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บทคัดยอ

การทองเที่ ยวเปนอุตสาหกรรมบริ การที่สรางงานและรายไดใหกับประเทศและชุมชน โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนนความสําคัญที่อาคารสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ราชวงศ ศาสนา และงาน
ประเพณีระดับชาติ เชน วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร และงานประเพณีสําคัญ ปจจุบัน
การตลาดการทองเที่ยวอาศัยสวนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix หรือ 7Ps) มีความสําคัญตอ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชนเดียวกับการทองเที่ยวประเภทอื่น ปจจัยที่สําคัญมาก นอกเหนือจากผลิตภัณฑหรือ
บริการ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
แลว การมีสวนรวมของชุมชนในฐานะ People หมายถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความเปนเจาของแหลงทองเที่ยว
และนําเสนอขอมูลที่แทจริงและความเปนมาของสถานที่และชุมชนนั้น ๆ โดยคํานึงถึงการประสานความรวมมือใน
การพัฒนากันใหคงอยูดวยความเกาแกและเปนระเบียบเรียบรอย คือความงดงามทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอยาง
แทจริง ดังนั้น ชุมชนควรมีแผนการสื่อสารการตลาด ในลักษณะของกระบวนการ (Process) ซึ่งนักเดินทางหรือ
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการทุกดานอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีใน
การติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนสื่ออินเทอรเน็ตหรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สามารถนําเสนอขอความและภาพที่
นาสนใจของสถานที่ รวมถึงจุดเดนที่ดึงดูดความตองการรวมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดกอนที่จะไปสัมผัสสิ่งที่
เห็นทางกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation) ณ สถานที่จริง
คําสําคัญ: การทองเที่ยว 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
มากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของในแตละพื้นที่จึงเปนที่มา
ของของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะ
เห็นวาการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมไดกลายเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศอื่นๆ
ได พ ยายามที่ จ ะพั ฒ นาการท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมใน
ประเทศของตนเองแลว ชูจุดเดนด านวั ฒนธรรมเปนจุ ด
ขายในการทําการตลาดโดยชุมชน ซึ่งอาศัยกําลังสําคัญใน
การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวจาก
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานทองถิ่น
ในมุมของการทองเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่สรางรายได และ
การจางงานใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก เชนเดียวกับ
หลาย ๆ ประเทศในทุก ทวี ป อยา งไรก็ดี ท ามกลางการ
แขงขันของตลาดทองเที่ยวที่สูงขึ้น กระแสการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดรับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก เนื่องจากแหลงทองเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีการ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบ เนื่องมาเปนเวลานาน
นอกเหนือจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
หาดทราย ชายทะเล ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของ
ชาวไทยและเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั่วโลก
แลว ยังมีโบราณสถานสถาปตยกรรมและงานศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เชน พระบรมมหาราชวังและวัดวาอารามที่
ทําใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนในภูมิภาคนี้
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยในอดีตถึง
ป จ จุ บั น เน น ความสํ า คั ญ ที่ อ าคารสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร ราชวงศ ศาสนา งานประเพณีระดับชาติ
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
ริเริ่มโดยภาครัฐ และมุงหวังที่จะใหศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป นตัวดึงดูด เพื่ อที่จะใหเกิ ด
รายไดทางการทองเที่ยวและกระจายลงไปยังระดับลาง
ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงสามารถนํารายไดเขา
สู ป ระเทศและนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ ง ระดั บ
ประเทศ ระดั บภู มิภาคและชุ มชน ไปพรอม ๆ กับการสื บทอด
วัฒนธรรมใหคงอยูตอไป
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558) ไดจําแนก
ประเภทของการทองเที่ยวไว 3 ลักษณะคือ การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนที่
จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชนตรงแกชุมชนยังมีอยูนอย
แต ก็ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว และได รั บ ความสนใจจากชุ ม ชน
ภาครัฐบางระดับ ตลอดจนภาคการศึกษาและจากองคกร
พัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโนมในการเติบโตที่ชัดเจน
อีกทั้งมีนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลปจจุบันหลายประการ
ที่เอื้อตอการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะใช
เปนเครื่องมือแกไขปญหาความยากจนของคนในชนบทซึ่ง
อยูในภาคเกษตร และเปนคนสวนใหญของประเทศ
สําหรั บประเทศไทยแลว การทองเที่ย วเป น
อุตสาหกรรมบริการที่สรางรายได และการจางงานใหกับ
ประเทศไทยเปนอยางมาก อยางไรก็ดีทามกลางการ
แขงขันของตลาดทองเที่ยวที่สูงขึ้น กระแสการพัฒนาการ
ท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมจึ ง ได รั บ ความสนใจเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากแหลงทองเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และไดมีการ
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน
ภาคธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวของ
จําเปนตองเรงปรับตัว เพื่อรักษาเงินหมุนเวียนที่มีอยูใหได

การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย 2558
25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพ ฯ

นานที่สุด โดยเฉพาะการปรับแผนการตลาดที่หันมาเนน
คนไทยและกลุมคนตางชาติที่ทํางานในไทยมากขึ้น และ
สรางโอกาสในการขยายตลาดโดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่
เปนตลาดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมมากขึน้ เชน การทองเที่ยว
เชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเพื่อ
การผจญภั ย และการท องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมหรื อ เชิ ง
ประวัติศาสตร แตการทองเที่ยวก็สงผลเสียไดเชนกันหาก
การท องเที่ ย วนั้ น ไม ใช ก ารท องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศน หรื อเชิ ง
วัฒนธรรม ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมผลประโยชน
มากกวา 80 เปอรเซ็นต ตกอยูกับนายทุนผูประกอบการ
ทองเที่ยว นอกจากนี้ยังสงผลเสียตอมลภาวะ สภาพแวดลอม
ระบบนิเวศวิทยาและทําใหสังคมเสื่อมลง
ประเภทนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเปน 3
ประเภท คือ ประเภทแรก นักทองเที่ยวตามแรงกระตุน
ทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึง ผูที่
เดินทางทองเที่ยวดวยเหตุผลทางวัฒนธรรมนักทองเที่ยว
กลุมนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู ศึกษาวัฒนธรรมและมี
พฤติ ก รรมที่ จ ะพั ก อยู ใ นแหล ง ท อ งเที่ ย วเป น ระยะ
เวลานาน ประเภทที่สอง นักทองเที่ยวตามแรงบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม (Culturally Inspired) หมายถึง ผูที่ถูกดึงดูดใจ
ดวยศักยภาพของแหลงทองเที่ยวที่เปนที่เปนที่รูจักหรือ
ไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อรูปภาพ โดยนักทองเที่ยว
ประเภทนี้จะใชระยะเวลาที่จะพักอยูในแหลงทองเที่ยว
นอยกวาประเภทแรก แตมีโอกาสที่จะเดินทางกลับมายัง
สถานที่ทองเที่ยวอีกครั้งในอนาคต
3. นักทองเที่ยวตามแรงดึ ง ดู ด ทางวั ฒ นธรรม
(Culturally Attracted) หมายถึง ผูที่มีความสนใจใน
กิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยนักทองเที่ยวประเภท
นี้จะมีระยะเวลาในการทองเที่ยวนอย อาจจะเปนใน
ลักษณะเยี่ยมชมมากกวาการพักอาศัย
การแบ ง ประเภทดั ง กล า วจะช ว ยให ท ราบถึ ง
ลักษณะและความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธตอบสนองความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว
Mclntosh และ Goeldner (1986) กลาวถึง
“แรงจูงใจในการทองเที่ยว” วามีอยู 4 ลักษณะ คือ 1)
แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ไดแก
เพื่อการพักผอน สนุกสนานรื่นเริง 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)
ในความเปน จริ งแล วนั กท องเที่ย วมิ ไ ดท องเที่ ย วเพราะ
รูปแบบหรือภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว แตนักทองเที่ยว
เลือกแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมในการทองเที่ยวที่ตรง
กั บ ความต องการและแรงจู งใจของตนเป นสํ า คั ญ กรณี การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักทองเที่ยวมักจะชื่นชมบรรยากาศของ
สถานที่สงบรมรื่น เชน วัดหรือโบราณสถานที่เกาแกที่คงไว
ซึ่งสถาปตยกรรมสมัยโบราณ โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยววัย
กลางคนถึ ง ผู สู ง อายุ ที่ มี แ รงจู ง ใจด า นวั ฒ นธรรม สนใจ
ศึกษาหาความรูและเก็บเกี่ยวประสบการณในสิ่งที่ตนสนใจใน
เรื่องของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
รวมถึงความหวงแหนวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
เรื่องราวดั้งเดิมตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
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 เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธการตลาด
ของธุรกิจบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,2546) ประกอบดวย
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่ผูขาย
ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้ น โดยทั่วไปผลิตภัณฑแบงเปน 2
ลักษณะคือผลิตภัณฑทมี่ ีตัวตน เชน สินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก
อาหาร เครื่องดื่ม เปนตน และผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑ
ในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)

การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย 2558
25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพ ฯ

ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อหากรูสึกวาคุณคาที่ไดรับสูงกวาราคา ดังนั้น
การกํ า หนดราคาควรมี ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ การ
ให บ ริ ก ารอย า งชั ด เจน และง า ยต อ การจํ า แนกระดั บ
บริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถานที่จําหนายและบรรยากาศ
แวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการ
รับรู ของลูกค าในคุณ คาและคุ ณประโยชน ของบริการที่
นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง (Location) และ
ชองทางในการนําเสนอบริการ (Distribution Channels)
4. ดา นการส งเสริ มการตลาด (Promotion)
เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให
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)
ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขง ขัน เป นความสั มพั นธ ระหว างเจ าหนา ที่ผู ให บริ การ
และผูใชบริการตาง ๆ ขององคการ เจาหนาที่ตองมีมนุษย
สัมพันธดี มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มี
ใจบริการ (Service Minded) มีความรูเกี่ยวกับสินคาและ
บริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหา สรางคานิยม
ใหกับองคการ มีความสามารถทางการสื่อสารดวยภาษาที่
ถูกตองและเหมาะสม
6. ดานการสร างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป น การสร า งและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพให กั บ
ลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งดานกายภาพ
และรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา
7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติการดานการ
บริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อสงมอบการบริการ
อยางถูกตองและรวดเร็ว
การวางแผนการตลาดสําหรับตลาดการทองเที่ยว
ควรทําความเขาใจกลุมเปาหมายกอน หมายถึง การกําหนด

สวนตลาด (Market Segmenting/ Segmentation) โดยดูที่
จุดหมายของการเดินทาง (Destination) และจําแนก
รู ป แบบของความต อ งการที่ แ ตกต า งกั น ในขณะที่
นักทองเที่ยวทุกคนมีความแตกตางกัน แตก็มีบางคนที่มี
ความเหมือนกันอยูมาก เชน กลุมนักทองเที่ยวที่ชอบความ
บันเทิงเริงรมย (Entertainment) หรือกลุมนักทองเที่ยวที่
สนุกกับทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Dolnicar, 2008) เมื่อ
เขาใจแลว จึงจะกลับมาดูที่สวนประสมการตลาดแตละตัว
สวนประสมแตละตัวมีความสําคัญมากพอ ๆ กัน
อยางไรก็ดี ผูประกอบการและนักการตลาดไมควรละเลย
องคป ระกอบของผลิต ภั ณฑ แม ว าจะเป นการบริ การที่
นั ก การตลาดทั่ ว ไปสนใจเรื่ อ งของพนั ก งาน (People)
ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence
and Presentation) และกระบวนการเขาถึงการบริการ
(Process) ซึ่งควรกําหนดองคประกอบของการบริการให
ชัดเจนในแผนการตลาดที่ตองการสรางความไดเปรีย บ
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) ผลิต ภัณฑ หลัก คือ คุณ ประโยชนหลั กของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง ผู บ ริ โ ภคคาดหวั ง จากคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ กรณีบริการดานการทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว
ควรใหบริการหลักที่เปนความรูและขอมู ลความเปนมา
ตามที่นักทองเที่ยวคาดหวัง
2) ผลิ ตภั ณ ฑค าดหวัง คื อ บริการท องเที่ย วที่
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ คยใช บ ริ ก ารแล ว รั บ รู ว า เขาจะได รั บ
อะไรบาง นอกเหนือจากความรูและขอมูลที่จะไดรับอยู
แลว เชน บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในหมูบาน
ชาวเขา หรือการบริการใหรวมพิธีกรรมโลชิงชา เปนตน
ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ลู ก ค า หรื อ ตลาดเป า หมายและช ว งเวลา
ขณะนั้น
3) ผลิตภัณฑเสริม หมายถึง สิ่งที่แตกตางจากคู
แข ง ขั น และเพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ บริ ก ารหลั ก เช น บริ ก าร
ลองเรือ หรือบริการเครื่องแตงกายหรือวัสดุอุปกรณเพื่อ
การทําบุญ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม เปนตน
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4) ผลิตภัณฑสวนขยาย หมายถึง สภาพแวดลอมหรือ
บรรยากาศของการบริ ก ารที่ นั ก ท องเที่ ย วมี ส ว นร ว มใน
กิ จ กรรมย อ ย เป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ความสนใจด ว ยประโยคที่
ไพเราะกินใจและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม รวมถึงความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว
การพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พบวาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเสริมสราง
ความน า สนใจและจุ ด เด น ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วด ว ย
หลักการตลาดตองคํานึงถึงบริการหลักในความหมายของ
Core Product ที่ใหความรูและขอมูลของสถานที่ ความ
เป น มา วั ต ถุ ห รื อ เรื่ อ งราวต า งๆ ตามที่ นั ก ท อ งเที่ ย ว
คาดหวัง แตองคประกอบของผลิตภัณฑในสวนอื่น ๆ ก็มี
ความสําคัญไมนอยกวา นักทองเที่ยวบางคนหรือในบาง
กลุมอาจตองการผลิตภัณฑเสริมหรือผลิตภัณฑสวนขยาย
เพื่อความรูสึกที่แตกตางและ/หรือการไดรับบริการพิเศษ
เกินความคาดหวัง อยางไรก็ดี แมวาผลิตภัณฑหลักของ
การท องเที่ย วเชิ งวั ฒนธรรมจะเป นความรูแ ละข อมู ล ที่
คาดหวัง รวมถึงบริการตาง ๆ แลว สวนความงดงามของ
สถานที่และบรรยากาศตาง ๆ ตองอาศัยความรวมมือใน
ชุมชนและหนวยงานของรัฐอยางมาก โดยเฉพาะหนวยงาน
ของรัฐที่ดูแลการสงเสริมการทองเที่ยว การจัดการแหลง
ท องเที่ ย ว และควบคุ ม คุ ณ ภาพการบริ ก ารของธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวของ ดัง นั้นธุ รกิจ ที่เกี่ ยวของและหน วยงานของรั ฐ
หรือทองถิ่น รวมถึงชุมชนตองรวมมือกัน หัวใจของการมี
ส ว นร ว มในการจั ด การและพั ฒ นาแหล ง ท องเที่ ย วโดย
ชุมชนและการสรางความประทับใจโดยชุมชน ในฐานะ
ผูประกอบการและผูขายสินคาหรือบริการที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวโดยตรง
การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกับการมีสวนรวมของชุมชน
การเสริ ม สร า งความน า สนใจและจุ ด ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวดวยหลักการตลาดยอมตองพึ่งพาหนวยงาน
ของรัฐที่ดูแลการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ อยู
ประกอบกับ การจั ดการแหลง ท องเที่ย ว รวมถึ ง ธุรกิ จ ที่
เกี่ ย วข อง ล ว นมี ผ ลต อความพึ ง พอใจ ความประทั บ ใจ
และในทางกลั บ กั น อาจส ง ผลเชิ ง ลบต อความรู สึ กของ
นักทองเที่ยวไดเชนกัน สําหรับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนที่ จั ด โดยชุ ม ชนและเกิ ด ประโยชน แ ก ชุ ม ชน
โดยตรงยังมีอยูนอย แตก็เกิดความตื่นตัว ไดรับความ
สนใจจากชุมชนจากภาครัฐบางระดับ จากภาคการศึกษา
และจากองคกรพัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโนมในการ

เติบ โตที่ชั ดเจน อี กทั้ งมี นโยบายที่สํ าคั ญของรัฐ บาล
ปจจุบันหลายประการที่เอื้อตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรมที่ จ ะใช เ ป น เครื่ องมื อ แก ไ ขป ญ หาความ
ยากจนของคนในชนบทซึ่งอยูในภาคเกษตร และเปนคน
สวนใหญของประเทศ เพียงแตในขณะนี้ยังขาดความ
ชัดเจนในนโยบายและการดาเนินการเรื่องการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในชุมชนที่เปนสินคาดานการบริการ เชน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การของ
ชุมชน การสรางเครือขายของชุมชน การตอยอดในเรื่อง
ของการตลาด การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนี้จึงคาบเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ชุมชน (Village-based Tourism) และการทองเที่ยวเชิง
เกษตร (Agro-tourism) เพียงแตมีความชัดเจนในกิจกรรม
การเกษตรซึ่ ง ได ห ล อ หลอมจนเป น วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
เฉพาะของทองถิ่นไปแลว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2557)
นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ที่เหมาะสมยั ง จะนํ า ไปสู การพั ฒนาชุ มชนผา นทางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน และการเสริมสรางเอกลักษณของชุมชนเพื่อ
เปนความภูมิใจของคนในทองถิ่น ปจจัยในการดําเนินงาน
ที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยว โดยชุมชน
คือ (1) ความตองการและความสามัคคีของคนในชุมชน
(2) การมีจิตสํานึกและภูมิใจในบานเกิดที่มีวัฒนธรรมและ
ความเปนอยูอยางเรียบงาย มีจิตใจโอบออมอารี และ (3)
การรูจักการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (ปริวรรต
สมนึก, 2555) อยางไรก็ดี การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ไมเหมาะสมอาจจะนําไปสูผลกระทบตอชุมชน อันไดแก
คาครองชีพที่สูงขึ้นของคนในชุมชน อัตราการเกิดอาชญากรรม
ที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของมลพิษ และการเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมพื้นเมืองและวิถีชีวิตที่เคยมีอยู ทั้งนี้ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษตรงที่นักทองเที่ยวจะเนนที่
การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สถานที่เหลานั้น
สามารถบอกเล า เรื่ อ งราวในการพั ฒ นาทางสั ง คมและ
มนุ ษ ย ผ า นทางประวั ติ ศ าสตร อัน เป น ผลเกี่ ย วเนื่ องกั บ
วัฒนธรรม องคความรู และการใหคุณคาของสังคม โดย
สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเปนอยูของคน
ในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงสถานที่ เทศกาล
งานฉลอง และสินคาพื้นเมืองในพื้นที่ตาง ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย 2558
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สรุป
การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมกั บการตลาดการ
ทองเที่ยวอาศัยสวนประสมทางการตลาด (Service Marketing
Mix หรือ 7Ps) ปจจัยสําคัญมาก ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ
หรือบริการ (Product) การกําหนดราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
แลว การมีสวนรวมของชุมชนในฐานะ People หมายถึง
ประชาชนในพื้นที่ เปนทั้งเจาของบานและแหลงทองเที่ยว
จําเปนตองเสริมสราง และทํานุบํารุงใหแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมคงความงดงามไดยาวนาน รวมถึงการเปน
บุ ค คลนํ า เสนอ ข อ มู ล ที่ แ ท จ ริ ง และละเอี ย ดมากพอ
ตลอดจนการนําเสนอ (Presentation) ความเปนมาของ
สถานที่ แ ละชุ ม ชนนั้ น ๆ ได อย า งน า ประทั บ ใจ โดยให
ความสําคัญกับการสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับความ
ตองการและความสามัคคีของคนในชุมชน ดังนั้นธุรกิจที่
เกี่ยวของและหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่น รวมถึงชุมชน
ตองรวมมือกัน หัวใจของการมีสวนรวมในการจัดการและ
พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและการสร า งความ
ประทับใจโดยชุมชน ในฐานะผูประกอบการและผูขาย
สิ น ค า หรื อบริ การที่ เกี่ ย วข องกั บ การท องเที่ ย วโดยตรง
เพื่อธํารงไวซึ่งกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากันให
คงอยู ด ว ยความเก า แก แ ละเป น ระเบี ย บเรี ย บร อย คื อ
ความหมายของความงดงามทางวัฒ นธรรมที่ยั่ งยื น ซึ่ ง
นําเสนอจากความภาคภูมิใจของชุมชนอยางแทจริง
ในโลกของความทันสมัยและการดําเนินชีวิตดวย
ความสะดวกสบายและรวดเร็ว การสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดวยการมีสวนรวมของชุมชนยอมตองการ
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ทั น สมั ย และรวดเร็ ว
ดั ง นั้ น ชุ ม ชนจึ ง ควรมี แ ผนการสื่ อ สารการตลาด ใน
ลักษณะของกระบวนการ (As a Process) ซึ่งนักเดินทาง
หรือนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการทุก
ดานอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี
ในการติ ด ต อสื่ อสาร ไม ว า จะเป น สื่ อ อิ น เทอร เน็ ต หรื อ
แอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ท มื อ ถื อ สามารถนํ า เสนอ
ขอความและภาพที่นาสนใจของสถานที่ รวมถึงจุดเด น
(Highlight) ที่ ดึ ง ดู ด สนใจและสามารถกระตุ น ความ
ตองการเดินทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสําหรับนักทองเที่ยว
ทุกเพศทุกวัย กอนที่จะไปสัมผัสสิ่งทีเ่ ห็นทางกายภาพและ
การนําเสนอ (Physical Evidence and Presentation)
ดวยตนเอง ณ สถานที่จริง
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