวมักจะชื่นชมบรรยากาศของ
สถานที่สงบรมร่ืน เชน วัดหรือโบราณสถานที่เกาแกที่คงไว
ซึ่งสถาปตยกรรมสมัยโบราณ โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยววัย
กลางคนถึงผูสูงอายุที่มีแรงจูงใจดานวัฒนธรรม สนใจ
ศึกษาหาความรูและเก็บเก่ียวประสบการณในสิ่งที่ตนสนใจใน
เร่ืองของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 
รวมถึงความหวงแหนวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
เร่ืองราวดั้งเดิมตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ 
 

การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing) 
แมวาการทองเที่ยวจะมีผลิตภัณฑที่เปนบริการ 

และการวางแผนการตลาดดวยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่ประกอบดวย 7Ps คือ Product, Price, Place, 
Promotion, Physical Evidence and Presentation 
และ Process  

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7Ps ของ 
Philip Kotler เก่ียวของกับการกําหนดกลยุทธการตลาด
ของธุรกิจบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,2546) ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่ผูขาย
ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้น โดยทั่วไปผลิตภัณฑแบงเปน 2 
ลักษณะคือผลิตภัณฑทีม่ีตัวตน เชน สินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก 
อาหาร เคร่ืองดื่ม เปนตน และผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน  

2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑ
ในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) 
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ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อหากรูสึกวาคุณคาที่ไดรับสูงกวาราคา ดังนั้น 
การกําหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการอยางชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับ
บริการที่ตางกัน  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน
กิจกรรมที่เก่ียวของกับสถานที่จําหนายและบรรยากาศ
แวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการ
รับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่
นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง (Location) และ
ชองทางในการนําเสนอบริการ (Distribution Channels)  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
เปนเคร่ืองมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงให
เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ เชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง ผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน 
วิทยุ สิ่งพิมพชนิดตาง ๆ อินเทอรเน็ต/ออนไลน เปนตน 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการ
และผูใชบริการตาง ๆ ขององคการ เจาหนาที่ตองมีมนุษย
สัมพันธดี มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มี
ใจบริการ (Service Minded) มีความรูเก่ียวกับสินคาและ
บริการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ความคิด
ริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา สรางคานิยม
ใหกับองคการ มีความสามารถทางการสื่อสารดวยภาษาที่
ถูกตองและเหมาะสม 

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับ
ลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งดานกายภาพ 
และรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา   

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่
เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติการดานการ
บริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อสงมอบการบริการ
อยางถูกตองและรวดเร็ว  

การวางแผนการตลาดสําหรับตลาดการทองเที่ยว
ควรทําความเขาใจกลุมเปาหมายกอน หมายถึง การกําหนด

สวนตลาด (Market Segmenting/ Segmentation) โดยดูที่
จุดหมายของการเดินทาง (Destination) และจําแนก
รูปแบบของความตองการที่แตกตางกัน ในขณะที่
นักทองเที่ยวทุกคนมีความแตกตางกัน แตก็มีบางคนที่มี
ความเหมือนกันอยูมาก เชน กลุมนักทองเที่ยวที่ชอบความ
บันเทิงเริงรมย (Entertainment) หรือกลุมนักทองเที่ยวที่
สนุกกับทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Dolnicar, 2008) เมื่อ
เขาใจแลว จึงจะกลับมาดูที่สวนประสมการตลาดแตละตัว 

สวนประสมแตละตัวมีความสําคัญมากพอ ๆ กัน 
อยางไรก็ดี ผูประกอบการและนักการตลาดไมควรละเลย
องคประกอบของผลิตภัณฑ แมวาจะเปนการบริการที่
นักการตลาดทั่วไปสนใจเร่ืองของพนักงาน (People) 
ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence 
and Presentation) และกระบวนการเขาถึงการบริการ 
(Process) ซึ่งควรกําหนดองคประกอบของการบริการให
ชัดเจนในแผนการตลาดที่ตองการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันและเติบโตตามเปาหมายของธุรกิจ ซึ่งมี
องคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ ผลิตภัณฑหลัก (Core 
Product) ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected Product) 
ผลิตภัณฑเสริม (Additional Product) และผลิตภัณฑ
สวนขยาย (Expanded Product) (Kotler, Bowen & 
Makens, 2010)  ซึ่งสามารถอธิบายผลิตภัณฑทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไดดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑหลัก คือ คุณประโยชนหลักของ
ผลิตภัณฑ ซึ่ งผูบริโภคคาดหวังจากคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ กรณีบริการดานการทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว 
ควรใหบริการหลักที่เปนความรูและขอมูลความเปนมา
ตามที่นักทองเที่ยวคาดหวัง 

2) ผลิตภัณฑคาดหวัง คือ บริการทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวที่เคยใชบริการแลว รับรูวาเขาจะไดรับ
อะไรบาง นอกเหนือจากความรูและขอมูลที่จะไดรับอยู
แลว เชน บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในหมูบาน
ชาวเขา หรือการบริการใหรวมพิธีกรรมโลชิงชา เปนตน 
ซึ่ง ข้ึนอยู กับลูกคาหรือตลาดเปาหมายและชวงเวลา
ขณะนั้น 

3) ผลิตภัณฑเสริม หมายถึง สิ่งที่แตกตางจากคู
แขงขันและเพิ่มคุณคาใหกับบริการหลัก เชน บริการ
ลองเรือ หรือบริการเคร่ืองแตงกายหรือวัสดุอุปกรณเพื่อ
การทําบุญ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม เปนตน 
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4) ผลิตภัณฑสวนขยาย หมายถึง สภาพแวดลอมหรือ
บรรยากาศของการบริการที่นักทองเที่ยวมีสวนรวมใน
กิจกรรมยอย เปนสิ่งดึงดูดความสนใจดวยประโยคที่
ไพเราะกินใจและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม รวมถึงความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว 

การพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พบวาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเสริมสราง
ความนาสนใจและจุดเดนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวย
หลักการตลาดตองคํานึงถึงบริการหลักในความหมายของ 
Core Product ที่ใหความรูและขอมูลของสถานที่ ความ
เปนมา วัตถุหรือเร่ืองราวตางๆ ตามที่นักทองเที่ยว
คาดหวัง แตองคประกอบของผลิตภัณฑในสวนอ่ืน ๆ ก็มี
ความสําคัญไมนอยกวา นักทองเที่ยวบางคนหรือในบาง
กลุมอาจตองการผลิตภัณฑเสริมหรือผลิตภัณฑสวนขยาย
เพื่อความรูสึกที่แตกตางและ/หรือการไดรับบริการพิเศษ
เกินความคาดหวัง อยางไรก็ดี แมวาผลิตภัณฑหลักของ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเปนความรูและขอมูลที่
คาดหวัง รวมถึงบริการตาง ๆ แลว สวนความงดงามของ
สถานที่และบรรยากาศตาง ๆ ตองอาศัยความรวมมือใน
ชุมชนและหนวยงานของรัฐอยางมาก โดยเฉพาะหนวยงาน
ของรัฐที่ดูแลการสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการแหลง
ทองเที่ยว และควบคุมคุณภาพการบริการของธุรกิจที่
เก่ียวของ ดังนั้นธุรกิจที่เก่ียวของและหนวยงานของรัฐ
หรือทองถ่ิน รวมถึงชุมชนตองรวมมือกัน หัวใจของการมี
สวนรวมในการจัดการและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดย
ชุมชนและการสรางความประทับใจโดยชุมชน ในฐานะ
ผูประกอบการและผูขายสินคาหรือบริการที่เก่ียวของกับ
การทองเที่ยวโดยตรง 
 

การทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมกบัการมีสวนรวมของชุมชน 
การเสริมสรางความนาสนใจและจุดดึงดูด

นักทองเที่ยวดวยหลักการตลาดยอมตองพึ่งพาหนวยงาน
ของรัฐที่ดูแลการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ อยู 
ประกอบกับการจัดการแหลงทองเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่
เก่ียวของ ลวนมีผลตอความพึงพอใจ ความประทับใจ 
และในทางกลับกันอาจสงผลเชิงลบตอความรูสึกของ
นักทองเที่ยวไดเชนกัน สําหรับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของชุมชนที่จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชนแกชุมชน
โดยตรงยังมีอยูนอย แตก็เกิดความตื่นตัว ไดรับความ
สนใจจากชุมชนจากภาครัฐบางระดับ จากภาคการศึกษา 
และจากองคกรพัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโนมในการ

เติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งมีนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
ปจจุบันหลายประการที่เอ้ือตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่จะใชเปนเคร่ืองมือแกไขปญหาความ
ยากจนของคนในชนบทซึ่งอยูในภาคเกษตร และเปนคน
สวนใหญของประเทศ เพียงแตในขณะนี้ยังขาดความ
ชัดเจนในนโยบายและการดาเนินการเร่ืองการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในชุมชนที่เปนสินคาดานการบริการ เชน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
ชุมชน การสรางเครือขายของชุมชน การตอยอดในเร่ือง
ของการตลาด การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย 
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนี้จึงคาบเก่ียวกับการทองเที่ยว
ชุมชน (Village-based Tourism) และการทองเที่ยวเชิง
เกษตร (Agro-tourism) เพียงแตมีความชัดเจนในกิจกรรม
การเกษตรซึ่งไดหลอหลอมจนเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรม
เฉพาะของทองถ่ินไปแลว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2557) 

นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ที่เหมาะสมยังจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนผานทางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน และการเสริมสรางเอกลักษณของชุมชนเพื่อ
เปนความภูมิใจของคนในทองถ่ิน ปจจัยในการดําเนินงาน
ที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยว โดยชุมชน
คือ (1) ความตองการและความสามัคคีของคนในชุมชน 
(2) การมีจิตสํานึกและภูมิใจในบานเกิดที่มีวัฒนธรรมและ
ความเปนอยูอยางเรียบงาย มีจิตใจโอบออมอารี และ (3) 
การรูจักการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (ปริวรรต 
สมนึก, 2555) อยางไรก็ดี การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ไมเหมาะสมอาจจะนําไปสูผลกระทบตอชุมชน อันไดแก 
คาครองชีพที่สูงข้ึนของคนในชุมชน อัตราการเกิดอาชญากรรม
ที่สูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของมลพิษ และการเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมพื้นเมืองและวิถีชีวิตที่เคยมีอยู ทั้งนี้ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษตรงที่นักทองเที่ยวจะเนนที่
การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สถานที่เหลานั้น
สามารถบอกเลาเร่ืองราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเก่ียวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องคความรู และการใหคุณคาของสังคม โดย
สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยูของคน
ในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงสถานที่ เทศกาล 
งานฉลอง และสินคาพื้นเมืองในพื้นที่ตาง ๆ 
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สรุป 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการตลาดการ
ทองเที่ยวอาศัยสวนประสมทางการตลาด (Service Marketing 
Mix หรือ 7Ps) ปจจัยสําคัญมาก ๆ  นอกเหนือจากผลิตภัณฑ
หรือบริการ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
แลว การมีสวนรวมของชุมชนในฐานะ People หมายถึง
ประชาชนในพื้นที ่เปนทั้งเจาของบานและแหลงทองเที่ยว 
จําเปนตองเสริมสราง และทํานุบํารุงใหแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมคงความงดงามไดยาวนาน รวมถึงการเปน
บุคคลนําเสนอ ขอมูลที่แทจริงและละเอียดมากพอ 
ตลอดจนการนําเสนอ (Presentation) ความเปนมาของ
สถานที่และชุมชนนั้น ๆ ไดอยางนาประทับใจ โดยให
ความสําคัญกับการสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับความ
ตองการและความสามัคคีของคนในชุมชน ดังนั้นธุรกิจที่
เก่ียวของและหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ิน รวมถึงชุมชน
ตองรวมมือกัน หัวใจของการมีสวนรวมในการจัดการและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนและการสรางความ
ประทับใจโดยชุมชน ในฐานะผูประกอบการและผูขาย
สินคาหรือบริการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวโดยตรง 
เพื่อธํารงไวซึ่งกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากันให
คงอยูดวยความเกาแกและเปนระเบียบเรียบรอย คือ
ความหมายของความงดงามทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ซ่ึง
นําเสนอจากความภาคภูมิใจของชุมชนอยางแทจริง  

ในโลกของความทันสมัยและการดําเนินชีวิตดวย
ความสะดวกสบายและรวดเร็ว การสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดวยการมีสวนรวมของชุมชนยอมตองการ
การพัฒนาวิธีการติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
ดังนั้น ชุมชนจึงควรมีแผนการสื่อสารการตลาด ใน
ลักษณะของกระบวนการ (As a Process) ซึ่งนักเดินทาง
หรือนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการทุก
ดานอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี
ในการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่ออินเทอรเน็ตหรือ
แอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพทมือ ถือ สามารถนําเสนอ
ขอความและภาพที่นาสนใจของสถานที่ รวมถึงจุดเดน 
(Highlight) ที่ดึงดูดสนใจและสามารถกระตุนความ
ตองการเดินทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับนักทองเที่ยว
ทุกเพศทุกวัย กอนที่จะไปสัมผัสสิ่งทีเ่ห็นทางกายภาพและ
การนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 
ดวยตนเอง ณ สถานที่จริง 
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